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I Izmantotie saīsinājumi un termini 

Saīsinājumi 

% procenti 
AS akciju sabiedrība 
ĀTI ārvalstu tiešās investīcijas 
ºC Celsija grādi 
CSP LR Centrālā statistikas pārvalde 
CSNg ceļu satiksmes negadījums 
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ES Eiropas Savienība 
ESF Eiropas Sociālais fonds 
g. gads 
gs. gadsimts 
ha hektārs 
HES hidroelektrostacija 
KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
km kilometrs 
km

2
 kvadrātkilometrs 

LR Latvijas Republika 
l/s lauksaimniecība 
LVL Latvijas Republikas valūta lats 
m metrs 
mm milimetrs 
m

2
 kvadrātmetrs 

m
3
 kubikmetrs 

milj. miljons 
m.g. mācību gads 
MK Ministru kabinets 
MW megavats 
NACE ekonomiskās darbības statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā 
NBS Nacionālie bruņotie spēki 
n/d nav datu 
NMP neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Nr. numurs 
Nr.p.k.  numurs pēc kārtas 
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
prot. protokols 
SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
sk. skatīt 
SVID analīzes matrica (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi) 
t tonna 
TA tehniskā apskate 
TL transportlīdzeklis  
t.sk. tajā skaitā 
tūkst. tūkstotis 
VAS valsts akciju sabiedrība 
VPII vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde 
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
vsk. vidusskola 
u.c. un citi 
utt. un tā tālāk 
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Termini 

 
Attīstības plānošana 
 

 
Principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde ar nolūku īstenot politiski noteiktas 
prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību. 

Attīstības programma Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās pašvaldības attīstības prioritātes. 

Bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts dienestā reģistrēto un bezdarbnieku statusu ieguvušo īpatsvars ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju kopskaitā, parasti tiek atainots procentos. 

Bezdarbnieks Darba spējīgs, nestrādājošs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai ārvalstnieks (bezvalstnieks), 
kurš saņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ir darbspējas vecumā, kurš neveic uzņēmējdarbību, meklē 
darbu un ir reģistrēts Nodarbinātības valsts dienestā pēc pamata dzīvesvietas un vismaz reizi mēnesī 
apmeklē šo dienestu. 

Dabas resursi Dabas daļas, to skaitā zeme, augsne, zems dzīles, gaiss, ūdens, flora un fauna, kurām ir ekonomiska, 
sociāla vai kultūras vērtība. 

Darbspējas vecums Iedzīvotāju vecums no 15 līdz 64 gadiem. 

Demogrāfiskā slodze Darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas 
vecumā. Demogrāfiskās slodzes līmeni var izteikt procentos vai uz 1 000 iedzīvotājiem. 

Ekonomiski aktīvi 
uzņēmumi/ 
komercsabiedrības 

Uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kas ražo produkciju vai sniedz pakalpojumus un 
nav pārtraukuši savu darbību. 

Iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums 

Starpība starp noteiktā laika posmā dzimušo un mirušo skaitu. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs, 
ja dzimušo skaits pārsniedz mirušo skaitu, un negatīvs, ja mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. 

Infrastruktūra Tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, kuru veido transporta, sakaru, enerģētikas, 
ūdenssaimniecības un citu tīklu un objektu sistēmas, kā arī mājokļi un izglītības, veselības aizsardzības, 
kultūras, sporta un citi iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums kādā teritorijā. 

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

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

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

„Natura 2000” teritorijas Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls. 

Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība 

Palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem 
gadījumiem īpaši sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā, kurām 
saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām. 

Nodarbinātie 
iedzīvotāji/darbinieki 

Visas tās personas (15 un vairāk gadus vecas), kas pārskata nedēļā veica jebkuru darbu vai nu par 
samaksu naudā vai arī par atlīdzību precēs vai pakalpojumos. Par nodarbinātajiem uzskata arī 
pašnodarbinātās personas uzņēmējdarbībā, lauku saimniecībā vai profesionālajā praksē. Nodarbināto 
skaitā ietver arī tās personas, kas strādā, lai iegūtu produkciju pašu patēriņam, ja tas ir nozīmīgs iztikas 
avots personai vai tās ģimenei. 

Piesārņojums Tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku veselību, nodarīt kaitējumu 
īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā ekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu 
vai citādi traucēt likumīgu vides izmantošanu. 

Piesārņota vieta Augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas. 

Potenciāli piesārņota vieta Augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas 
informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas. 

Plānošanas reģions Latvijas teritoriāla vienība, kuru, savstarpēji vienojoties, izveido vietējās pašvaldības reģionālās attīstības 
plānošanai, koordinācijai un pašvaldību sadarbības nodrošināšanai. 

Projekts Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika posmā ar iepriekš noteiktiem 
finansiāliem, materiāliem un cilvēku resursiem. 

Primārā veselības aprūpe Pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (ģimenes ārsts, 
ārsta palīgs, māsa, vecmāte, zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists). 

Prioritāte  Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām 
attīstības aktualitātēm. 

Privātais sektors Uzņēmējsabiedrības ar valsts kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu uzņēmējsabiedrības bez valsts kapitāla 
daļas, individuālie uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas un personīgās palīgsaimniecības, 
individuālajā darbā nodarbinātie. 

Publiskā pārvalde Valsts, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņu institūciju kopums. 

Sabiedriskais sektors Valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk; 
sabiedriskās organizācijas. 
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Strādājošo skaits Uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un iestādēs strādājošie (izņemot zemnieku saimniecībās, piemājas un 
personiskajās palīgsaimniecībās, individuālajā darbā nodarbinātos). 

Stratēģija  Darbības principu, arī darbību kopums kāda, parasti ļoti nozīmīga, mērķa sasniegšanai. 

Transferts Normatīvajos aktos paredzēts īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums.  

Vidējie uzņēmumi Uzņēmumi ar nodarbināto skaitu no 50 līdz 249 vai gada apgrozījumu vienādu vai mazāku par 35,1 milj. 
latu vai bilances kopsummu vienādu vai mazāku par 30,2 milj. latu. 

Vīzija Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas uzstāda ideālu uz ko tiekties. 
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II Ievads 

Ķeguma novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (turpmāk tekstā – attīstības programma) 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 uzdevuma apstiprināšanu”. 

Dokuments izstrādāts projekta „Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/039 ietvaros. 

Ķeguma novada attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem, kā arī 

nacionāla līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem. Attīstības 

programmas izstrādei izmantoti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (tagad – Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2010.gada 23.septembra „Metodiskie ieteikumi attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.  

Ķeguma novada attīstības programma izstrādāta, 

izmantojot integrētu pieeju: ievērojot telpisko, tematisko 

un laika dimensiju. Attīstības programma sastāv no šādām 

daļām: 

· I daļa. Esošās situācijas un SVID analīze; 

· II daļa. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns; 

· Pielikumi. 

I daļa. Esošās situācijas un SVID analīze 

Esošās situācijas analīzes mērķis ir apzināt un novērtēt novada rīcībā esošos resursus (vides, sociālos un 

ekonomiskos), raksturot teritorijas attīstības tendences, kā arī identificēt novada funkcionālās saites.  

SVID analīze (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums) ir teritorijas attīstības perspektīvu 

izvērtējums, ņemot vērā pašreizējo situāciju. 

II daļa. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns 

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus, 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. 

Pielikumi 

Informatīvi materiāli, kas papildina Ķeguma novada attīstības programmā ietverto informāciju. 

  

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta 

novada iedzīvotāju aptauja, veicot 300 intervijas. 
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III Esošās situācijas un SVID analīze 

1. Kopsavilkums 

Atšķirīgie pagasti 

 

Ķeguma novada izveides vēsture ir komplicēta, un tas sastāv no atšķirīgām daļām. 
Novada centrs – Ķeguma pilsēta – ir salīdzinoši jauna apdzīvotā vieta, kurai vēl jāatrod sava 
identitāte un jāizveido savs centrs. Rembates pagasts daļu savas vēsturiskās teritorijas savulaik ir 
atdevis, lai uz tās izveidotos mūsdienu Lielvārdes un Ķeguma pilsētas, un daļēji ir zaudējis savu 
identitāti. 
Tomes pagasta identitāte ir veidojusies gadsimtiem ilgi, jau Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas 
laikā Tomē un tās apkārtnē attīstījās gan manufaktūras, gan liellaivu ostas Daugavā. Vēl 1930jos 
gados Tomē tika izveidots skaists centrs tolaik modernajās Art Deco arhitektūras formās, taču 
pašlaik saimnieciskās un sabiedriskās aktivitātes pagastā ir samazinājušās, tām daļēji pārceļoties 
uz Ķegumu. Birzgales pagasts ir vienīgā novada daļa, kas atrodas ārpus Rīgas aglomerācijas zonas. 
 

Ģeogrāfiskais 

novietojums, 

apdzīvojums 

Ķeguma novada teritorija aizņem 49 220,9 ha, taču maz apdzīvots (5 614 iedzīvotāji) – iedzīvotāju 
blīvums šeit ir gandrīz trīs reizes zemāks (11,4 cilv./ km

2
), nekā vidēji Latvijā (31,6 cilv./ km

2
) un 

salīdzināms ar Somiju (16 cilv./ km
2
). Laba citu centru sasniedzamība. 

 
Dabas resursi Ķeguma novads ir bagāts ar dabas resursiem. Novadā tiek aktīvi iegūta smilts un smilts – grants, 

šeit atrodas arī dolomīta un māla atradnes. Meži klāj 59% novada teritorijas, liela daļa mežu ir 
saimnieciskajā zonā. Būtisks dabas resurss Ķeguma novadā ir ūdens (Daugava, Ogre u.c.). 
Novads ir ainavisks – šeit atrodas gan Daugavas un Ogres ielejas, gan harmoniska lauku ainava, kā 
arī plaši mežu masīvi. 
 

Iedzīvotāji 

 

Pēdējo 23 gadu laikā iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 6,6%. Novadā samazinās bērnu 
skaits – bērnu šeit (12,6%) ir pat nedaudz mazāk, nekā vidēji Latvijā (13,8%). Ķeguma novadā ir 
negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. 
 

Uzņēmējdarbība un 

specializācija 

Novada teritorijā ir novērojama zema iedzīvotāju aktivitāte jaunu uzņēmumu veidošanā – 
uzņēmumu skaits uz 1 000 cilvēkiem (51) ir zemāks, nekā vidēji Latvijā (61). Novada uzņēmējiem 
nav sekmējies piesaistīt arī ārvalstu tiešās investīcijas – 20 gadu laikā piesaistītas ārvalstu tiešās 
investīcijas 12 759 LVL apmērā. 
Novadā esošie uzņēmumi izmanto dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais skaits uzņēmumu 
darbojas mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs. 
 

Nodarbinātība, 

darba samaksa un 

nodokļu ieņēmumi 

 

Bezdarba līmenis (2012.g. aprīlī) Ķeguma novadā (6,9%) bija zemāks, nekā vidēji Latvijā (8,7%), 
tomēr augstāks, nekā vairumā citu Pierīgas pašvaldību.  
Vidējā darba samaksa novadā (345 LVL, 2011.g.) bija būtiski zemāka, nekā vidēji Rīgas plānošanas 
reģionā (556 LVL) un kaimiņu novados. 
Krīzes iespaidā no 2007. līdz 2010.gadam nodokļu ieņēmumi novadā samazinājās vairāk, nekā 
divas reizes (-54,6%), tomēr 2010.gadā jau bija vērojams neliels iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa 
palielinājums. 
 

Transports 

 

Novadu šķērso galvenais valsts autoceļš A6, novada ziemeļos tiek rekonstruēts reģionālais 
autoceļš P80. Šo ceļu kvalitāte ir laba, bet pārējie valsts un pašvaldības ceļi un ielas novadā 
pārsvarā ir sliktā stāvoklī un ir viens no vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību kavējošiem 
faktoriem. 
Novadā trūkst veloceliņu. 
Novadu šķērso divi stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi – „Rīga 
(pasažieru stacija) – Krustpils” (elektrificēts līdz Aizkrauklei) un „Jelgava – Krustpils”. Ar 
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sabiedrisko transportu no Ķeguma var nokļūt Rīgas centrā nepilnas stundas laikā, kas nodrošina 
lielāku Ķeguma iedzīvotāju mobilitāti un veicina nodarbinātību. 
Ķeguma novada Rembates pagastā atrodas militārais lidlauks – Nacionālo bruņoto spēku aviācijas 
bāze „Lielvārde”. 
 

Komunālā 

saimniecība 

Ķegumā un Birzgalē ir centralizētas siltumapgādes sistēmas, kas darbojas ar vietējo kurināmo. 
Rembatē centralizētās siltumapgādes sistēma ir likvidēta. Centralizēta ūdensapgādes sistēma ir 
Ķegumā, Tomē, Rembatē un Birzgalē, notekūdeņu savākšanas sistēmas – Ķegumā, Rembatē un 
Birzgalē. Novadā joprojām nav izveidotas bīstamo atkritumu un šķirotu atkritumu savākšanas 
sistēmas. 
 

Dabas aizsardzība 

 

Novadā atrodas divas „Natura 2000” teritorijas – dabas parks „Ogres ieleja” un dabas liegums 
„Daugava pie Kaibalas”. Dabas aizsardzības nosacījumi ļauj abās teritorijās attīstīt infrastruktūru, 
šādi radot ļoti pievilcīgus tūrisma objektus Rīgas tuvumā. 
 

Izglītība Novadā atrodas divas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes – „Gaismiņa” Ķegumā un 
„Birztaliņa” Birzgalē, divas vispārizglītojošās skolas – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, 
Birzgales pamatskola, un viena profesionālās ievirzes skola - Birzgales mūzikas skola (ar mūzikas 
skolas klasi Ķegumā), kā arī Ogres mākslas skolas klases Ķegumā.  
Lai gan dzimstība novadā samazinās, Ķeguma bērnudārzā nav iespējams uzņemt visus pieteiktos 
bērnus 2-gadīgo bērnu grupā. 
 

Kultūra un sports Novads ir bagāts ar kultūras iestādēm – šeit ir Birzgales bibliotēka un Ķeguma bibliotēka ar 
struktūrvienībām Tomē un Rembatē, 4 muzeji un 4 tautas nami. Kultūras iestādes aktīvi uztur un 
veido novada iedzīvotāju identitātes sajūtu, iedzīvotāji ar to darbību kopumā ir apmierināti. 
Novadā atrodas motocentrs „Zelta Zirgs”, kurā notiek ne tikai Latvijas un Baltijas mēroga 
pasākumi, bet arī Eiropas un pasaules čempionāti motokrosā. Papildus sacensībām motocentrs 
ikdienā pieejams arī sportistu treniņiem. 2012.gadā motocentram „Zelta Zirgs” tika piešķirts 
nacionālās sporta bāzes statuss. 
 

Sadzīves 

pakalpojumi 

 

Ķeguma novadā pieejami nepieciešamākie sadzīves pakalpojumi, tomēr novada iedzīvotāji ir 
neapmierināti ar nepietiekamajām iepirkšanās iespējām (54%), banku pakalpojumu nepieejamību 
(70%) un citiem trūkumiem. Novadā trūkst sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu. Viens no 
līdzšinējās neveiksmes faktoriem ir tas, ka Ķeguma pilsētā un citās novada apdzīvotajās vietās nav 
izveidojušies pakalpojumu centri, ap kuriem veidotos tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumi. 
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2. Ķeguma novada vēsturiskā 

attīstība 

Ķeguma novads sastāv no četrām ģeogrāfiski un vēstures ziņā atšķirīgām teritorijām: Ķeguma pilsētas, Tomes 

pagasta, Rembates pagasta un Birzgales pagasta. 

Ķeguma pilsēta 

Pilsētas attīstība sākās 1936.gadā līdz ar Ķeguma HES būvi, uzceltas pirmās daudzdzīvokļu mājas Liepu alejā, 

pasts, doktorāts un dzelzceļa stacija. Celtniecība turpinājās padomju laikos, pakāpeniski papildinot dzīvojamo 

apbūvi un infrastruktūru (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas, centralizētā siltumapgāde). 

1980jos gados uzcelta jaunā skolas ēka (toreiz pamatskola, no 1993.gada Ķeguma komercnovirziena 

vidusskola), VPII „Gaismiņa’’ un renovētas pašvaldības ēkas.  

Apdzīvotās vietas statuss laika gaitā ir mainījies: 

· līdz 1936.gadam atsevišķas viensētas, kas teritoriāli pieder Rembates pagastam; 

· apdzīvota vieta: 1936. – 1948.; 

· strādnieku ciemats: 1948. – 1969.; 

· pilsētciemats: 1969. – 1971.; 

· ciemats: 1971. – 1993.; 

· pilsēta ar lauku teritoriju: 1993. – 2002. 

Pilsētai trūkst vēsturiskajām pilsētām raksturīgās identitātes, tajā skaitā centra, taču ir 

izteiksmīga 20.gadsimta pirmās puses arhitektūra, skaistas ainavas. 1995.gadā Ķeguma 

spēkstacijas un strādnieku ciemata apbūves komplekss (1936. – 1940.) ir apstiprināts par 

Ķeguma vēsturisko centru un iekļauts Ķeguma pilsētbūvniecības pieminekļu grupā. 

Ķeguma pilsētai ir apstiprināts (1997.g.) ģerbonis (mākslinieks J.Ivanovs). Ģerbonī ir attēlota 

zilā laukā zelta saule lauzītu staru vainagā. 

 

Tomes pagasts 

Tomes apvidus apdzīvošana sākusies Līčupes krastos 11. – 12. gs. Arheoloģiskie pētījumi Nariņu kapos ļauj 

secināt, ka tie bijuši lībieši. Tome ievērojami attīstījās un uzplauka hercoga Jēkaba laikā, 17.gadsimta 40tajos 

gados. Tomē darbojās salpētera vārītava, darvas cepļi, kaļķu un ķieģeļu cepļi, papīrdzirnavas (gatavots papīrs 

pirmajai latviešu Bībelei), stikla ceplis, pulvera dzirnavas, mucinieku darbnīcas, zāģu gateri. 20.gadsimta 

20tajos gados Tomē tika uzcelta pirmā zivju audzētava Latvijā. Līdz ar Ķeguma HES celtniecību Tomes tuvumā 

tika uzcelts tilts pāri Daugavai, un kopš šī laika Tomes iedzīvotāji aktīvi izmanto Ķeguma pilsētas infrastruktūru. 

1994.gada februārī Tomes pagasts tika pievienots Ķeguma pilsētai kā lauku teritorija. 2008.gada 6.augustā 

Tomes pagasts atguva savu nosaukumu. 

Rembates pagasts 

Rembate (agrāk – Ringes muiža) izveidojās gandrīz iznīkušā Mēmesciema vietā Polijas – Zviedrijas kara laikā 

17.gadsimtā. 1725.gadā Rembates muiža atdalījās no Lielvārdes muižas kā patstāvīga saimnieciska vienība. 

1924.gadā daļu Rembates, tā saukto Idavas novadu – biezi apdzīvoto vietu gar Rembates (vēlāk Lielvārdes) 
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staciju un bijušo Rembates muižas centru pievienoja Lielvārdei. Uz bijušās Rembates pagasta zemes izveidots 

arī Ķegums kā apdzīvota vieta. 

Rembates pagasts tika apvienots ar Ķegumu 2002.gada oktobrī, izveidojot Ķeguma novadu. 

Birzgales pagasts 

Senākā apdzīvotā vieta pagasta teritorijā ir Linde (Linden), kas minēta jau 13.gadsimta 

hronikās. Pagasts tika likvidēts 1949.gadā, taču 1990.gadā atkal  atjaunots, tam pievienojot arī 

daļu no agrāko Sērenes, Taurkalnes un Tomes pagastu teritorijām. Ķeguma novadā iekļauts 

2009.gadā. 

Birzgales pagastam ir apstiprināts (2008.g.) ģerbonis (mākslinieks V.Ladusāns). Ģerbonī ir 

attēlota zaļā laukā sudraba dīsele, stūros sudraba bērzu lapas. 

 

Ķeguma novads 

2002.gada 24.oktobrī, apvienojoties Ķeguma un Rembates pašvaldībām, tika izveidots 

Ķeguma novads. No 2009.gada 1.jūlija paplašinās novada teritorija, apvienojoties Ķeguma 

novadam ar Birzgales pagastu. 

Ķeguma novadam ir apstiprināts (2013.g.) ģerbonis (mākslinieks V.Ladusāns). Ģerbonī ir 

attēlots zelta laukā zils caurlauzts krusts, tam uzlikts vidus vairogs ar Ķeguma pilsētas ģerboni.  
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3. Novada fizioģeogrāfiskais 

raksturojums 

3.1. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un 

teritorija 

Novietojums un platība 

Ķeguma novads atrodas Latvijas centrālajā daļā (sk. 1.attēlu) – Vidzemes dienvidu un Zemgales ziemeļu daļās, 

Daugavas krastos, Rīgas plānošanas reģionā. 

 

1.attēls Ķeguma novads, attālumi no Ķeguma līdz citām Latvijas pilsētām
1
 

· Administratīvais centrs: Ķegums; 

· Platība: 49 220,9 ha – sestā lielākā no 30 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām; 

· Sastāv no šādām teritoriālām vienībām: 

· Ķeguma pilsēta – 686,5 ha; 

· Tomes pagasts – 11 060,3 ha; 

· Rembates pagasts – 8 077,1 ha; 

· Birzgales pagasts – 29 397 ha. 

· Robežojas ar Baldones, Ikšķiles (robeža pa Daugavu), Jaunjelgavas, Ķekavas, Lielvārdes, Ogres un 

Vecumnieku novadiem; 

· Ķegums, Rembates un Tomes pagasti atrodas Rīgas aglomerācijas zonā2; 

· Birzgales pagasts atrodas ārpus Rīgas aglomerācijas zonas; 

· Tiešā novada tuvumā atrodas Ogres un Lielvārdes pilsētas. 

                                                           
1 Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 
2
 Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.gadam. 
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Ģeoloģija un ģeomorfoloģija 

· Dabas rajons: Viduslatvijas zemiene; 

· Dabas apvidi: 

· Lejasdaugavas senleja (teritorija ap Daugavas ieleju); 

· Taurkalnes līdzenums (Birzgales pagasta austrumu daļa); 

· Upmales paugurlīdzenums (Tomes pagasts un daļa no Birzgales pagasta); 

· Viduslatvijas nolaidenums (Rembates pagasts). 

· Reljefa absolūtais augstums Daugavas kreisajā krastā ir vidēji 25 – 40 m, dažviet sasniedzot pat 67 m, 

labajā krastā vidējais augstums ap 50 m, sasniedzot 70 m virs jūras līmeņa.  

· Daugavas labajā krastā novadu lielākoties veido līdzenumi. Izņēmums: Ķeguma pilsēta, kura atrodas uz 

morēnas paugurvaļņa. 

· Daugavas kreisajā krastā ir izteikts reljefs – morēnas pauguri un virspalu terases. 

· Kvartāra nogulumi: galvenokārt glaciāli, fluvioglaciāli un aluviāli nogulumi. Kvartāra nogulumu biezums 

novada teritorijā ir krasi mainīgs. 

· Pamatiežu virsmu veido augšdevona Franas stāva nogulumi, kas atsedzas Ogres un (lejpus Ķeguma HES) 

Daugavas krastos. 

· Ķemeru – Pērnavas horizonta slāņos ūdens ir mineralizējies. Šī slāņa ūdens resursi uzskatāmi par 

ārstnieciskiem. 

· Nozīmīgākie ģeoloģiskie procesi – Daugavas krasta erozija, noslīdeņu veidošanās, mazāku upju 

meandrēšana, karsta procesi, kas var novest pie kriteņu veidošanās. 

Klimatiskie apstākļi 

· Novads atrodas Viduslatvijas klimatiskajā rajonā, ko raksturo mērens un samērā silts klimats. 

· Rīgas un Ķeguma HES ūdenskrātuvju tiešā tuvumā gaisa temperatūra un mitrums var atšķirties no klimata 

pārējā novada teritorijā. 

· Vidējā gaisa temperatūra: 

· Janvārī: -1,2 – -6,1ºC (Latvijā vidēji -4,8Cº); 

· Jūlijā: +16 – +19,4ºC (Latvijā vidēji +16,7° ºC). 

· Vidējais nokrišņu daudzums: 600 – 660 mm (Latvijā vidēji 600 – 700 mm). 

3.2. Dabas resursi 

Derīgie izrakteņi 

Ķeguma novadā ir apzinātas vairāku derīgo izrakteņu atradnes3, tai skaitā dolomīta, māla, smilts- grants, smilts, 

dzelzsrūdas un kūdras. Novadā pašlaik tiek iegūta smilts un smilts – grants (sk. 1.tabulu). 

No Ķemeru – Pērnavas horizonta slāņiem iespējams iegūt ārstnieciskos minerālūdeņus. 

  

                                                           
3Ķeguma novada teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003 – 2015” grozījumi. 2009. 
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 1.tabula  

Derīgo izrakteņu atradnes Ķeguma novadā
4
 

Nosaukums Pagasts Derīgais izraktenis Krājumi 2011.gada sākumā (tūkst. m
3
) 

Ķegums II Birzgales Smilts – grants 1 385,15 
Kaktiņi Tomes Smilts 115,60 
Vecsudrabi Rembates Smilts 468,10 
Eglīši Birzgales Smilts, smilts – grants 74,60 – smilts 

47,10 – smilts – grants 
Garkalni – 1 Birzgales Smilts, smilts – grants 13,00 – smilts 

19,20 – smilts – grants 
Īsiņi Birzgales Smilts, smilts - grants 84,50 – smilts 

169,70 – smilts – grants 

* - 2010.gada sākumā 

Dzeramā ūdens resursi  

Dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantots vidus un augšdevona slāņos esošais saldūdens.  

Lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, Ķeguma novadā nepieciešams veikt ūdens 

atdzelžošanu, jo artēziskajā ūdenī ir pārsniegts pieļaujamais dzelzs saturs un ūdens cietība.  

Ūdeņi un purvi 

· Ūdeņi un purvi aizņem 2 737 ha (6 %) no novada teritorijas. 

· Novads pilnībā ietilpst Daugavas upes baseinā. 

· Nozīmīgākie ūdens resursi ir Daugava ar Ķeguma HES un Rīgas HES ūdenskrātuvēm, kā arī Ogres upe. 

· Daugavas HES kaskāde ir Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijā. 

· Novada teritorijā atrodas arī vairākas mazākas upes, tai skaitā Aviekste, Graužupe, Līčupe, Ķilupe, Kazupe, 

Kausupe, Ranka, Ņega u.c., kā arī zivsaimniecības dīķi. 

· Lielākie purvi: Kausu, Spāres, Lāču, Diņķu, Vistuļu un Sodums. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība 2012.gada sākumā Ķeguma novadā bija 13 481 ha jeb 27% no 

novada platības (Latvijā vidēji – 33,2%). Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo platību atrodas Rembates 

pagastā. 

Lielākā daļa lauksaimniecības zemes platības tiek izmantota kā aramzeme (64,9%). Ganības aizņem 20,1%, 

pļavas 14,3%, augļu dārzi – 1,4% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības. 

Meži un mežsaimniecība 

Meži klāj 28 990 ha (59%) novada platības, kas ir vairāk, nekā vidēji Latvijā (45%). 

Mežu tipi novadā ir atšķirīgi – Daugavas kreisajā krastā vairums mežu ir skujkoku, bet labajā krastā – jauktu 

koku meži. Ķeguma pilsētā pārsvarā aug skuju koku meži. 

Valsts mežu zemes novadā aizņem 16 341,7 ha (33% no novada kopplatības), tās apsaimnieko Vidusdaugavas 

mežsaimniecība (Jaunjelgavas, Skaistkalnes, Ogres un Vecumnieku iecirkņi). Mežu apsaimniekošana tiek veikta 

saskaņā ar Vidusdaugavas mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plānu 2012. – 2016.gadam, kurš nosaka 

                                                           
4 Informācijas avots: Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2011.gadu. 
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meža apsaimniekošanas darbības piecu gadu posmam. Plānojuma ietvaros valsts mežu zemei noteikts 

funkcionālais zonējums (sk. 2.attēlu). 

 

2.attēls Vidusdaugavas mežsaimniecības apsaimniekotās teritorijas zonējums Ķeguma novada 

teritorijā
5
 

AS „Latvijas valsts meži” Ķeguma novada teritorijā plāno veikt ceļu būvi un rekonstrukciju (sk. sadaļu „Mežu 

ceļi”), kā arī meliorācijas sistēmas renovāciju (sk. 2.tabulu).  

 2.tabula 

Plānotie AS „Latvijas valsts meži” meliorācijas darbi Ķeguma novada teritorijā
6
 

Nr.p.k. Nosaukums Sistēmas platība, ha Meža iecirknis Darbu veikšanas gads 

1. Jaunā muiža 1 030 Skaistkalnes  2014 
2. Augstupe 541 Skaistkalnes 2012 
3. Grība 360 Vecumnieku 2012 
4. Āžukalni 542 Skaistkalnes 2015 
5. Sausais tīrelis 930 Vecumnieku 2013 
6. Damštīrelis 170 Skaistkalnes Ilgtermiņā 

 Kopā: 3 573   

                                                           
5 Karte: AS „Latvijas valsts meži” 
6 Informācijas avots: AS „Latvijas valsts meži” 
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AS „Latvijas valsts meži” plāno iegādāties nekustamos īpašumus bez apbūves un veikt pašreiz esošo un 

nākotnē iegādāto zemju meža ieaudzēšanu.  

Ainavas 

Ķeguma novadam raksturīga augsta ainavas kvalitāte. Novads ietilpst Dienvidvidzemes, Daugavzemes un 

Austrumzemgales ainavzemēs, un to raksturo mozaīkveida ainava, kuru veido lauksaimniecības zemes, meži, 

ūdensteces, ūdenstilpes, infrastruktūras objekti, apdzīvojuma struktūras, autoceļi un dzelzceļa līnijas. 

Daudzviet vērojama iepriekš apsaimniekoto teritoriju aizaugšana. 

Nozīmīgs ainavas elements ir Ogres un Daugavas ielejas, kurās paveras skaisti panorāmas un koridorveida 

skati. 

Ikdienā novada iedzīvotāji saskaras ar pilsētvides ainavu: transporta koridoriem (autoceļi un dzelzceļi), Ķeguma 

pilsētu un ciemiem. 

3.3. Dabas un kultūrvēstures vērtības 
Ķeguma novads ir bagāts ar dabas un kultūras mantojumu. Šeit atrodas: 

· Divas „Natura 2000” teritorijas – daļa no dabas parka „Ogres ieleja” un daļa no lieguma „Daugava pie 

Kaibalas” (sk. detalizētāk 8.2. nodaļu); 

· Viens valsts aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis – „Kalnrēžu 

dolomītsmilšakmens atsegums” Rembates pagastā, Ogres krastā. Novadā atrodas arī citi interesanti 

ģeoloģiskie objekti, tajā skaitā citi devona pamatiežu atsegumi un nelieli ūdenskritumi Ogres ielejā. 

· 46 dižkoki. Valsts aizsardzībā esošo dižkoku skaits nav precīzi noteikts. Prognozējams, ka līdz ar vairāku 

sugu dižkoku minimālā izmēra samazināšanu, saskaņā ar 2010.gada 16.marta MK noteikumiem Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, valsts aizsardzībā 

esošu dižkoku skaits Ķeguma novadā ir lielāks, nekā apzināts līdz šim. 

· Septiņi aizsargājamie arhitektūras pieminekļi: 

· Valsts nozīmes: Lindes muižas parks (Birzgales pagasts); 

· Lindes muižas vārti (Birzgales pagasts); 

· Ķeguma HES ar strādnieku ciemata apbūvi (Ķegums); 

· Tomes centra apbūve (Tomes pagasts), tajā skaitā: 

· Tomes pagasta māja; 

· Tomes skola; 

· Tomes Tautas nams. 

· Seši aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi: 

· Valsts nozīmes: 

· Grīvu senkapi (Tomes pagasts); 

· Nariņu senkapi (Tomes pagasts); 

· Slaidēnu pilskalns ar apmetni (Birzgales pagasts); 

· Tomes skansts – viduslaiku nocietinājums (Tomes pagasts); 

· Vietējas nozīmes: 

· Sietiņu Velna akmens – kulta vieta (Rembates pagasts); 

· Vecdzilnu senkapi (Rembates pagasts). 

Ķeguma novada dabas un kultūras pieminekļi var kalpot par nozīmīgu faktoru novada identitātes veidošanai. 
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4. Iedzīvotāji 

4.1. Apdzīvotība 
2012.gada sākumā Ķeguma novadā dzīvoja 5 614 iedzīvotāji (sk. 3.tabulu). Ķeguma novads pēc iedzīvotāju 

skaita, salīdzinājumā ar septiņām kaimiņu pašvaldībām, ir otrs mazākais, bet pēc iedzīvotāju blīvuma – trešais 

mazāk apdzīvotais novads (12,8 iedzīvotāju uz 1 km2). 

 3.tabula 

 Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīvums, uz 01.01.2012.7 

Teritorija Iedzīvotāju skaits (01.01.2012.) Platība (km
2
) Iedzīvotāju blīvums 01.01.2012. (iedz. uz 1 km

2
) 

Baldones novads 5 429 179 30,3 
Ikšķiles novads 8 821 131 67,5 
Jaunjelgavas novads 5 693 684 8,3 
Ķeguma novads 5 614 492 11,4 

Ķekavas novads 21 832 281 77,6 
Lielvārdes novads 10 212 226 45,3 
Ogres novads 35 712 990 36,1 
Vecumnieku novads 8 629 844 10,2 
Pierīgas reģions 368 179 10 133 36,3 
Latvija 2 041 763 64 562 31,6 

Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir salīdzinoši vienmērīgs – 39% no visiem iedzīvotājiem dzīvo Ķegumā, 

30% Birzgales pagastā, 20% Rembates pagastā un 11% Tomes pagastā (sk. 3.attēlu). 

 

 3.attēls Iedzīvotāju izvietojums Ķeguma novadā, 01.01.2012.8 

Pēdējos gados visstraujāk iedzīvotāju skaits ir sarucis Rembates pagastā (-4,2%) un Ķegumā (-3,6%), bet Tomes 

pagastā iedzīvotāju skaits ir nedaudz palielinājies (+1,5%), sk. 4.attēlu. 

                                                           
7
 Informācijas avots: CSP datu bāze 

8
 Informācijas avots: PMLP datu bāze 
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4.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas pagastos un Ķegumā9, 2010. – 2012.gads 

Novada apdzīvotās vietas ir: Ķeguma pilsēta, Birzgale, Rembate, Tome, Glāžšķūnis, Berkava, Bekuciems, Sala, 

Arāji, Rutki, Latgaļi, Graužupe, Ozolkalni, Linde, Ņegas, Dzintari, Lāčplēsis un Pumpuri. 

4.2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 
Līdzīgi kā visā Latvijā, iedzīvotāju skaita 

ilgtermiņa izmaiņas novadā bijušas negatīvas: 

Latvijā iedzīvotāju skaits laikā no 1990. līdz 

2012.gadam samazinājās par 23,5%, bet 

Ķeguma novadā iedzīvotāju skaits 

samazinājās par 6,6% (sk. 5.attēlu). 

 

 

5.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Ķeguma novadā, 1990. – 2012.gads10 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem iedzīvotāju dabiskais pieaugums laikā no 2006. līdz 

2012.gadam ik gadus ir bijis negatīvs, jo mirušo skaits ir pārsniedzis dzimušo skaitu (sk. 6.attēlu). 

                                                           
9
 Informācijas avots: PMLP datu bāze. 

10
 Informācijas avots: CSP datu bāze 

83,7% no aptaujātajiem novada iedzīvotājiem turpmāko piecu gadu 

laikā plāno palikt Ķeguma novadā, galvenokārt tāpēc, ka šeit 

ir ierastā dzīves vieta. 16,3% gatavojas novadu atstāt – 

galvenokārt darbavietu trūkuma dēļ. 
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6.attēls Dabiskā iedzīvotāju kustība Ķeguma novadā, 2006. – 2012.gads 

Arī migrācijas saldo Ķeguma novadā 2009.un 2010.gadā bija negatīvs (sk. 7.attēlu). 

 

7.attēls Migrācija Ķeguma novadā, 2009. – 2010.gads11 

4.3. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma 

struktūra 
Vīriešu īpatsvars novadā ir augstāks nekā vidēji Latvijā, un laikā no 2007. līdz 2012.gadam tas ir palielinājies par 

0,5 procentpunktiem (sk. 8.attēlu). 

 

8.attēls Vīriešu un sieviešu īpatsvars Ķeguma novadā un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 

2007. – 2012.gads12 

                                                           
11

 Informācijas avots: CSP datu bāze 
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Iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars novadā ir augstāks nekā vidēji valstī. Laikā no 2007. līdz 2012.gadam 

tas ir palielinājies par 0,8 procentpunktiem (sk. 9.attēlu). 

 

9.attēls Darbspējas vecuma struktūra Ķeguma novadā un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 

2007. – 2012.gads (gada sākums)13 

Demogrāfiskās slodzes līmenis Ķeguma novadā laikā no 2007. līdz 2012.gadam ir palielinājies, bet tas ir zemāks 

nekā kaimiņu pašvaldībās, Pierīgas reģionā un vidēji Latvijā (sk. 4.tabulu).  

4.tabula 

 Demogrāfiskā slodze, 2007. – 2011.gads14 

Teritorija 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Baldones novads 558 551 538 544 579 593 
Ikšķiles novads 537 544 537 542 571 593 
Lielvārdes novads 544 533 521 508 563 567 
Jaunjelgavas novads 563 53 510 507 583 577 
Ogres novads 520 517 505 510 574 588 
Ķeguma novads 499 489 475 474 537 549 

Ķekavas novads 489 491 483 492 530 551 
Vecumnieku novads 577 556 525 520 568 574 
Pierīgas reģions 531 515 501 505 557 571 
Latvija 531 524 510 514 558 573 

4.4. Pilsonība un nacionālais sastāvs 

Pilsonība 

Laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.janvārim novadā par 1,6 procentpunktiem ir palielinājies pilsoņu 

īpatsvars un attiecīgi samazinājies nepilsoņu īpatsvars (sk. 5.tabulu). 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
12

 Informācijas avots: CSP datu bāze 
13

 Informācijas avots: PMLP datu bāze 
14

 Informācijas avots: CSP datu bāze 
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5.tabula 

 Pilsonības statuss, procentuāli no iedzīvotāju kopskaita15 

Statuss 2007 2008 2009 2010 2011 

Pilsonis 90,8 91,0 91,3 91,6 92,4 
Nepilsonis 8,5 8,3 8,0 7,6 6,9 
Citu valstu pilsoņi 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

2012.gada 1.janvārī Ķeguma novadā 80,3% no visiem iedzīvotājiem bija latvieši, 11,8% – krievi un 7,9% citu 

tautību iedzīvotāji (sk. 10.attēlu). 

 

10.attēls Ķeguma novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs, 01.01.2012.16 

Latviešu īpatsvars (procentuāli no visiem iedzīvotājiem) Ķeguma novadā ir augstāks nekā Ogres, Ķekavas, 

Jaunjelgavas un Vecumnieku novados, kā arī Latvijā kopumā (sk. 6.tabulu). 

6.tabula 

 Iedzīvotāju skaits (procentos) Ķeguma novadā, kaimiņu pašvaldībās un Latvijā pēc nacionālā 

sastāva, uz 01.01.2012.17 

Teritorija Latvieši Krievi Pārējie 

Baldones novads 84,5 8,8 6,7 
Ikšķiles novads 85,3 8,6 6,1 
Lielvārdes novads 84,3 9,0 6,7 
Jaunjelgavas novads 80,1 11,9 8,0 
Ogres novads 74,3 17,2 8,5 
Ķeguma novads 80,3 11,8 7,9 

Ķekavas novads 73,1 17,3 9,6 
Vecumnieku novads 80,2 7,5 12,3 
Latvija 59,5 27,2 13,3 

Laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.janvārim latviešu īpatsvars novadā ir palielinājies par 0,73 

procentpunktiem, krievu īpatsvars ir samazinājies par 0,77 procentpunktiem, savukārt citu (pārējo) tautību 

iedzīvotāju īpatsvars ir palielinājies par 0,04 procentpunktiem. 

 

                                                           
15

 Informācijas avots: PMLP datu bāze 
16

 Informācijas avots: PMLP datu bāze 
17

 Informācijas avots: PMLP datu bāze 
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4.5. Iedzīvotāju skaita prognoze 

2019.gadam 
Ņemot vērā līdzšinējās iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences novadā, kā arī ES Statistikas pārvaldes „Eurostat” 

prognozes, izstrādāti trīs Ķeguma novada iedzīvotāju skaita prognožu scenāriji laika posmam līdz 2019.gadam 

(sk. 11.attēlu): 

· Bāzes scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem gadiem veikts, pamatojoties uz ES Statistikas 

pārvaldes „Eurostat” prognozi par iedzīvotāju skaita izmaņām Latvijā līdz 2020.gadam;  

· Optimistiskais scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem gadiem veikts, pamatojoties uz 

pieņēmumu, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas būs saskaņā ar līdzšinējo iedzīvotāju skaita izmaiņu ilgtermiņa 

(22 gadu posms) lineāro tendenci Ķeguma novadā; 

· Pesimistiskais scenārijs – iedzīvotāju skaita aprēķins turpmākajiem gadiem veikts, pamatojoties uz 

pieņēmumu, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas būs saskaņā ar līdzšinējo iedzīvotāju skaita izmaiņu vidējā 

termiņa (astoņu gadu posms) lineāro tendenci Ķeguma novadā. 

 

11.attēls Ķeguma novada iedzīvotāju skaita prognoze, 2012. – 2019.gads18 

Saskaņā ar visiem izvirzītajiem scenārijiem var prognozēt, ka iedzīvotāju skaits Ķeguma novadā turpinās 

samazināties.  

                                                           
18

 Avots: SIA „NK Konsultāciju birojs” aprēķins 
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5. Ekonomika 

5.1. Uzņēmējdarbības vide 
Laikā no 2006. līdz 2010.gadam Ķeguma novadā uzņēmumu19 skaits uz 1 000 iedzīvotājiem palielinājās par 

17,2% līdz 51 uzņēmumam uz 1 000 iedzīvotājiem (sk. 7.tabulu).  

7.tabula 

 Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1 000 iedzīvotājiem, 2006. – 2010.gads
20

 

Teritorija 2006 2007 2008 2009 2010 

Baldones novads 31,5 34,8 36,9 38,3 41,9 
Ikšķiles novads 47,9 48,6 52,2 51,8 60,5 
Jaunjelgavas novads 53,8 57,3 52,8 39,3 49,7 
Ķeguma novads 43,5 44,8 44,8 44,6 51,0 
Ķekavas novads 41,9 46,5 47,3 49,4 53,1 
Lielvārdes novads 39,2 43,9 41,8 40,9 44,8 
Ogres novads 40,9 43,5 45,5 46,0 51,1 
Vecumnieku novads 38,6 49,5 36,7 28,8 48,6 
Pierīgas reģions 44,8 48,6 48,3 48,1 52,9 
Latvija 52 57 57 57 61 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 

iedzīvotājiem 2010.gadā Ķeguma novadā bija mazāks 

nekā vidēji Pierīgas reģionā.  

Laikā no 2006. līdz 2010.gadam Ķeguma novadā 

visstraujāk palielinājies nevalstisko organizāciju (fondu, 

biedrību un nodibinājumu) skaits (2,7 reizes) un 

komercsabiedrību skaits – par 54% (sk. 12.attēlu). 2010.gadā Ķeguma novadā bija 122 pašnodarbinātās 

personas, 97 komercsabiedrības, 22 individuālie komersanti, 24 fondi, nodibinājumi un biedrības, 81 zemnieku 

un zvejnieku saimniecības u.c. 

 

12.attēls Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits sadalījumā pa īpašuma formām Ķeguma 

novadā, 2006. – 2010.gads
21

 

 

                                                           
19 Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 
20 Informācijas avots: CSP datu bāze 
21 Informācijas avots: CSP datu bāze 
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Saskaņā ar iedzīvotāju aptaujas datiem, 45,3% 

respondentiem uzsākt savu uzņēmējdarbību 

sagādātu lielas grūtības vai to nevarētu izdarīt 

vispār. 
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Lielākā daļa (185 jeb 57,5%) no visām novada ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām 

2010.gadā bija mikrouzņēmumi. Ķeguma novadā nav reģistrēts neviens lielais uzņēmums (sk. 13.attēlu). 

 

13.attēls Ekonomiski aktīvo tirgus statistikas vienību skaits sadalījumā pa lieluma grupām Ķeguma 

novadā, 2006. – 2010.gads22 

Uzņēmējdarbības vidi labi atspoguļo novadā reģistrēto uzņēmumu dinamika, kā arī likvidēto uzņēmumu 

īpatsvars. Kopumā laikā no 2006. līdz 2011.gadam reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaita dinamika 

pašvaldībā ir stabila un attīstības tendence pozitīva – novadā tiek reģistrēti vairāk uzņēmumu nekā likvidēti (sk. 

14.attēlu). 

 

14.attēls Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Ķeguma novadā, 2006. – 2011.gads23 

Ārvalstu tiešās investīcijas 

Ķeguma novada uzņēmumi līdz šim ir spējuši piesaistīt ļoti maz ārvalstu tiešo investīciju24 (turpmāk – ĀTI). 

Laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 14.septembrim ar piesaistītajiem 12 759 LVL novads bija 99.vietā 

starp Latvijas pašvaldībām pēc ĀTI kopapjoma25. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, mazāk ĀTI piesaistītas bija 

tikai Baldones novadā (sk. 15.attēlu). 

                                                           
22

 Informācijas avots: CSP datu bāze 
23

 Informācijas avots: SIA „Lursoft” datu bāze 
24

 Ieguldījumi uzņēmumu pašu kapitālā, reinvestētā peļņa u.c. 
25

 Informācijas avots: SIA „Lursoft” datu bāze 
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15.attēls Ārvalstu tiešās investīcijas (latos), 01.01.1991. – 15.06.2012. 

Saskaņā ar SIA „Lursoft” datiem lielākie (pēc apjoma) investori Ķeguma novada uzņēmumos ir no Krievijas 

Federācijas (sk. 8.tabulu). 

 8.tabula 

 Ārvalstu tiešās investīcijas (latos) Ķeguma novadā, 01.01.1991. – 15.06.2012. 

Nr.p.k. Valsts Uzņēmumi Investīcijas (LVL) 

1. Krievijas Federācija  SIA „ARGENTE”, SIA „SIB LV” un SIA „L invest” 4 000 
2. Vācijas Federatīvā Republika SIA „Baltic-Calves” un SIA „NAWAR” 2 400 
3. Spānijas Karaliste SIA „SIFA Saules enerģija” 2 000 
4. Kipras Republika SIA „Baltijas Kausa Fonds” 1 760 
5. Nīderlandes Karaliste SIA „Baltic-Calves” 1 500 
6. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste SIA „SIB LV” 1 000 
7. Polijas Republika SIA „EKO VITA” 99 

 Kopā:  12 759 

Sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veidiem (pēc NACE kodiem) vislielākās ĀTI ir bijušas dzīvu lopu 

vairumtirdzniecībā (SIA „Baltic-Calves” – 3 000 LVL) un sporta objektu darbībā (SIA „Baltijas kausa Fonds” – 

1 760 LVL un SIA „L invest” – 1 000 LVL). 

5.2. Nozaru un 

uzņēmumu 

raksturojums 
Uzņēmējdarbība novadā ir cieši saistīta ar vietējo 

dabas resursu izmantošanu. Saskaņā ar Centrālās 

statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā visvairāk 

uzņēmumu novadā darbojās lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē (45,2%), 

vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē (11,6%) un apstrādes 

rūpniecībā (9,5%) (sk. 9.tabulu). 

  

Iedzīvotāju skatījumā novadā būtu jāveicina sadzīves 

pakalpojumu klāsts, kvalitāte un pieejamība (64,7% 

respondentu), augļu un koku audzēšana (61,3%) un 

graudaugu, rapšu u.c. lauksaimniecības kultūru 

audzēšana (57,7%). 
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9.tabula 

 Ķeguma novadā reģistrētās ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības sadalījumā pēc galvenā 

darbības veida, 2010.gads 

Darbības veids Komercsabiedrības Individuālie 

komersanti 
Zemn. un zvejn. 

saimniecības 
Kopā 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 10 4 76 90 
Apstrādes rūpniecība 16 1 2 19 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana 

1 - - 1 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana, sanācija 2 - - 2 
Būvniecība 8 3 - 11 
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 
motociklu remonts 

20 3 - 23 

Transports un uzglabāšana 5 2 2 9 
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 9 - 1 10 
Informācijas un komunikāciju pakalpojumi 4 2 - 6 
Finanšu un apdrošināšanas darbības 1 - - 1 
Operācijas ar nekustamo īpašumu - 1 - 1 
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 13 2 - 15 
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 3 1 - 4 
Izglītība - 1 - 1 
Veselības aizsardzība 1 - - 1 
Māksla, izklaide un atpūta 2 1 - 3 
Citi pakalpojumi 1 1 - 2 

Kopā: 96 22 81 199 

Vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms Ķeguma novadā (5 553 LVL) ir mazāks nekā kaimiņu 

pašvaldībās un vidēji Latvijā (sk. 16.attēlu). Zemais rādītājs Ķeguma novadā daļēji skaidrojams ar apstākli, ka no 

kopējo reģistrēto uzņēmumu skaita lielu daļu veido zemnieku saimniecības, kurām pamatkapitāls nav 

jāreģistrē.  

 

16.attēls Ķeguma un kaimiņu novados reģistrēto uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms 

(latos)26 

Pēc apgrozījuma lielākie novada uzņēmumi 2011.gadā bija SIA „Baltic-Calves” (dzīvu lopu vairumtirdzniecība), 

SIA „KILA” (zooveikali) un SIA „Rubeņi” (gaļas pārstrāde) (sk. 10.tabulu). 

  

                                                           
26

 Informācijas avots: Lursoft datu bāze www.lursoft.lv ,16.10.2012. 
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10.tabula 

 Ķeguma novada desmit lielākie (pēc apgrozījuma) uzņēmumi 2011.gadā
27

 

Nr.p.k. Uzņēmums Darbības nozare Apgrozījums 
(LVL), 2011.g. 

Attiecībā pret 

2010 2009 2008 

1. SIA „Baltic – Calves” Dzīvu lopu vairumtirdzniecība 4 086 139 51% 94% 2,44 reizes 

2. SIA „KILA” Zooveikali, veterinārās aptiekas 2 019 072 9% 7% -3% 

3. SIA „Rubeņi” Gaļas pārstrāde 1 666 043 7% -14% -38% 

4. SIA „Jaunzeltiņi” Transports, loģistika, muita 1 394 092 -2% 53% 58% 

5. SIA „EDO Būve” Būvniecība, mežsaimniecība 972 203 39% 42% 2,14 reizes 

6. SIA „JARO” Kravu pārvadājumi 864 609 22% 79% 42% 

7. SIA „NorSan Būve” Celtniecības un remonta darbi 575 199 11,6 
reizes 

174,9 
reizes 

30,78 reizes 

8. SIA „VIA MEŽS” Ceļu un maģistrāļu būvniecība 458 628 -1% 43% -41% 

9. SIA „NS GRUPA” Metāla konstrukciju un to 
sastāvdaļu ražošana 

426 717 2,56 
reizes 

4,2 
reizes 

11,22 reizes 

10. SIA „KePPi” Kokapstrāde 413 832 65,1 
reizes 

n/d n/d 

Straujākais apgrozījuma palielinājums 2011.gadā 

attiecībā pret 2010.gadu bija SIA „NS GRUPA” (2,56 

reizes, metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), 

SIA „Birzgale K” (69%, augkopība un tehniskās kultūras) 

un SIA „Baltic-Calves” (51%, dzīvu lopu 

vairumtirdzniecība). 

 

5.3. Nodarbinātība un bezdarbs 

Nodarbinātība 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā 

vislielākais nodarbināto skaits sabiedriskajā un privātajā sektorā 

Ķeguma novadā (pēc darbinieku faktiskās darbavietas un 

komersanta, iestādes galvenā darbības veida) bija valsts 

pārvaldē un aizsardzībā – 27,2%, izglītībā – 13,8% (sk. 

11.tabulu). 

11.tabula 

 Nodarbināto skaits pa galvenajiem darbības veidiem Ķeguma novadā 2009.gadā 

Darbības veids (NACE 2.red.kods) Vidējais darbinieku skaits 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A) 108 
Ieguves rūpniecība un izstrāde (B) 5 
Apstrādes rūpniecība (C) 181 
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D) 98 
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E) 2 
Būvniecība (F) 42 
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G) 180 
Transports un uzglabāšana (H) 41 
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) 29 

                                                           
27 Informācijas avots: SIA „Lursoft” datu bāze 

Ar iespējām veidot vai paplašināt uzņēmumu un/vai 

zemnieku saimniecību, kā arī atbalstu jaunu 

uzņēmumu veidošanai novadā ir neapmierināti 

26% aptaujāto iedzīvotāju. 62,3% bija grūti 

atbildēt. 

Darba iespējas novadā neapmierina 69% 

aptaujāto iedzīvotāju. Iedzīvotāji uzskata, 

ka viens no steidzamākajiem pašvaldības 

uzdevumiem ir jaunu darbavietu 

radīšana. 
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Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J) 6 
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 3 
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) 16 
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) 5 
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O) (t.sk. arī Lielvārdes lidlaukā strādājošie) 386 
Izglītība (P) 196 
Veselība un sociālā aprūpe (Q) 25 
Māksla, izklaide un atpūta (R) 30 
Citi pakalpojumi (S) 67 

Kopā: 1 420 

Bezdarbs 

Kopumā laikā no 2007.gada 31.decembra līdz 2011.gada 31.decembrim bezdarbnieku skaits Ķeguma novadā28 

ir palielinājies no 102 līdz 320 (sk. 17.attēlu). Visaugstākais bezdarba līmenis novadā bija 2009. un 2010.gadā. 

 

17.attēls Bezdarbnieku skaits Ķeguma novadā, 31.12.2007. – 31.12.2011. 

Bezdarba līmenis uz 2012.gada 30.aprīli Ķegumā novadā (6,9%) bija augstāks nekā Pierīgas reģionā (6,8%), bet 

zemāks nekā vidēji valstī (8,7%). Salīdzinot ar blakus esošajām pašvaldībām: Baldones novadā (4,1%), Ikšķiles 

(5,1%), Ķekavas (4%), Lielvārdes (6%) un Ogres (6,2%), Jaunjelgavas (11,1%) un Vecumnieku (7,2%).  

Sadalījumā pēc vecuma grupām, laikā no 2007.gada 31.decembra līdz 2011.gada 31.decembrim Ķeguma 

novadā skaitliski visvairāk ir palielinājies bezdarbnieku skaits 50 – 54 gadu vecuma grupā (par 40 cilvēkiem) (sk. 

12.tabulu). 

12.tabula 

 Bezdarbnieku skaits pa vecuma grupām Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads 

Vecuma grupa 2007 2008 2009 2010 2011 

15-19 0 0 10 7 8 
20-24 16 18 61 64 31 
25-29 10 21 52 57 31 
30-34 10 9 41 49 26 
35-39 10 18 64 44 32 
40-44 11 10 55 58 41 
45-49 13 17 58 56 39 
50-54 15 20 70 74 55 
55-59 13 10 54 55 45 
60< 4 8 19 15 12 

Kopā: 102 131 484 479 320 

Sadalījumā pēc izglītības līmeņa, laikā no 2007.gada 31.decembra līdz 2011.gada 31.decembrim, Ķeguma 

novadā skaitliski visvairāk ir palielinājies bezdarbnieku skaits ar vispārējo vidējo izglītību (par 77 cilvēkiem) (sk. 

13.tabulu). 

                                                           
28 Informācijas avots: Šeit un turpmāk izmantoti Nodarbinātības valsts aģentūras dati par bezdarba līmeni un bezdarbniekiem Ķeguma novadā 
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13.tabula 

 Bezdarbnieku skaits pēc izglītības līmeņa Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads 

Izglītības līmenis 2007 2008 2009 2010 2011 

Augstākā izglītība 14 20 63 45 36 
Profesionālā izglītība 49 55 211 203 111 
Vispārējā vidējā izglītība 14 24 94 111 91 
Pamatizglītība 25 32 105 106 71 
Zemāka par pamatizglītību 0 0 11 14 11 

Kopā: 102 131 484 479 320 

Laikā no 2007.gada 31.decembra līdz 2011.gada 31.decembrim Ķeguma novadā skaitliski visvairāk ir 

palielinājies bezdarbnieku skaits, kuri ir bez darba no viena līdz trim gadiem (palielinājums par 125 cilvēkiem) 

(sk. 14.tabulu). 

14.tabula 

 Bezdarbnieku skaits pēc bezdarba ilguma Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads 

Bezdarba ilgums 2007 2008 2009 2010 2011 

Līdz 6 mēnešiem 67 105 318 202 132 
6-12 mēnešiem 27 16 143 124 53 
1-3 gadi 8 10 23 152 132 
3 gadi un vairāk 0 0 0 1 3 

Kopā: 102 131 484 479 320 

Arī sadalījumā pa problēmgrupām, laikā no 2007. līdz 2011.gadam, Ķeguma novadā skaitliski visvairāk ir 

palielinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits (sk. 15.tabulu). 

15.tabula 

 Bezdarbnieku skaits pa sociālajām grupām Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads 

Sociālās grupas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sieviete 69 63 64 227 258 201 
Vīrietis 41 39 67 257 221 119 
Bezdarbnieku skaits 110 102 131 484 479 320 
Ilgstošie bezdarbnieki n/d 8 10 23 153 135 
Invalīdi - bezdarbnieki 6 5 6 12 16 17 
Jaunieši vecumā 15-24 gadi 21 16 18 71 71 39 
Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma n/d 2 0 3 0 0 
Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma n/d 8 10 13 11 9 
Pirmspensijas vecuma sievietes n/d 9 7 23 27 25 
Pirmspensijas vecuma vīrieši n/d 7 9 31 16 13 

Visvairāk bezdarbnieku ir palīgstrādnieki un tie, kuriem 

nav profesijas (bez specialitātes): 2007.gadā – 10,8% no 

visiem bezdarbniekiem, 2008.gadā – 11,5%, 2009.gadā – 

13% un 2010.gadā – 16,1%.  

2012.gada 30.aprīlī no visiem 291 novada 

bezdarbniekiem 59,1% bija sievietes, bet 40,9% – vīrieši. 

Sadalījumā pa vecuma grupām visvairāk bezdarbnieku 

(17,5%) bija 50 – 54 gadu vecuma grupā. Sadalījumā pa 

izglītības līmeņiem 37,8% no bezdarbniekiem bija ar profesionālo izglītību, 27,8% ar vispārējo vidējo izglītību, 

19,9% ar pamatizglītību, 11% ar augstāko izglītību un 3,4% nebija pamatizglītības. 43% no visiem 

bezdarbniekiem bez darba bija līdz 6 mēnešiem. 

Savukārt, sadalījumā pēc profesijas, laikā no 2007. līdz 2010.gadam, Ķeguma novadā skaitliski visvairāk 

bezdarbnieku ir bez profesijas, palīgstrādnieki un mazumtirdzniecības veikala pārdevēji (sk. 16.tabulu). 

 16.tabula 

Atrast darbu Ķeguma novadā sagādātu lielas grūtības 

vai nevarētu to izdarīt 78% no visiem 

respondentiem, bet tuvākajā apkārtnē – 62,7%. 

Savukārt atrast darbu Rīgā nesagādātu nekādas 

vai nelielas grūtības 63% no visiem 

respondentiem. 
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 Bezdarbnieku skaits Ķeguma novadā sadalījumā pēc profesijas (top 5), 2007. – 2010.gads 

Nr.p.k. 2007 2008 2009 2010 

1. Mazumtirdzniecības 
veikala pārdevējs (12)  

Nav profesijas (9) Nav profesijas (38) Nav profesijas (52) 

2. Palīgstrādnieks (7) Automobiļa vadītājs (8) Mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs (29) 

Mazumtirdzniecības 
veikala pārdevējs (36) 

3. Šuvējs (5) Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (7) Palīgstrādnieks (25) Palīgstrādnieks (25) 
4. Nav profesijas (4) Palīgstrādnieks (6) Automobiļa vadītājs (11) Apkopējs (9) 
5. Apkopējs (3) Administrators (4) Apsargs (10) Pastnieks (7) 

5.4. Darba samaksas līmenis 

Darba samaksa 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Ķeguma novadā 

2011.gadā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa bija 345 

LVL, kas bija mazāk nekā vidēji Rīgas plānošanas reģionā, vidēji 

Latvijā un kaimiņu pašvaldībās (sk. 17.tabulu). 

17.tabula 

 Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa latos (bez privātā sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu zem 50) Ķeguma novadā, Pierīgas reģionā un kaimiņu pašvaldībās, 2009. – 

2011.gadā 

Teritorija 2009 2010 2011 

Baldones novads 338 404 424 
Ikšķiles novads 387 407 485 
Jaunjelgavas novads 439 510 524 
Ķeguma novads 366 329 345 

Ķekavas novads 464 453 453 
Lielvārdes novads 366 364 378 
Ogres novads 374 356 367 
Vecumnieku novads 365 387 411 
Rīgas plānošanas reģions 559 535 556 
Latvija 489 483 504 

2010.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras tika veiktas sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, Ķeguma novadā ir samazinājusies par 17,1% (sk. 18.attēlu). Straujāk ir samazinājies 

atalgojums sievietēm (-19,6%). 

 

18.attēls Vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga Ķeguma novadā (latos), 2008. – 2010.gads29 

Vidējā alga novadā dzīvojošajiem vīriešiem 2010.gadā bija par 28,7% lielāka nekā sievietēm. 

                                                           
29

 Informācijas avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

Iespējas atrast labi atalgotu darbu 

neapmierina 81,7% aptaujāto 

iedzīvotāju. 
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5.5. Nodokļu ieņēmumi 
Nodokļu ieņēmumu dinamika Ķeguma novadā, līdzīgi kā citās pašvaldībās, ir tieši atkarīga no ekonomiskās 

situācijas valstī. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, 2009.gadā strauji samazinājās arī nodokļu 

ieņēmumi Ķeguma novadā (sk. 19.attēlu).  

 

19.attēls Nodokļu ieņēmumi Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, laikā no 2007. līdz 2010.gadam nodokļu (Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis, uzņēmumu ienākumu nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, 

akcīzes nodoklis, dabas resursu nodoklis, muitas nodoklis u.c.) ieņēmumi Ķeguma novadā samazinājās vairāk 

nekā divas reizes (-54,6%). 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 2010.gadā salīdzinot ar 2006.gadu, nodokļu maksātāju skaits 

(fiziskās personas) Ķeguma novadā kopumā ir palielinājies par 6,8% (sk. 20.attēlu).  

 

20.attēls Nodokļu maksātāju skaits (fiziskās personas) Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads 

Valsts budžetā faktiski iemaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms uz vienu nodokļa maksātāju 

Ķeguma novadā 2010.gadā bija 634 LVL, kas ir vairāk nekā Jaunjelgavas un Vecumnieku novados (sk. 21.attēlu). 
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21.attēls Valsts budžetā faktiski iemaksātās IIN summas uz vienu nodokļu maksātāju Ķeguma 

novadā un kaimiņu pašvaldībās, 2006. – 2010.gads30 

IIN iemaksu uz vienu nodokļu maksātāju valsts budžetā samazinājums 2010.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu (par 

20,4%) ir saistīts iedzīvotāju ienākumu samazināšanos, ko izraisīja vispārējās ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī. 

Kopumā IIN iemaksu apjoms Ķeguma novadā 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, ir palielinājies par 28,8% (sk. 

22.attēlu). 

 

22.attēls Valsts budžetā faktiski iemaksātās IIN summas Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads31 

  

                                                           
30

 Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests 
31

 Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests 
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6. Transports 

6.1. Satiksmes infrastruktūra un 

satiksmes organizācija 

Valsts autoceļi 

Ķeguma novadu šķērso vairāki Latvijas valsts autoceļi – galvenais valsts autoceļš A6, pieci reģionālie autoceļi 

P8, P80, P85, P87 un P88, kā arī vairāki vietējie autoceļi 155,648 km kopgarumā (sk. 23.attēlu). 

 

23.attēls Valsts autoceļi Ķeguma novadā
32

 

Galvenais autoceļš A6 „Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” novada teritorijā ir 

5,5 km garš un klāts ar melno segumu. Pēc VAS „Latvijas valsts ceļi” kvalitātes novērtējuma 2010.gadā 4,303 

km bija sliktā un 1,197 km labā stāvoklī. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte laikā no 2007.gada līdz 

                                                           
32 Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs" 
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2011.gadam uz autoceļa A6 bija samazinājusies par 6,7%, 2011.gadā sasniedzot 9 468 automašīnas/diennaktī 

(sk. 24.attēlu). 

 

24.attēls Satiksmes intensitāte uz autoceļa A6 (automašīnas diennaktī), 2006. – 2011.gads33 

Ķeguma novada teritoriju šķērso pieci reģionālie autoceļi P8 „Inciems – Sigulda – Ķegums”, P80 „Tīnūži – 

Koknese”, P85 „Rīgas HES – Jaunjelgava”, P87 „Bauska – Aizkraukle” un P88 „Bauska – Linde” 82,523 km 

kopgarumā (sk. 18.tabulu). 

18.tabula 

 Valsts reģionālie autoceļi Ķeguma novadā34 

Nr.

p.k. 
Autoceļa 

nosaukums 
Garums 

(km) 
t.sk. melnais 

segums (km) 
t.sk. grants 

(šķembu) 

segums (km) 

Autoceļa seguma 

novērtējums 
Vidējā satiksmes intensitāte 

(automašīnas/diennaktī), 2007. –

s2010.gads 

1. P8 Inciems – 
Sigulda – 
Ķegums 

13,648 13,648 - Labs 1 643 – 1 159, t.sk.,  
12 – 15% kravas automašīnas 

2. P80 Tīnūži – 
Koknese 

 Tiek rekonstruēts   

2. P85 Rīgas HES – 
Jaunjelgava 

39,100 39,100 - Labs/ apmierinošs 2 217 – 2 432, t.sk.,  
15 – 14% kravas automašīnas 

3. P87 Bauska – 
Aizkraukle 

7,083 3,463 3,620 Labs/slikts/ 
apmierinošs 

1 615, t.sk.,  
15% kravas automašīnas 

4. P88 Bauska – 
Linde 

22,692 4,445 18,247 Slikts/ 
apmierinošs 

205, t.sk.,  
19% kravas automašīnas 

 Kopā: 82,523 60,656 21,867   

Autoceļš P80 tiek rekonstruēts (notiek autoceļa pārbūve par ātrsatiksmes autoceļu posmā no Kranciema 

Karjera līdz krustojumam ar autoceļu A6 Koknesē), un pēc rekonstrukcijas tas daļēji aizstās A6 ceļu, pārņemot 

no tā tranzīta autosatiksmi, kā arī veicinās uzņēmējdarbības (sabiedriskā ēdināšana, degvielas uzpildes stacijas 

u.c.) attīstību autoceļa tuvumā. 

Vairāk nekā viena ceturtā daļa (26,5%) no visa reģionālo 

valsts autoceļu kopgaruma ir ar grants (šķembu) segumu. 

Pēc VAS „Latvijas valsts ceļi” kvalitātes novērtējuma 

2010.gadā reģionālo autoceļu segums galvenokārt bija 

labā un apmierinošā stāvoklī.  

                                                           
33

 Informācijas avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” 
34

 Informācijas avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” 

 

Ar ceļu un ielu kvalitāti novadā nav apmierināti 63,7% 

aptaujāto iedzīvotāju. 
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Vietējā līmenī liela nozīme ir valsts pārziņā esošiem vietējiem autoceļiem, kas savieno novada apdzīvotās 

vietas 67,625 km kopgarumā (sk. 19.tabulu).  

19.tabula 

 Vietējie valsts autoceļi Ķeguma novadā
35

 

Nr.p.
k. 

Autoceļa nosaukums Garums 
kopā 
(km) 

t.sk. melnais 
segums (km) 

t.sk. grants 
(šķembu) 
segums (km) 

Autoceļa 
seguma 
novērtējums 

Vidējā satiksmes intensitāte 
(automašīnas/diennaktī), 2007. –
2010.gads 

1. V4 Baldone – Tome 7,920 - 7,920 Slikts  254, t.sk.,  
13% kravas automašīnas  

2. V967 Ogre – 
Rembate 

2,990 - 2,990 Apmierinošs 121 – 64, t.sk.,  
7 – 16% kravas automašīnas 

2. V969 Ogresgals–
Lielvārde 

 -    

3. V978 Gobas stacija – 
Lāčplēša stacija 

4,000 - 4,000 Apmierinošs  57 – 23, t.sk.,  
22 – 0% kravas automašīnas 

4. V979 Enkurnieki – 
Birzgale 

8,000 - 8,000 Apmierinošs 84, t.sk.,  
0% kravas automašīnas 

5. V980 Pievadceļš 
Ķeguma HES 

0,640 0,640 - Slikts  5 088 – 3 281, t.sk.,  
9 – 7% kravas automašīnas 

6. V981 Pievadceļš 
Tomes zivju 
audzētavai 

1,700 1,700 - Apmierinošs 47, t.sk.,  
0% kravas automašīnas 

7. V994 Enkurnieki – 
Lāčplēsis 

10,480 - 10,480 Apmierinošs 47 – 83, t.sk.,  
18 – 13% kravas automašīnas 

8. V995 Druva – 
Birzgale - Valle 

15,225 6,000 9,225 Slikts  106, t.sk.,  
31% kravas automašīnas 

9. V996 Ogre - Viskāļi 7,010 3,510 3,500 Apmierinošs/ 
slikts 

259, t.sk.,  
28% kravas automašīnas 

10. V1007 Pārbrauktuve 
– Birzgale 

9,660 0,540 9,120 Slikts  13 – 24, t.sk.,  
29 – 45% kravas automašīnas 

 Kopā: 67,625 12,390 55,235   

Lielākā daļa (81,7%) no visa vietējo valsts autoceļu kopgaruma ir ar grants (šķembu) segumu. Pēc VAS „Latvijas 

valsts ceļi” kvalitātes novērtējuma 2010.gadā vietējo autoceļu segums galvenokārt bija apmierinošā stāvoklī. 

Vietējo valsts autoceļu zemā kvalitāte būtiski kavē Ķeguma novada attīstību. Rembatē var nokļūt tikai pa 

neapmierinošas kvalitātes grants seguma ceļu V969, V995 sliktā kvalitāte apgrūtina nokļūšanu Birzgalē. 

Pašvaldības autoceļi un ielas 

Ķeguma novada pašvaldības īpašumā esošo autoceļu 

kopgarums ir 217,17 km, no tiem tikai 19,25 km jeb 8,9% 

ir asfaltēti. 

Novada ielu brauktuvju platība kopumā aizņem 138 481 

m2, t.sk.: Ķeguma pilsētā – 99 706 m2 (t.sk. ar asfalta 

segumu 43 951 m2), Rembates pagastā – 14 175 m2 

(grunts segums), Birzgales pagastā – 24 600 m2 (t.sk. 

asfalta segums 24 000 m2). Kopumā ielas ir asfaltētas 

67 951 m2 platībā, kas sastāda 49,1% no to kopplatības. 

Pašvaldību ielu un ceļu tehniskais stāvoklis ir sliktā un/vai apmierinošā stāvoklī, ko tiešā veidā ir ietekmējis arī 

autoceļu fonda līdzekļu samazinājums 2009. un 2010.gadā – strauji ir samazinājušies pašvaldībai pieejamie 

finanšu līdzekļi ielu, ceļu un tiltu remontiem un izbūvei (detalizētāk sk. sadaļu „Pašvaldības budžets”). 

                                                           
35 Informācijas avots: VAS „Latvijas valsts ceļi” 

 

Ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana ir viens no 

uzdevumiem, kas pašvaldībai, iedzīvotāju 

skatījumā, būtu jārisina steidzami. 

Ar ielu un trotuāru (gājēju celiņu) apgaismojumu 

novadā ir apmierināti 59,3% aptaujāto 

iedzīvotāju. 
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Novadā nav speciāli izbūvētu veloceliņu. Novada teritoriju pa valsts ceļiem V969 (posmā no Lielvārdes līdz P8) 

un P8 (līdz novada ziemeļu robežai) šķērso velomaršruts Tour de LatEst. 

Mežu ceļi 

Ķeguma novada teritorijā atrodas 90 a/s „Latvijas valsts meži” autoceļi 276,23 km kopgarumā (bez seguma vai 

ar grants segumu). Ilgtermiņā a/s „Latvijas valsts meži” plāno Ķeguma novadā izbūvēt un rekonstruēt 20 

autoceļus 62,3 km kopgarumā (sk. 20.tabulu un 1.pielikumu). 

20.tabula 

Plānotie a/s „Latvijas valsts meži” ceļu būves objekti Ķeguma novada teritorijā 

Nr.p.k. Nosaukums Garums, m Meža iecirknis Darbu veids Plānots būvēt, gads 

1. Zivju audzētavas c. – Glumais valgs 4 117 Vecumnieku Rekonstrukcija 2012 
2. Aizsiļu trase 3 366 Skaistkalnes Rekonstrukcija Ilgtermiņā 
3. Pumpētavas ceļš 4 651 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2013 
4. Silenieku ceļš 6 348 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2013 
5. Zagļu ceļš 4 136 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2015 
6. Apaļā purviņa ceļš 1 343 Skaistkalnes Rekonstrukcija Ilgtermiņā 
7. Tiļķēnu ceļš 994 Skaistkalnes Būve Ilgtermiņā 
8. Vilku kalni – Jaunā muiža 2 457 Skaistkalnes Rekonstrukcija Ilgtermiņā 
9. Dumpja ceļš 891 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2012 
10. Bērnudārza ceļš 6 801 Jaunjelgavas Rekonstrukcija 2013 
11. Īsiņu ceļš 3 468 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2013 
12. Grības ceļš 4 953 Vecumnieku Būve 2014 
13. Čaksteļu ceļš  1 442 Vecumnieku Rekonstrukcija 2014 
14. Stigas ceļš 6 969 Vecumnieku Rekonstrukcija 2014 
15. Mātītes stigas ceļš 2 462 Vecumnieku Rekonstrukcija Ilgtermiņā 
16. Zivjaudzētavas ceļš 2 817 Vecumnieku Rekonstrukcija 2014 
17. Umpārtes meža ceļš 4 927 Skaistkalnes Periodiska uzturēšana 2012 
18. Bullēnu ceļš 2 334 Skaistkalnes Rekonstrukcija 2012 
19. Kaktiešu ceļš 1 009 Jaunjelgavas Rekonstrukcija 2014 
20. Zarukalni - Sīlīši 6 399 Vecumnieku Rekonstrukcija 2014 

 Kopā: 62 266    

Dzelzceļš  

Ķeguma novada teritoriju šķērso divi stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi: 

· „Rīga (pasažieru stacija) – Krustpils” – novadā atrodas 5,2 km garš posms, elektrificēts (līdz Aizkrauklei). 

Novada teritorijā atrodas pieturas punkts „Ķegums”. Tuvākās dzelzceļa stacijas – „Lielvārde” (6 km) un 

„Ogre” (11 km). Līniju vidēji diennaktī izmanto 42 – 50 kravas vilcienu sastāvi un 45 – 65 pasažieru vilciena 

sastāvi36. Pieļaujamais pasažieru vilcienu ātrums – 120 km/h, kravas vilcienu ātrums – 80 km/h. Dzelzceļa 

līniju šķērso viena vienlīmeņa pārbrauktuve Ķegumā, kas lielās kustības intensitātes dēļ rada būtiskus 

satiksmes drošības draudus un kavē satiksmes efektivitāti. Pa dzelzceļu ar vilcienu no Ķeguma var nokļūt 

Rīgas centrā nepilnas stundas laikā, kas nodrošina lielāku Ķeguma iedzīvotāju mobilitāti un veicina 

nodarbinātību. 

· „Jelgava – Krustpils” – novadā atrodas 8,7 km garš posms. Novada teritorijā atrodas stacija „Lāčplēsis” un 

pieturas punkts „Goba”. Līniju vidēji diennaktī izmanto 50 – 55 kravas vilcienu sastāvi. Pieļaujamais kravas 

vilcienu ātrums – 80 km/h. Pie katras no stacijām atrodas pārbrauktuve. 

Valsts dzelzceļa administrācija 2012.gadā ir veikusi riska novērtējumu dzelzceļa iecirknim „Rīga – Pļaviņas”. 

Saskaņā ar riska novērtējuma rezultātiem secināms, ka laikā no 2000. – 2011.gadam:  

                                                           
36 VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskats, 2012.gads. 
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· 48% no visiem negadījumiem sastāda infrastruktūras bojājumi un pēkšņas bremzēšanas gadījumi, kurus 

visbiežāk rada trešo pušu nelikumīgas darbības – cilvēku atrašanās uz sliedēm un priekšmetu uzlikšana uz 

sliedēm; 

· negadījumi, kuru iemesls ir cilvēku atrašanās uz sliedēm, visbiežāk notikuši stacijā „Ogre” (35 gadījumi) un 

posmā „Ogre – Lielvārde” (30 gadījumi). Priekšmeti uz sliedēm visbiežāk konstatēti posmos „Salaspils – 

Ogre” (27 gadījumi) un „Ogre – Lielvārde” (26 gadījumi); 

· visvairāk vilcienu kustības laikā traumēti cilvēki stacijā „Ogre” (22 gadījumi, no tiem letāli 10) un posmā 

„Ogre – Lielvārde” (21 gadījums, no tiem letāli 16); 

· ņemot vērā samērā lielo negadījumu skaitu ar traumētiem (arī letāli) cilvēkiem un cilvēku atrašanos uz 

sliedēm, staciju „Ogre” un posmu no Ogres uz Lielvārdi var uzskatīt par pētītā posma (Rīga – Pļaviņas) 

„melnajiem punktiem”; 

· pārbrauktuvju bojājumu gadījumi visvairāk notikuši uz pārbrauktuvēm, pa kurām notiek intensīva 

autotransporta plūsma. Visvairāk (7 negadījumi) ir bijuši Salaspilī (Rīgas ielā), Koknesē (6 negadījumi) un 

Ķegumā (4 negadījumi). Visbiežāk bojājumus izdara trešās personas, kas ar autotransportu notriec 

pārbrauktuves aprīkojumu;  

· analizējot sadursmes uz pārbrauktuvēm, novērots, ka visas sadursmes ir notikušas uz neapsargājamām 

pārbrauktuvēm un tikai viena ir notikusi uz apsargājamas pārbrauktuves; 

· analizējot negadījumu skaitu uz pārbrauktuvēm pētāmajā dzelzceļa posmā, par „melno punktu” var 

nosaukt Ikšķiles un Ķeguma pārbrauktuves, jo tur ir notikušas pa četrām sadursmēm, bet pārējās ir bijusi 

viena vai divas sadursmes, vai tās vispār nav bijušas.  

Lai samazinātu dzelzceļa radīto risku uz cilvēku un vidi un nodrošinātu drošus pasažieru un kravu 

pārvadājumus, risku novērtējuma rezultātā tika izstrādāti riska samazināšanas pasākumi, kurus savā ikdienas 

darbā būtu jāveic gan VAS „Latvijas dzelzceļš”, gan pašvaldībām, kā arī komercsabiedrībām. Riska līmeņa 

samazināšanai pašvaldībām, t.sk. Ķeguma pašvaldībai, tiek piedāvāti šādi ieteikumi : 

· Lai novērstu iespēju cilvēkiem atrasties uz sliežu ceļiem un tos šķērsot tam neparedzētās vietās dzelzceļa, 

infrastruktūras pārvaldītājam sadarbībā ar pašvaldību nepieciešams veikt pasākumus. Dzelzceļa 

infrastruktūras vietās, kur visbiežāk notiek negadījumi ar cilvēkiem, un vietās, kur ir nelegālas dzelzceļa 

šķērsošanas vietas nepieciešams norobežot teritoriju, organizēt šo vietu kontroli, uzstādīt brīdinājuma 

zīmes ar aizliegumu staigāt pa sliežu ceļiem (piemēram, posmā „Ogre – Lielvārde”).    

· Pašvaldībai sadarbībā ar Valsts policiju nodrošināt kārtību vietās, kur visbiežāk tiek reģistrēti dzelzceļa 

infrastruktūras bojājumu gadījumi un tiek traumēti cilvēki.  

· Plānojot un saskaņojot pašvaldību teritoriju attīstību vai atsevišķu objektu būvniecību, paredzēt drošus 

dzelzceļa infrastruktūras šķērsojumus.   

Lidlauks 

Ķeguma novadā, Rembates pagastā atrodas militārais lidlauks – Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāze 

„Lielvārde”. Skrejceļa garums – ap 2 500 m. 2011.gada rudenī uzsākti tālāki rekonstrukcijas darbi ar mērķi 

pilnveidot lidlauka funkcijas. 

Transportlīdzekļi  

Mainoties valsts politikai transportlīdzekļu (turpmāk – TL) reģistrācijas jomā un samazinoties iedzīvotāju 

ienākumiem, 2010.gadā strauji (par 31,6% salīdzinot ar 2009.gadu) samazinājās Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā reģistrēto transportlīdzekļu skaits Ķeguma novadā (sk. 25.attēlu). Samazinoties reģistrēto 

transportlīdzekļu skaitam novadā, palielinājās transportlīdzekļu ar tehnisko apskati (turpmāk – TA) īpatsvars 
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(no 48,2% 2006.gadā uz 73,4% 2011.gadā), t.i., iedzīvotāju un juridisko personu īpašumā palika tie 

transportlīdzekļi, kuri reāli tiek izmantoti ceļu satiksmē. 

 

25.attēls Reģistrēto transportlīdzekļu skaits Ķeguma novadā, 2006. – 2011.gads37 

Lielākā daļa (2011.gadā – 77,9%) no visiem novadā reģistrētajiem transportlīdzekļiem ir vieglie transportlīdzekļi 

un fiziskām personām piederošie transportlīdzekļi (88,3%). 

6.2. Pasažieru pārvadājumi 
Pasažieru pārvadājumus novadā nodrošina autotransports 

un dzelzceļa satiksme. No novada centra ir laba 

sasniedzamība ar Rīgu, Ogri, Aizkraukli, starptautisko 

autoostu „Rīga”, starptautisko lidostu „Rīga” un Rīgas 

pasažieru ostu. 

Dzelzceļa satiksme nodrošina nokļūšanu Rīgas centrā 

aptuveni 55 minūšu laikā aptuveni 25 reizes diennaktī. Dzelzceļa ritošā sastāva un pārējās infrastruktūras 

uzsāktās modernizācijas rezultātā šī transporta veida efektivitāte vēl pieaugs. Pilnvērtīgākai šī transporta veida 

izmantošanai trūkst ērtu stāvlaukumu un drošu gājēju pāreju. Būtisku drošības un satiksmes efektivitātes 

uzlabojumu sniegtu divlīmeņu pārbrauktuve Ķeguma centrā. 

Galvenais autobusu satiksmes virziens ir Rīga. Satiksmei starp novada apdzīvotajām vietām tiek izmantoti 

galvenokārt SIA „Ogres autobuss” autobusu reisi.  

Novada skolēnu pārvadājumus, ja nav iespēju izmantot sabiedrisko transportu, nodrošina pašvaldība ar 

speciālo autotransportu skolēniem. 

  

                                                           
37

 Informācijas avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija 

 

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību 

novadā ir apmierināti 59% aptaujāto iedzīvotāju. 
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7. Inženiertehniskā infrastruktūra 

7.1. Siltumapgāde un gāzes apgāde 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi novadā ir 

pieejami divās vietās: 

· Ķegumā – pakalpojumu sniedzējs ir SIA „Ķeguma 

Stars”, kurš veic siltumenerģijas sadali un 

tirdzniecību. Siltumenerģija tiek ražota AS 

„Latvenergo” katlu mājā, kura izbūvēta 2008.gadā. Kurināmais – šķelda, katlu mājas jauda – 4 MW. 

2011.gadā tai bija pieslēgtas 36 mājas. 

· Birzgalē – pakalpojumu sniedzējs ir Birzgales pagasta pārvalde, kurināmais – malka, jauda – 2,6 MW. Katlu 

mājas rekonstrukcijas gads – 1996.gads. 2011.gadā tai bija pieslēgtas deviņas daudzdzīvokļu mājas. 

Rembatē centralizētā siltumapgādes sistēma ir haotiski likvidēta, palielinot ugunsgrēku riskus daudzdzīvokļu 

mājās. 

Novadā nav pieejams pieslēgums pie maģistrālā gāzes vada Rīga – Daugavpils, jo AS „Latvijas Gāze” 

2008.gadā veikto aprēķinu38 ietvaros gāzes infrastruktūras Lielvārdes pilsēta – Rembates pagasts – Ķeguma 

pilsēta izbūve tika atzīta par nerentablu. 

7.2. Elektroapgāde 
Ķeguma novadā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Centrālais reģions. 

Elektroapgādes līniju pārklājums novadā ir ļoti nevienmērīgs, un ir tieši atkarīgs no konkrētās teritorijas 

atrašanās vietas – gar autoceļiem, un apdzīvoto vietu tuvumā elektroapgādes tīklu pārklājums ir blīvāks. 

Ķeguma novada pašvaldības iestāžu kopējais elektroenerģijas patēriņš 2010.gadā bija 711 604 kWh, bet 

2011.gadā – 722 408 kWh. Citi lielākie elektroenerģijas patērētāji novadā ir: 

· Ķegumā – AS „Latvenergo” katlu māja, SIA „Tezei-S”, pašvaldības SIA „Ķeguma Stars” un SIA „Sveķis”; 

· Tomē – zivju audzētava „Tome”; 

· Rembatē – SIA „Giness”; 

· Birzgalē – SIA „Birzgale K”. 

Visas pieprasītās elektroapgādes jaudas tiek nodrošinātas un jaunie pieslēgumi tiek plānoti ņemot vērā 

lietotāju pieprasījumu. 

7.3. Sakari un informācijas tehnoloģijas 
Gan fiksētos, gan mobilos telekomunikāciju un interneta 

pakalpojumus novadā sniedz visi telekomunikāciju 

operatori, kas darbojas Latvijā – SIA „Lattelecom”, SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2” un SIA „Bite 

Latvija”. 

                                                           
38  http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/st.latvenergo/st_latvenergo_lv/st_par_sadali/Informacija_presei?a=view&id=1786 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi (nevērtējot 

pakalpojuma cenu, bet tikai kvalitāti) novadā 

apmierina 74,2% aptaujāto iedzīvotāju. 

Interneta pakalpojumi novadā apmierina 77,3% 

aptaujāto iedzīvotāju. 
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Ķeguma novadā ir pieejams arī interneta, digitālās televīzijas (satelīttelevīzijas, virszemes televīzijas un 

interaktīvās televīzijas) nodrošinājums. 

Interneta pieejamību novadā nodrošina vairāki pakalpojuma sniedzēji – SIA „Ogres Interneta Centrs”, SIA 

„Lattelecom” u.c. Novadā darbojas četri publiskie interneta pieejas punkti (visās novada bibliotēkās). 

7.4. Ūdensapgāde, sadzīves un lietus 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Centralizētas ūdensapgādes sistēmas ir četrās novada 

apdzīvotajās vietās: 

· Ķegumā – pakalpojumu sniedz Ķeguma pašvaldības 

SIA „Ķeguma Stars”. Divas ūdens ņemšanas vietas: 

Staru ielas masīvā (izbūvēta 2009.gadā, projektētā 

jauda 8 m3/stundā, izmantotā – 2,5 m3/stundā) un HES 

pusē (izbūvēta 1988.gadā, izmantotā jauda – 4 m3/stundā). Ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 75 mājas. 

· Tomē – pakalpojumu sniedz Ķeguma pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”. Viena ūdens ņemšanas vieta, 

ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 15 mājas. 

· Rembatē – pakalpojumu sniedz Ķeguma pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”. Viena ūdens ņemšanas vieta, 

izbūvēta 2003.gadā, projektētā jauda – 11,4 m3/stundā, izmantotā 2,7 m3/stundā. Ūdensapgādes sistēmai 

pieslēgta 51 māja. 

· Birzgalē – pakalpojumu sniedz Birzgales pagasta pārvalde. Viena ūdens ņemšanas vieta, jauda – 100 

m3/diennaktī, rekonstruēta 2010.g., tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 

63 mājas. 

Laikā no 2008. līdz 2011.gadam kopējais ūdens patēriņa apjoms Ķegumā, Rembatē un Tomē ir palielinājies par 

1,7% (sk. 26.attēlu). 

 

26.attēls Kopējais ūdens patēriņš (m3) Ķegumā, Rembatē un Tomē, 2008. – 2011.gads39 

Centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ir trīs novada apdzīvotajās vietās: 

· Ķegumā – pakalpojumu sniedz Ķeguma pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”. 2011.gadā sistēmai pieslēgta 71 

māja. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas rekonstruētas 2008.gadā, projektētā jauda 500 m3/diennaktī; 

· Rembatē – pakalpojumu sniedz Ķeguma pašvaldības SIA „Ķeguma Stars”. 2011.gadā sistēmai pieslēgtas 25 

mājas. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvētas 1997.gadā, projektētā jauda – 200 m3/diennaktī, 

izmantotā – ~65 m3/diennaktī; 

                                                           
39

 Informācijas avots: Ķeguma novada pašvaldība 

 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumi (nevērtējot pakalpojuma cenu, bet 

tikai kvalitāti) novadā apmierina 83,1% aptaujāto 

iedzīvotāju. 
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· Birzgalē – pakalpojumu sniedz Birzgales pagasta pārvalde. 2011.gadā sistēmai pieslēgtas 63 mājas. 

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas rekonstruētas 2011.g., jauda – 150 m3/diennaktī, tehniskais stāvoklis – labs. 

Laikā no 2008. līdz 2011.gadam kopējais savākto notekūdeņu apjoms Ķegumā un Rembatē ir samazinājies par 

8,4% (sk. 27.attēlu). Savukārt Birzgalē 2011.gadā tika savākti notekūdeņi 32 120 m3 apjomā. 

 

27.attēls Kopējais savākto notekūdeņu apjoms (m3) Ķegumā un Rembatē, 2008. – 2011.gads40 

7.5. Atkritumu saimniecība 
Ķeguma novadā atkritumu apsaimniekošanu regulē 

23.05.2012. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par 

atkritumu apsaimniekošanu Ķeguma novadā”.  

Atkritumu apsaimniekošanas – savākšanas un 

izvešanas – pakalpojumus novada teritorijā sniedz SIA 

„Ķilupe”, SIA „L&T” un SIA „Marss”. 

Centralizētās atkritumu savākšanas pakalpojumus Ķeguma pilsētā 2011.gadā izmantoja 861 mājsaimniecība 

(2401 iedzīvotājs), Rembates pagastā – 398 mājsaimniecības (1 244 iedzīvotāji) un Birzgales pagastā – 631 

mājsaimniecība (1 819 iedzīvotāji) – kopā 68% no visiem novada iedzīvotājiem. 

Pēdējos gados ir palielinājies no mājsaimniecībām savākto un izvesto atkritumu daudzums: 

· Ķeguma pilsētā 2007.gadā tika izvestas 827,49 tonnas atkritumu, 2008.gadā – 888,94 t, 2009.gadā – 

1653,96 t un 2010.gadā – 1218,62 t; 

· Tomes pagasta teritorijā laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam vidēji gadā tika izvestas 44 t atkritumu; 

· Rembates pagastā 2008.gadā tika izvestas 850 t atkritumu un 2009.gadā – 782 t; 

· Birzgales pagastā 2007.gadā tika izvestas 170,7 t atkritumu, 2008.gadā – 175,3 t, 2009.gadā – 182,7 t, 

2010.gadā – 189,3 t. 

Novada teritorijā nav bīstamo atkritumu savākšanas vietas, nav arī atkritumu šķirošanas laukumu (atkritumi 

tiek šķiroti daļēji). 
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 Informācijas avots: Ķeguma novada pašvaldība 

 

Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi 

novadā apmierina 89,3% aptaujāto iedzīvotāju. 
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8. Vides kvalitāte 

8.1. Piesārņojums 

Gaisa piesārņojuma avoti 

Nozīmīgākie stacionārie gaisa piesārņojuma avoti novadā ir ražošanas uzņēmumi, katlu mājas un degvielas 

uzpildes stacijas, piemēram, AS „Latvenergo” katlu māja, Birzgales pagasta pārvaldes katlu māja, kokapstrādes 

uzņēmums SIA „Tezei-S”41. Katlu mājas Ķeguma novadā apkurei galvenokārt izmanto šķeldu un malku. 

Nevienam no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem Ķeguma novadā nav nepieciešama A kategorijas 

atļauja. 

Mobilie gaisa piesārņojuma avoti novadā ir autotransports, aviācijas un dzelzceļa transports. Ķeguma novadā 

augsta satiksmes intensitāte ir uz valsts autoceļa A6, kas šķērso Ķeguma pilsētu. Autoceļi V996 un P8 šķērso 

Glāžšķūni, P85 un V4 šķērso Tomi, V969 – Rembati, V995 – Birzgali. Dati par autotransporta un dzelzceļa 

transporta radīto piesārņojuma apjomu un ietekmi Latvijā netiek apkopoti. 

Ūdens kvalitāte ūdenstecēs un ūdenstilpnēs 

Nozīmīga daļa notekūdeņu Ķeguma novadā tiek attīrīta. Notekūdeņi netiek attīrīti Glāžšķūnī, radot Ogres upes 

piesārņojumu „Natura 2000” teritorijā. Nepietiekami tiek attīrīta arī lielākā daļa Tomē radīto notekūdeņu, kā 

arī mazāko ciemu un individuālās apbūves radītie notekūdeņi pārējā novada teritorijā, šādi radot virsējā 

gruntsūdens un tuvējo ūdenstilpņu piesārņojumu. 

Ķeguma pilsētā savāktais lietus ūdens neattīrītā veidā nonāk Daugavā, šādi pasliktinot upes ūdens kvalitāti. 

Ķeguma novada teritorijā pa Daugavu un mazākā mērā – pa Ogri – tiek ienests arī piesārņojums no teritorijām, 

kas atrodas šo upju augštecēs. 

Trokšņi 

Nozīmīgākie troksni radošie objekti Ķeguma novadā ir valsts nozīmes autoceļi A6, P8 un P85, kā arī lidlauks – 

Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāze. 

Vilcienu satiksmes intensitāte maršrutā Rīga – Maskava (ar atzaru Daugavpils – Orla) pārsniedz 30 000 vilcienu 

sastāvus gadā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām42 Satiksmes ministrijai būtu jāizstrādā 

trokšņa stratēģiskā karte. Šī karte līdz 2012.gada oktobrim nav izstrādāta. 

Piesārņotās vietas 

Ķeguma novadā nav piesārņotu vietu, taču ir desmit potenciāli piesārņotās vietas. Vairums no potenciāli 

piesārņotajām vietām ir automobiļu tehniskās apkopes un remonta darbnīcas. 

Par potenciāli piesārņotām vietām var uzskatīt arī glabāšanas un noliktavu saimniecības, liellopu audzēšanas, 

piena lopkopības vietas, tvaika un karstā ūdens piegādātājus, elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens 

apgādātājus. Piesārņojuma likvidācijas vai ierobežošanas aktivitātes netiek veiktas.  

 

                                                           
41 Valsts statistiskais pārskats par gaisa aizsardzību „Nr.2 – Gaiss” 
42 Likums „Par piesārņojumu”, 2001.g.15.martā 
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8.2. Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un aizsargjosla 

Dabas parks „Ogres ieleja” 

Dabas parks „Ogres ieleja”, kas iekļauts ES aizsargājamo teritoriju „Natura 2000” tīklā, atrodas vairāku 

pašvaldību – Ērgļu, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijās. Ķeguma novada Rembates pagastā atrodas 

462,5 ha (6,1%) no šīs 7 515,7 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.  

Dibināts 2004.gadā, izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2008. līdz 2018.gadam. 

Dabas parka teritorijā tiek aizsargāta gan ainava, gan dažādi saldūdens, pļavu, meža, iežu atsegumu un cilvēku 

veidoti biotopi. Tiek aizsargātas arī vairākas konkrētas augu un dzīvnieku sugas.43 

Ķeguma novadā atrodas dažādas dabas parka „Ogres ieleja” zonas (sk. 28.attēlu): dabas lieguma zona (lielākā 

daļa Ogres upes un tās krastu, Aiviekste), dabas parka zona (daļa no Ogres upes ielejas, vietām – arī ainava ap 

Ogri), ainavu aizsardzības zona (daļa no lauku masīviem ap Ogri) un neitrālā zona. Katrai no šīm zonām dabas 

aizsardzības plāna ietvaros tiek piedāvāti atšķirīgi saimnieciskās darbības ierobežojumi: piemēram, aizliegta vai 

ierobežota mežizstrāde, būvniecība. 

 

28.attēls Dabas parka „Ogres ieleja” rekomendētais zonējums Ķeguma novada teritorijā
44

 

Dabas aizsardzības plānā pašvaldībai tiek rekomendēts teritorijas plānojumā iekļaut dabas parka precizētās 

robežas un aizsargjoslas robežas, kā arī sadarbībā ar citām pašvaldībām izvērtēt iespēju veidot dabas parka 

apsaimniekošanas administrāciju, uzstādīt informatīvās zīmes un sagatavot informatīvi izglītojošus materiālus, 

kā arī veidot velomaršrutu pa ainavisko ceļu V996. 

                                                           
43 Dabas parka „Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāns no 2008. līdz 2018.gadam 
44 Informācijas avots: Dabas parka „Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāns no 2008. līdz 2018.gadam 
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Dabas liegums „Daugava pie Kaibalas” 

Dabas liegums „Daugava pie Kaibalas” ir iekļauts ES aizsargājamo teritoriju „Natura 2000” tīklā. Tas atrodas 

Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijās un ietver 7 km garu Daugavas posmu. Birzgales pagastā atrodas 294,9 

ha (51%) no šīs 576 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Liegumā ir konstatēti četri aizsargājami 

biotopi un 38 retas un aizsargājamas sugas. 

Liegums dibināts 2004.gadā ūdensputnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas aizsardzībai. Liegumam ir izstrādāts 

dabas aizsardzības plāns45 un individuālie aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi46. Dabas aizsardzības 

plānā ietverta virkne rekomendāciju dabas lieguma apsaimniekošanai, tai skaitā – tūrisma infrastruktūras 

izveidei šīs ainaviskās un interesantās dabas teritorijas iepazīšanai (sk. 2.pielikumu). 

Būtiskākie draudi – nepietiekami attīrītu notekūdeņu ieplūšana Daugavā, neorganizēts tūrisms un atpūta pie 

dabas, dabisko Daugavas palieņu pļavu aizaugšana, kā arī motorizētu ūdenstransporta līdzekļu pārvietošanās, 

kas migrējošiem putniem īpaši kaitīga laikā no 1.marta līdz 1.maijam. 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla 

Saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likumu” Ķeguma novadā gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm ir noteikta aizsargjosla. 

Daugavai — ne mazāk kā 500 m plata josla katrā krastā, Ogres upei – ne mazāk par 300 m, bet pārējiem 

ūdensobjektiem atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam. 

Ūdensobjektu aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens 

ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību un aizsargātu ainavu.  

                                                           
45Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plāns 2008. – 2018.gadam 
46Ministru kabineta noteikumi Nr.668 „Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, izdoti 

2009.gada 30.jūnijā 
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9. Nekustamais īpašums 

9.1. Nekustamā īpašuma izmantošana 

Dzīvojamais fonds un apsaimniekošana 

Mājokļu skaits Ķeguma novadā 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, ir palielinājies par 1,7% (sk. 29.attēlu). 

 

29.attēls Mājokļu skaits Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads (gada sākumā)47 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes datiem, dzīvojamā fonda (viena dzīvokļa mājas un daudzdzīvokļu mājas) 

kopējā platība 2011.gadā bija 237 557 m2, no kuras tikai 1,1% pieder pašvaldībai (38 mājas, 64 dzīvokļi), bet 

pārējais (98,9%) privātajam sektoram. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām novadā ir vairāki apsaimniekotāji: Ķegumā – SIA „Ķeguma Stars” 

(apsaimnieko 14 mājas, 357 dzīvokļi), dzīvokļu un kooperatīvā sabiedrība „Ķeguma Nams” apsaimnieko divas 

mājas, bet dažādas privātpersonas apsaimnieko 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Rembates pagastā 10 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimnieko SIA „Ķeguma Stars”. Birzgales pagastā daudzdzīvokļu mājas 

apsaimnieko Birzgales pagasta pārvalde un biedrība „Birzgales nami”. 

Daudzdzīvokļu mājas ir celtas 20 gs. un tās pārsvarā ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

Nedzīvojamais fonds 

2011.gadā Ķeguma novada pašvaldībai piederēja nedzīvojamais fonds 52 260 m2 (218 ēkas) apjomā (12,3% no 

kopējā nedzīvojamā fonda kopapjoma), no kura 18 ēkas (3 840 m2) bija izmantojamas uzņēmējdarbības 

veikšanai. Savukārt privātajam sektoram piederēja nedzīvojamais fonds 370 909 m2 (2 434 ēkas) apjomā 

(87,7% no kopējā nedzīvojamā fonda kopapjoma), no kura 203 ēkas (104 351 m2) bija izmantojamas 

uzņēmējdarbības veikšanai. 

Būvniecība  

Būvniecības aktivitāte pašvaldībā 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu samazinājās par 50,9%. 2011.gadā, 

salīdzinot ar 2010.gadu, būvniecības aktivitāte palielinājās par 51,9% (sk. 30.attēlu). 

                                                           
47

 Informācijas avots: CSP datu bāze 
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30.attēls Izdotās būvatļaujas Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads48 

No 2007. līdz 2011.gadam ēkas un būves ekspluatācijā visvairāk tika nodotas 2010.gadā (sk. 31.attēlu).  

 

31.attēls Ķeguma novadā ekspluatācijā nodotās ēkas un būves, 2007. – 2011.gads49 

Zemes lietošanas veidi un īpašumpiederība 

Lielāko daļu Ķeguma novada aizņem meži (59%) un lauksaimniecībā izmantojamās zemes(27%) (sk. 32.attēlu). 

 

32.attēls Zemes lietošanas veidi Ķeguma novadā (ha), 01.01.2012.50 

54% novada zemju ir fizisko un juridisko personu (privātā) īpašumā un lietošanā, 44% - valsts īpašumā un 

lietošanā, bet pašvaldības īpašumā (t.sk. piekritīgi) ir tikai 2% zemju (sk. 33.attēlu). 

                                                           
48

 Informācijas avots: Ķeguma novada dome 
49

 Informācijas avots: Ķeguma novada dome 
50

 Informācijas avots: Ķeguma novada dome 
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33.attēls Zemes īpašuma statuss51 Ķeguma novadā (ha), 01.01.2012.52 

Kapsētas 

Pašvaldības teritorijā atrodas 17 kapsētas (t.sk. Brāļu kapi) 61,4 ha platībā: Ķegumā – viena kapsēta (36,3 ha), 

Birzgales pagastā – 12 kapsētas (20,3 ha), Tomes pagastā – trīs kapsētas (4,3 ha) un Rembates pagastā – Brāļu 

kapi (0,5 ha). Visas kapsētas apsaimnieko Ķeguma novada pašvaldība.  

Pagastu kapsētu teritorijas ir pietiekošas, savukārt Ķeguma kapsēta ir jāpaplašina. 

9.2. Nekustamā īpašuma tirgus 
Cenu diapazons nekustamajam īpašumam Ķeguma novadā 

un kaimiņu pašvaldībās ir ļoti plašs un ir atkarīgs no 

nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa, projekta, atrašanās 

vietas un citiem faktoriem (sk. 21.tabulu). Daļa no 

piedāvātajiem īpašumiem ir sliktā stāvoklī vai arī to cena ir 

pārāk augsta. 

21.tabula 

 Nekustamā īpašuma cenas53 Ķeguma novada un kaimiņu novadu centros 18.01.2012., LVL/m2 

Teritorija Dzīvokļi Mājas Ražošanas 

telpas 

Biroji Zeme privātmājas 

būvniecībai 

L/s zeme (novada 

teritorijā) 

Ķegums 191 – 270  240 – 460 -   1,2 – 16 - 

Lielvārde 122 – 420  200 – 640 - - 0,55 – 16  - 
Ikšķile 250 – 630 250 – 1 000  23 – 540  - 3,34 - 25 - 
Ogre 170 – 980 270 – 900 30 – 90  170 – 920  0,25 - 25 - 
Jaunjelgava 120 180 – 470 - - 2,08 0,4 
Vecumnieki 180 – 250  50 – 380  50 - 0,3 – 1,59  0,05 – 0,11  
Ķekava 340 – 710  270 – 820  - 500 – 850  1,4 – 26  1 – 9  
Baldone 290 – 450 140 – 550  - - 0,35 – 7 - 

Vismazāk tika piedāvātas biroju un ražošanas telpas, kā arī lauksaimniecības zemes, kas skaidrojams ar 

pašvaldības tuvumu Rīgai. 

                                                           
51

 Jaukta statusa kopīpašumi – nekustamie īpašumi, kurus veidojošās domājamās daļas pieder īpašniekiem ar atšķirīgiem īpašnieka statusiem 

(fiziskajām personām, juridiskajām personām, pašvaldībām vai valstij un valsts institūcijām). 
52

 Informācijas avots: Valsts zemes dienests 
53

 Informācijas avots: Sludinājumu serviss www.ss.lv 

 

62,7% aptaujāto novada iedzīvotāju apmierina 

mājokļu pieejamība (iespējas atrast dzīvesvietu) 

novadā. 
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Saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem (www.zemesgramata.lv), reģistrēto pirkuma 

līgumu skaits Ogres zemesgrāmatu nodaļā (kas ietver arī noslēgtos pirkuma līgumus Ķeguma novadā) laikā no 

2007. līdz 2011.gadam ir samazinājies par 45,3% (sk. 34.attēlu).  

 

34.attēls Reģistrētie pirkuma līgumi Ogres zemesgrāmatu nodaļā 

Savukārt 2011.gadā reģistrēto pirkuma līgumu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, ir palielinājies par 13,8%, kas 

parāda pozitīvas tendences nekustamā īpašuma tirgū.  
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10. Sociālā joma 

10.1. Izglītība 
Novadā atrodas divas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes Ķegumā un Birzgalē, vispārējās izglītības skolas -  

Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Birzgales pamatskola, profesionālās ievirzes skola - Birzgales mūzikas 

skola (ar mūzikas skolas klasēm Ķegumā) un Ogres mākslas skolas klases Ķegumā (sk. 35.attēlu). 

 

35.attēls Izglītības iestādes Ķeguma novadā
54

 

Laikā no 2007./2008.m.g. līdz 2012./2013.m.g. izglītojamo skaits novada vispārējās pirmsskolas un vidējās 

izglītības iestādēs ir samazinājies par 132 izglītojamajiem jeb 21,5% (sk. 36.attēlu). 

                                                           
54 Karte: SIA „NK Konsultāciju birojs” 
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36.attēls Izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 2006./2007.m.g. – 

2012./2013.m.g.55 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Pirmsskolas izglītība novadā tiek nodrošināta vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – VPII) 

„Gaismiņa” Ķegumā un „Birztaliņa” Birzgalē.  

VPII „Gaismiņa” (Ķegumā) tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma. 2011./2012.m.g. VPII bija 134 

izglītojamie un strādāja 13 pedagogi. Vietu trūkuma dēļ nav iespējams uzņemt visus rindā gaidošos bērnus 

divgadīgo grupiņā. Iestādei ir veikta ēkas jumta nomaiņa, siltināšanas darbi, logu nomaiņa iestādes iekštelpas 

un inženierkomunikācijas, kā arī teritorijas asfaltēto celiņu segums ir jāatjauno. 

VPII „Birztaliņa” (Birzgalē) tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma. Iestāde dibināta 1989.gadā. 

2011./2012.m.g. VPII bija 62 izglītojamie (t.sk. 8 citās pašvaldībās deklarēti bērni) un strādāja 9 pedagogi. Vietu 

rindā uz bērnudārzu nav (VPII noslogojums 2011./2012.m.g. bija 64,6%), iestādē darbojas diennakts grupiņa.  

Iestādē ir veikti tikai kosmētiskie remonti, pakāpeniski tiek nomainīta santehnika, grīdu segumi, iekārtas, kā arī 

ir uzsākta mēbeļu nomaiņa grupu telpās. VPII „Birztaliņa” teritorija (t.sk. rotaļu laukums, nojumes, pastaigu 

celiņi u.c.) aizņem 7 000 m2,to nepieciešams atjaunot.  

Vispārējās izglītības iestādes 

Vispārējo izglītību Ķeguma novadā nodrošina divas pašvaldības izglītības iestādes – Ķeguma komercnovirziena 

vidusskola un Birzgales pamatskola. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 2011./2012.m.g. tika īstenotas vairākas izglītības un interešu izglītības 

programmas: 

· Pamatizglītības programma; 

· Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) izglītības programma; 

· Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma; 

· Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma; 

· Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; 
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· Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 

· 20 interešu izglītības programmas.  

2011./2012.m.g. skolā bija 378 izglītojamie un strādāja 48 pedagogi.  

Saskaņā ar Ata Kronvalda fonda 56  izstrādāto skolu reitingu, Ķeguma komercnovirziena vidusskola 

2011./2012.m.g. atradās 34.vietā starp Latvijas mazajām57 skolām. Jāatzīmē, ka skola 2010./2011.m.g. šajā 

reitingā atradās 54.vietā.  

Laikā no 2007./2008.m.g. līdz 2010./2011.m.g. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolventi mācības 

turpināja galvenokārt Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Universitātē, savukārt pamatskolas absolventi 

pārsvarā izvēlējās mācības turpināt Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (sk. 22.tabulu). 

22.tabula 

 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas absolventu tālākā izglītība 2007./2008.m.g. – 

2011./2012.m.g.
58

 

 2007./2008.m.g. 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g. 

Pēc pamatskolas      

Ķeguma komercnovirziena vsk. 21 29 20 12 10 
Ogres novada izglītības iestādes 10 14 7 16 10 
Rīgas pilsētas izglītības iestādes 12 5 9 9 2 
Citu izglītības iestādes - - - 2 1 

Kopā: 43 48 36 39 23 

Pēc vidusskolas      

Latvijas Universitāte 8 6 9 6 4 
Augstskola „Turība” 5 4 - 1 0 
Rīgas Tehniskā universitāte 11 15 10 8 3 
Lauksaimniecības Universitāte 3 - 4 3 2 
Rīgas Stradiņa universitāte 4 1 6 - 4 
Citas izglītības iestādes 10 5 8 8 12 
Nemācās/strādā - - - - 4 

Kopā: 41 31 37 26 25 

Skolēniem ir iespēja kārtot Kembridžas augstskolas angļu valodas eksāmenu noteikta zināšanu līmeņa 

iegūšanai un saņemt atbilstošu sertifikātu. Angļu valodas eksāmenu ir iespējams kārtot dažādu vecumposmu 

jauniešiem. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā ir veikti siltināšanas darbi, atjaunota sporta zāle, izveidota garderobes 

piebūve, iekšējās telpās kopš skolas ēkas uzcelšanas brīža (1981.g.) nav bijis kapitālais remonts. Ir jāatjauno 

skolas teritorija un sporta stadions, jāpapildina skolas materiāltehniskā bāze. 

Birzgales pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības un interešu izglītības programmas: 

· Vispārējās pamatizglītības programma; 

· Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; 

· Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma; 

· Interešu izglītības programmas (pūtēju orķestris, sporta spēles, dejas un koris).  

2011./2012.m.g. skolā bija 98 izglītojamie un strādāja 22 pedagogi.  

2010./2011.m.g. Birzgales pamatskolā mācījās divi izglītojamie no citām administratīvajām teritorijām 

(2007./2008.m.g. – četri bērni, 2008./2009.m.g. – trīs bērni, 2009./2010.m.g. – divi bērni). Samazinoties 

izglītojamo skaitam, skolas noslogojums ir samazinājies no 88,7% 2007./2008.m.g. līdz 65,3% 2011./2012.m.g. 

                                                           
56 Avots: www.skolureitings.lv. Ata Kronvalda fonds kopš 1989. gada veido matemātiskos aprēķinos balstītu Latvijas skolu novērtējumu darbā ar 

talantīgiem skolēniem, balstoties uz audzēkņu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, tehniskajās un 

radošajās skatēs. Skolas tiek grupētas „mazajās” un „lielajās” skolās pēc 10. – 12.klašu skolēnu skaita. Katrai skolai tiek piešķirti punkti atkarībā no 

skolēnu saņemtajiem apbalvojumiem. 
57 Skolas, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem. 
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Skolas absolventi pārsvarā izvēlas turpināt izglītību Ogres novada vai Rīgas pilsētas izglītības iestādēs (sk. 

23.tabulu). 

23.tabula 

 Birzgales pamatskolas absolventu tālākā izglītība 2007./2008.m.g. – 2010./2011.m.g.
59

 

 2007./2008.m.g. 2008./2009.m.
g. 

2009./2010.m.
g. 

2010./2011.m.
g. 

2011./2012.m.
g. 

Ogres novada izglītības iestādes 7 11 5 4 4 
Rīgas pilsētas izglītības iestādes 2 7 3 7 5 
Citas izglītības iestādes 4 5 3 1 1 
Ķeguma komercnovirziena 
vidusskola 

1 2 5 1 0 

Nemācās/strādā - - 1 - 1 

Kopā: 14 25 17 13 11 

Birzgales pamatskolas ēka būvēta 1847.gadā, skola šeit atrodas kopš 1849.gada. Skolas ēka pakāpeniski 

paplašināta, t.sk. 2004.gadā uzbūvēta skolas sporta zāle ar mūsdienīgu iekārtojumu un aprīkojumu, ēka 

siltināta, nomainīti logi. 

Skolai nav centralizētās apkures. Teritorija ir jāatjauno – nolietojies sporta laukuma skrejceļš un asfalta segums 

ap skolu, skolai nav nožogojuma. Nepieciešama arī izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes papildināšana. 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība (bez vispārējām izglītības iestādēm) novadā ir pieejama Birzgales 

mūzikas skolā, kura darbojas kopš 1994.gada. Birzgales mūzikas skolas klases darbojas arī Ķeguma 

komercnovirziena vidusskolas telpās.  

Birzgales mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā tiek īstenota instrumentālās 

mūzikas izglītības programma. Mūzikas skolā var apgūt prasmes klavierspēlē, flautas, klarnetes, saksofona, 

trompetes, trombona, eifonija, tūbas un sitaminstrumentu spēlē. 2010./2011.m.g. skolā mācījās 65 izglītojamie 

(t.sk. trīs citās pašvaldībās deklarēti bērni), strādāja deviņi pedagogi un trīs tehniskie darbinieki. 

Laikā no 2006./2007.m.g. līdz 2010./2011.m.g. izglītojamo skaits Birzgales mūzikas skolā ir bijis nemainīgs, t.i., 

skolu ik gadu apmeklē 65 izglītojamie.  

Mūzikas skola atrodas bērnudārzam paredzētās telpās, kuras ir jāatjauno, tās nav piemērotas mūzikas skolai, 

t.sk. nav piemērotu telpu instrumentu glabāšanai. Palielinoties izglītojamo skaitam Birzgales mūzikas skolas 

Ķeguma klasēs, telpu nepietiekamības dēļ, var tikt apgrūtināts mūzikas skolas darbs.  

Ķegumā darbojas arī Ogres mākslas skolas klases un Ķeguma mākslas studija. 

Ogres mākslas skolas Ķeguma klase darbojas jau otro mācību gadu. Tā atrodas Ķeguma tautas nama otrajā 

stāvā. Izglītojamie apgūst akreditētu 5 gadīgu profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā 

māksla”. Piektā kursa beigās tiek izstrādāts diplomdarbs un saņemta apliecība par programmas apguvi. 

2011./2012.m.g. 1. kursā mācījās 11 audzēkņi, 2. kursā – 11 audzēkņi, 3. kursā – 8 audzēkņi. Ogres mākslas 

skolas Ķeguma klasē strādā trīs pedagogi. 

Ķeguma mākslas studijā 2012.g.darbojās 4 audzēkņu grupas un nodarbības kopā apmeklēja 45 bērni, t.sk., 22 

bērnudārza vecuma bērni un 23 skolas vecuma bērni. Nodarbības studijā notiek 2 reizes nedēļā. Ķeguma 

mākslas studija 2012.g. pabeidza trešo darba sezonu. 
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Mūžizglītība 

Iedzīvotājiem mūžizglītības iespējas nodrošina novada bibliotēkas, sniedzot konsultācijas un apmācības gan 

datoru, gan interneta lietošanā, kā arī organizējot tematiskos pasākumus un izstādes. 

Dažādu kursu un apmācību nodrošināšanā novada iedzīvotājiem aktīvi iesaistās arī novada nevalstiskās 

organizācijas. 

10.2. Kultūra 
Ķeguma novadā kultūras dzīves aktivitātes galvenokārt notiek pašvaldības finansētajās kultūras iestādēs. 

Kultūras infrastruktūru novadā veido Birzgales bibliotēka un Ķeguma bibliotēka ar divām struktūrvienībām 

Rembatē un Tomē, 4 tautas nami un 4 muzeji (sk. 37.attēlu). 

 

37.attēls Kultūras infrastruktūra Ķeguma novadā
60

 

Tautas nami 

Novada tautas nami piedāvā iedzīvotājiem iespēju 

piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un apmeklēt 

profesionālās mākslas pasākumus. 2010.gadā Ķeguma 

novada tautas namos 19 pašdarbības kolektīvos darbojās 

345 dalībnieku. 
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Kultūras dzīve un izklaides iespējas (iespējas darboties 

pašdarbības kolektīvos, redzēt teātra izrādes, 

koncertus, izstādes) novadā apmierina 50,7% 

aptaujāto iedzīvotāju. 



 

  

5
4

.
 l

p
p
 

1
0

. 
S

o
ci

ā
lā

 j
o

m
a

  

Ķeguma tautas nams celts 1951.gadā kā Ķeguma HES klubs, kurā laika gaitā sāka veidoties pašdarbnieku 

kolektīvi. Tautas nama zāles platība – 100 m2. 1968.gadā nodots pašvaldības pārziņā. Kultūras dzīve tautas 

namā ir intensīva: ik dienas notiek deju un vokālo ansambļu mēģinājumi, interešu klubi pieaugušajiem un 

bērniem, tiek rīkoti tradicionālie pasākumi visa gada garumā, šeit darbojas arī Ķeguma evaņģēliski luteriskā 

draudze. 2010./2011.g. veikti tautas nama ēkas energoefektivitātes darbi – fasādes siltināšana, logu un durvju 

nomaiņa u.c. 

Tomes tautas nams celts 1932.gadā par talkās saziedotajiem līdzekļiem, rekonstruēts 1980. – 1988.gadā. 

Tautas nama zāles platība – 100 m2. Art Deco stilā celtais nams ir arhitektūras piemineklis, tam līdzās 

1994.gadā izveidots parks. Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis, bērnu vokālais ansamblis, bērnu 

dramatiskais pulciņš, floristikas kursi, veselības vingrošana un aerobika, telpas tiek izmantotas semināru norisei 

un ģimenes svinībām. 

Rembates tautas nams atrodas Rembates pakalpojumu centra ēkā. Tautas namā darbojas pirmsskolas un 

skolas vecuma bērnu deju kolektīvs, dambretes pulciņš, poverliftinga un svaru bumbas celšanas treniņi, zāli var 

izīrēt pasākumiem. 

Telpas nav pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tautas namam ir nepietiekoša materiāltehniskā bāze, 

trūkst skatuves un aizkulišu telpas, nav ģērbtuves māksliniekiem un apmeklētājiem. 

Birzgales tautas nams celts 1933.gadā par tautas savāktiem līdzekļiem. Ēkas kopplatība ir 700 m2, tautas nama 

zāles platība – 183 m2. Tautas namā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi, te pieejamas telpas semināru un 

konferenču rīkošanai. Renovēts 2009.gadā. 

Apmeklētāju skaits laikā no 2008. līdz 2011.gadam Ķeguma novada tautas namos palielinājās par 28,4%, bet 

pasākumu skaits par 15,2% (sk. 24.tabulu). 

24.tabula 

 Ķeguma novada tautas namu darbības statistika, 2007. – 2011.gads
61

 

 Tautas nams 2007 2008 2009 2010 2011 

Pasākumu 
skaits 

Ķeguma tautas nams 55  30  24  32  35  

Tomes tautas nams 22 24  23  25  26  

Rembates tautas nams n/d 17  13  15  12  

Birzgales tautas nams 11  54  32  54  71  

Pasākumi kopā: - 125  92  126  144  

Apmeklētāju 
skaits 

Ķeguma tautas nams 7 400 3 555 2 748 3 575 3 172 

Tomes tautas nams 1 900 2 000 1 600 1 800 2 000 

Rembates tautas nams n/d 420 380 300 420 

Birzgales tautas nams 780 4 261 3 783 4 081 7 550 

Apmeklētāji kopā: - 10 236 8 547 9 756 13 142 

Pašdarbības 
kolektīvu 
skaits 

Ķeguma tautas nams 12  8  9  7  7  

Tomes tautas nams 6  6  4  5  5  

Rembates tautas nams n/d 4  2  1  1  

Birzgales tautas nams 4  6  6  6  6  

Kolektīvu skaits kopā: - 24  21  19  19  

Pašdarbības 
kolektīvu 
dalībnieku 
skaits 

Ķeguma tautas nams 218 121 147 155 172 

Tomes tautas nams 50 50 35 45 50 

Rembates tautas nams n/d 45 35 25 25 

Birzgales tautas nams 75 117 120 120 122 

Dalībnieku skaits kopā: - 333 337 345 369 
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Bibliotēkas 

Novadā darbojas 2 bibliotēkas – Ķeguma novada bibliotēka 

ar struktūrvienībām Tomē un Rembatē (apvienotas 

2001.gada reorganizācijas rezultātā) un Birzgales 

bibliotēka. Novada bibliotēkas nodrošina lietotājiem pieeju 

bibliotēku krājumiem, datu bāzēm un interneta resursiem, kā arī veic citus pakalpojumus (dokumentu 

kopēšana, izdrukas un skenēšanas). Bibliotēkās notiek arī dažādas nodarbības, tematiskie pasākumi, 

iedzīvotāju mūžizglītības iespēju realizēšana un literāli muzikālie vakari. 

Ķeguma novada bibliotēka dibināta 1948.gadā. 2001.gadā pārcelta uz jaunu bibliotēkas vajadzībām celtu ēku. 

Bibliotēkai nav atbilstošas grāmatu krātuves, daļa telpu ir nolietojušās lielā apmeklētāju skaita dēļ. Ķeguma 

novada bibliotēkas Tomes struktūrvienība kopš 2012.gada rudens atrodas Tomes pamatskolas ēkā, kura celta 

1932.gadā. Ķeguma novada bibliotēkas Rembates struktūvienība atrodas pagasta mājā. Pēc 2010.gada 

decembrī pabeigtā remonta telpu tehniskais stāvoklis ir ļoti labs. 

Birzgales bibliotēka kopš 2011.gada novembra atrodas 1976.gadā celtā Birzgales pašvaldībai piederošā ēkā. 

Ēkas tehniskais stāvoklis ir labs, tai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un kosmētiskais remonts. 

Lasītāju skaits novada bibliotēkās no 2007. līdz 2010.gadam ir samazinājies par 0,3%, bet apmeklējumu skaits 

par 4,8% (sk. 25.tabulu). 

25.tabula 

 Ķeguma novada bibliotēku lasītāju un apmeklējumu statistika, 2007. – 2011.gads
62

 

 Bibliotēka 2007 2008 2009 2010 2011 

Lasītāju skaits Ķeguma novada bibliotēka 841 826 850 843 845 

Ķeguma nov. bibl. Tomes struktūrv. 143 122 110 110 84 

Ķeguma nov. bibl. Rembates struktūrv. 268 232 225 273 281 

Birzgales bibliotēka 205 207 211 217 202 

Lasītāju skaits kopā: 1 457 1 387 1 396 1 453 1412 

Apmeklējumu 
skaits 

Ķeguma novada bibliotēka 20 339 20 563 22 335 20 733 20 821 

Ķeguma nov. bibl. Tomes struktūrv. 2 550 2 699 2 870 2 218 1 629 

Ķeguma nov. bibl. Rembates struktūrv. 15 322 9 663 14 220 12 736 9 992 

Birzgales bibliotēka 1 218 1236 1279 1856 1451 

Apmeklējumu skaits kopā: 39 429 34 161 40 704 37 543 33893 

Ķeguma novada bibliotēkas fonds ir 22 240 vienības, no kurām 20 178 ir grāmatas; Rembates bibliotēkā – 7 

573 vienības, no kurām 5 047 ir grāmatas; Tomes bibliotēkā – 3 112 vienības, no kurām 98 ir žurnāli, Birzgales 

bibliotēkas fondā – 4975 vienības. 

Muzeji un citas kultūras iestādes  

1996.gadā dibinātais Ķeguma skolas muzejs atrodas Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Muzejā apkopoti 

materiāli par skolas tradīcijām, hronikas, īss ieskats Ķeguma vēsturē, skolēnu projektu darbi, literārie žurnāli, 

skolēnu formas tērpi un inventārs. 

Birzgales pagasta muzejs „Rūķi” iekārtots Birzgalē, 1926.gadā uzceltā jaunsaimnieka dzīvojamā mājā. Muzeja 

ekspozīcija veltīta Birzgales pagasta kultūrvēsturei un ievērojamiem novadniekiem. 

Ēka (t.sk. jumts, logi un durvis) ir sliktā tehniskā stāvoklī, ir novecojusi elektrosistēma un apkures sistēma. 

Apmeklētāju skaits no 2006.gada līdz 2010.gadam muzejā ir palielinājies par 40,3% (sk. 38.attēlu). 
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bibliotēku sniegto pakalpojumu pieejamību. 
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38.attēls Muzeja „Rūķi” apmeklētāju skaits, 2006. – 2010.gads63 

Enerģētikas muzeja ekspozīciju Ķegumā
64 1997.gadā izveidoja AS „Latvenergo”. Muzejs atrodas autentiskā 

vidē – Ķeguma spēkstacijas teritorijā. Eksponēta tehnoloģisko iekārtu un priekšmetu kolekcija, kas informē par 

elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, ataino elektromontiera darba ikdienu, iepazīstina ar Daugavas 

spēkstaciju celtniecības un darbības vēsturi. 

Apmeklētāju skaits no 2007.gada līdz 2011.gadam muzejā ir palielinājies par 45,9% (sk. 39.attēlu). 

 

39.attēls Enerģētikas muzeja apmeklētāju skaits, 2007. – 2011.gads65 

Tomes pagasta Latgaļos – rakstnieces Regīnas Ezeras mājā „Brieži” – pēc viņas nāves ierīkota rakstnieces 

piemiņas istaba. Publiskai apskatei ir atvērtas abas telpas, kuras apdzīvoja rakstniece – darba kabinets un 

dzīvojamā istaba. Ekspozīciju papildina apakšstāva un augšstāva hallēs izvietotie piemiņas priekšmeti. 

10.3. Sports 
Novada iedzīvotājiem (ārpus skolēnu mācību laika) ir pieejama šāda pašvaldības iestāžu sporta infrastruktūra: 

· Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāle 

(basketbols, futbols, volejbols un florbols); 

· Rembates sporta zāle (poverliftings un svaru celšana,); 

· Birzgales pamatskolas sporta zāle (florbols, volejbols 

un futbols); 

· Pie izglītības iestādēm (skolām) ir arī stadioni un 

sporta spēļu laukumi. 
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 Informācijas avots: Ķeguma novada pašvaldība 
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 Informācijas avots: www.latvenergo.lv 
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 Informācijas avots: Ķeguma novada pašvaldība 

Ar sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām, un 

iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem 

un aktivitātēm novadā ir apmierināti 56,3% 

aptaujāto iedzīvotāju. 
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Ķeguma novadā atrodas motocentrs „Zelta Zirgs”, kurā notiek ne tikai Latvijas un Baltijas mēroga pasākumi, 

bet arī Eiropas un pasaules čempionāti motokrosā. Papildus sacensībām motocentrs ikdienā pieejams arī 

sportistu treniņiem. 2012.gadā motocentram „Zelta Zirgs” tika piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss66.   

Novadā nav sporta skolas, tiek atbalstīti sporta pasākumi, finansiāli atbalstīti sportisti, iedibināta tradīcija 

„Rembates aplis”, kas katru gadu notiek 18.novembrī. Pašvaldībā nav arī ūdenssporta bāzes, līdz ar to netiek 

izmantots Ķeguma HES ūdenskrātuves sporta un tūrisma potenciāls. 

10.4. Tūrisms un aktīvā atpūta 
Nozīmīgākie apskates objekti novadā ir: novada muzeji, 

Daugava un tās krasti, zivju audzētava „Tome”, Tomes 

skanste, Sietiņu Velna akmens, Kalnrēžu 

dolomītsmilšakmens atsegums, Ķeguma Krusta kalns, 

Tomes Evaņģēliski luteriskā baznīca.  

Novadā ir pieejamas plašas aktīvās atpūtas iespējas: 

· Izjādes ar zirgiem (jātnieku sporta klubs „Egles”, „Zelta pakavs” u.c.); 

· Savvaļas dzīvnieku dārzs „Saulītes” (savvaļas dzīvnieku dārza apskate, sporta un rotaļu laukumi, peldvietas, 

pirts, nakšņošana u.c.),  

· Makšķerēšanas iespējas piedāvā zivju audzētava Tome, dīķu komplekss „Līčupe”, atpūtas bāze „Vitkopi”. 

Tiek piedāvātas arī licencētas zvejas iespējas Daugavā; 

· Velotūrisms – novada teritoriju Rembates pagastā šķērso starptautiskais velomaršruts Tour De LatEst; 

· Laivošana pa Ogres upi. 

Ievērojami tūrisma objekti atrodas arī blakus esošo novadu teritorijās, šādi paverot iespēju pašvaldību 

sadarbībai tūrisma jomā. Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra piedāvā vairākus tūrisma maršrutus, 

kuros iekļauti Ķeguma kultūrvēsturiskie objekti (Ķeguma Krusta kalns, Sietiņu Velna akmens, savvaļas dzīvnieku 

parks „Saulītes” u.c.). 

Novadā nav oficiālu peldvietu, bet ir vairākas aktīvās 

atpūtas vietas pie Daugavas, kā arī iedzīvotāji izmanto 

privātos dīķus un karjerus.  

Ķeguma novadā ir attīstīta tūrisma infrastruktūra: 

· Novadā atrodas 17 naktsmītnes 67  – viesu nami, 

moteļi, brīvdienu mājas, kempingi u.t.t., kopumā piedāvājot vairāk nekā 400 gultas vietas. Vasaras sezonā 

tiek piedāvātas arī telšu vietas; 

· Viesu namos ir pieejamas telpas konferenču un semināru rīkošanai; 

· Pieejami ar tūrismu saistīti pakalpojumi – degvielas uzpildes stacijas, veikali u.c.; 

· Pieejama sabiedriskā transporta infrastruktūra (autoceļi, dzelzceļš); 

Novadā trūkst veloceliņu un ērtu gājēju celiņu, tai skaitā gar abiem Daugavas krastiem, kā arī starp Ķegumu un 

citām novada apdzīvotajām vietām. Novadā nav arī tūrisma informācijas centra un publiski pieejamas 

informācijas par tūrisma iespējām novada viesiem (izņemot novada karti). 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem laikā no 2006. līdz 2010.gadam novada naktsmītnēs 

nakšņojošo viesu skaits samazinājās gandrīz divas reizes, bet ārvalstu viesu skaits samazinājās no 266 līdz 5 (sk. 

26.tabulu). 

                                                           
66 04.06.2012. Ministru kabineta rīkojums Nr.243 „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu motocentram „Zelta Zirgs”” 
67 Avots: www.kegums.lv 

Ar tūrisma attīstību novadā ir apmierināti 33% 

aptaujāto iedzīvotāju, bet neapmierināti – 35,3%. 

Ar publiskās telpas (parki, soliņi, apstādījumi, 

peldvietas u.c.) sakoptību novadā ir apmierināti 

75% aptaujāto iedzīvotāju. 
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26.tabula 

 Ķeguma novada naktsmītņu darbība, 2006. – 2010.gads 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tūristu nakšņošanas mītņu skaits 6 7 8 8 9 
Naktsmītnēs nakšņojošo viesu skaits 4 061 5 843 4 293 1 661 2 079 
Naktsmītnēs nakšņojošo ārvalstu viesu skaits 266 226 197 28 5 

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, novada naktsmītnēs nakšņojošo viesu skaits palielinājās par 25,2%. 

10.5. Sociālā drošība 
Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem sniedz Ķeguma novada Sociālais dienests. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām pašvaldībā sniedz 

novada Sociālā dienesta Sociālās aprūpes centrs.  

Sociālās palīdzības pakalpojumi pieejami Ķegumā, 

Rembates un Birzgales pagastu pārvaldēs. 

Novadā nav dienas centra (bērniem, jauniešiem un 

citām iedzīvotāju grupām) brīvā laika pavadīšanai. 

Ķeguma novada Sociālajā dienestā 2012.gadā strādāja 

vadītāja, pieci sociālie darbinieki (divi Ķegumā, divi Birzgalē un viens Rembatē), trīs aprūpētāji (divi Birzgalē, 

viens Ķegumā), psihoterapeits Ķegumā, psihologs un sociālais pedagogs Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.  

Novadā darbojas Ķeguma novada un Birzgales bāriņtiesas – pašvaldības izveidotas aizbildnības un aizgādnības 

iestādes. 

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem laikā no 2008. līdz 2010.gadam Ķeguma novadā 

par 13,3% ir samazinājies sociāli apdrošināto personu skaits (sk. 40.attēlu). 

 

40.attēls Sociāli apdrošināto personu skaits Ķeguma novadā, 2008. – 2010.gads 

Samazinoties sociāli apdrošināto personu skaitam, novadā gandrīz divas reizes (no 409 personām 2007.gadā 

līdz 805 personām 2011.gadā) ir palielinājies trūcīgo personu skaits, bet trūcīgo ģimeņu skaits palielinājies pat 

3,3 reizes (no 87 ģimenēm 2007.gadā līdz 290 ģimenēm 2011.gadā). 

Sociālās palīdzības apjoms 2011.gadā, salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir palielinājies 2,4 reizes (sk. 41.attēlu). 

Sociālās palīdzības (pabalstu) apjoms ir palielinājies, jo šajā laikā ir samazinājies sociāli apdrošināto personu 

skaits un iedzīvotāju ienākumi, bet ir palielinājies minimālo ienākumu līmenis ar kādu persona tiek atzīta par 

trūcīgu, maznodrošinātu vai tās ienākumi ir zem garantētā minimālā ienākuma līmeņa.  

Ar pašvaldības sociālo palīdzību trūcīgajiem 

iedzīvotājiem novadā ir apmierināti 47,7% 

aptaujāto iedzīvotāju. 
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41.attēls Sociālās palīdzības un pakalpojumu apjoms (latos) Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads
68

 

2011.gadā pašvaldībā bija desmit dažādās mājās esoši dzīvokļi ar sociālā dzīvokļa statusu, tajos bija izmitinātas 

29 personas (sk. 27.tabulu). Visi sociālie dzīvokļi ir sliktā tehniskā stāvoklī. 

27.tabula 

 Sociālo dzīvokļu un izmitināto personu skaits Ķeguma novadā, 2007. – 2011.gads
69

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Sociālo dzīvokļu skaits 10 10 10 10 10 
Izmitināto personu skaits 33 31 30 32 29 

Laikā no 2008. līdz 2010.gadam strauji (gandrīz divas reizes) palielinājies pabalstu skaits invalīdiem, kuriem 

nepieciešama kopšana (sk. 28.tabulu). 

28.tabula 

 Valsts pabalstu saņēmēju skaits Ķeguma novadā, 2008. – 2010.gads
70

 

Gads 2008 2009 2010 

Pabalsta 
saņēmēju skaits 

Bērnu 
skaits 

Pabalsta 
saņēmēju skaits 

Bērnu 
skaits 

Pabalsta 
saņēmēju skaits 

Bērnu 
skaits 

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu 
invalīdu 

57 57 54 54 53 53 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts 6 6 6 6 6 6 

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana 35 35 53 53 68 68 

No 2008. līdz 2010.gadam novadā par 4,8% palielinājies pensiju saņēmēju skaits un par 28,1% – vidējais 

pensijas apmērs (sk. 29.tabulu). 

29.tabula 

 Pensiju saņēmēju skaits un vidējo piešķirto pensiju apjoms Ķeguma novadā, 2008. – 2010.gads
71

 

Gads Vecuma pensija Invaliditātes 
 pensija 

Apgādnieka 
 zaudējuma pensija 

Izdienas pensija Pensijas kopā 

Skaits Vidējais  
apmērs  
(latos) 

Skaits Vidējais  
apmērs  
(latos) 

Skaits Vidējais  
apmērs  
(latos) 

Skaits Vidējais  
apmērs  
(latos) 

Skaits Vidējais  
apmērs  
(latos) 

2010 1 276 179,43 170 119,53 63 103,67 1 195,53 1 506 169,61 

                                                           
68 Informācijas avots: Ķeguma novada Sociālais dienests 
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70 Informācijas avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
71 Informācijas avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
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2009 1 255 173,81 165 123,33 64 109,34 2 214,92 1 483 165,4 

2008 1 222 137,77 148 102,1 65 98,88 3 175,66 1 437 132,38 

Ķeguma novada Sociālā dienesta Sociālās aprūpes centrs (turpmāk – SAC) kā pašvaldības iestāde darbojas 

kopš 1997.gada. SAC uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi 

aprūpēt vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ. SAC pakalpojumus pārsvarā saņem pašvaldības iedzīvotāji (sk. 

42.attēlu). 

 

42.attēls Sociālās aprūpes centra iemītnieku skaits, 2007. – 2011.gads72 

SAC atrodas 1936.gadā celtā, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā ēkā. Ēka pašreiz tiek renovēta Nepietiekami 

plašo telpu dēļ SAC pašvaldības iedzīvotāju prasības var apmierināt tikai daļēji, tādēļ SAC nākamajā  gadā tiks 

pārvietots uz Rembati, kur jau šobrīd notiek ēkas renovācijas darbi un telpas tiek pielāgotas SAC vajadzībām. 

10.6. Veselības aprūpe 
Novadā darbojas četras ģimenes ārstu prakses, divas 

zobārstniecības prakses, novada iedzīvotājiem pieejami arī 

aptieku pakalpojumi. 

Laikā no 2006. līdz 2010.gadam novadā nedaudz 

palielinājies ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju – no 0,0004 

uz 0,0005. Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā 

2010.gadā bija mazāks (0,0005) nekā vidēji Latvijā (0,0029) un Pierīgas reģionā (0,0016) (sk. 43.attēlu). 

 

43.attēls Ārstu skaits uz vienu iedzīvotāju, 2006. – 2010.gads 

                                                           
72

 Informācijas avots: Ķeguma novada Sociālās aprūpes centrs 

 

Ar ārstu pieejamību un iespējām saņemt medicīniskos 

pakalpojumus novadā ir apmierināti 85,7% 

aptaujāto iedzīvotāju. 
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Ķeguma novadā 2010.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz vienu 

iedzīvotāju ir palielinājies par 8% sasniedzot 2,7 apmeklējumus 2010.gadā (sk. 44.attēlu). 

 

44.attēls Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz vienu iedzīvotāju, 2006. – 2010.gads73 

Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem uz vienu novada iedzīvotāju (kopā), 2010.gadā salīdzinot ar 

2006.gadu, ir palielinājies par 6%, t.i., no 15 931 apmeklējumiem 2006.gadā līdz 16 893 apmeklējumiem 

2010.gadā (sk. 45.attēlu). 

 

45.attēls Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads74 

Novadā neatrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) dienesta mediķu brigādes punkts. 

Tuvākās NMP dienesta brigādes ir izvietotas Ogrē (divas) un Lielvārdē. Tuvākie NMP dienesta reģionālie centri 

atrodas Rīgā un Jelgavā. 2010.gadā novadā tika izpildīti 425 neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumi. 

10.7. Sabiedriskā kārtība 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā nodrošina viens pašvaldības policijas 

iecirknis ar 3 darbiniekiem. Iedzīvotājus saistībā ar 

drošības jautājumiem pieņem arī Birzgalē – pagasta ēkā. 

Sabiedrisko kārtību novada administratīvajā teritorijā 

regulē 2012.gada 4.aprīļa Ķeguma novada domes 
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 Informācijas avots: Nacionālais veselības dienests 
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 Informācijas avots: Nacionālais veselības dienests 

Ar sabiedrisko kārtību un drošību novadā ir 

apmierināti 62,3% aptaujāto iedzīvotāju. 
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saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā”. 

Pašvaldības policija regulāri veic preventīvos pasākumus, nodrošinot sabiedrisko kārtību un veicot reidus masu 

pasākumu laikā, sadarbībā ar Valsts policiju piedalās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un par noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanu aizdomās turamo personu aizturēšanā Ķeguma novada teritorijā. 

Policija pieņem un izskata iedzīvotāju mutiskos un rakstiskos iesniegumus, sastāda administratīvā pārkāpuma 

protokolus (sk. 30.tabulu). 

30.tabula 

 Ķeguma novada Pašvaldības policijas darbības rādītāji, 2009. – 2011.gads75 

Rādītājs 2009 2010 2011 

Saņemtie un izskatītie iedzīvotāju iesniegumi 65 57 67 
Sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli 10 9 6 
Administratīvie pārkāpumi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu  39 35 39 

Laikā no 2007. līdz 2011.gadam Pašvaldības policijas sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu skaits ir 

samazinājies par 8,2%.  

Ugunsdzēsības un glābšanas darbi 

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem, laikā no 2006.gada līdz 2010.gadam 

ugunsgrēku skaits novadā ir samazinājies par 47,4% (sk. 46.attēlu). Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbinieki ik gadus piedalās arī 10 – 20 glābšanas (cilvēku glābšana, ceļu satiksmes negadījumi, dzīvnieku 

glābšana, sadarbība ar iedzīvotājiem, policiju un tehniskā palīdzība) darbu izsaukumos. 

 

46.attēls Ugunsgrēku un glābšanas darbu skaits Ķeguma novadā, 2006. – 2010.gads 

2006.gadā novadā reģistrētajos ugunsgrēkos nebija cietušu vai bojā gājušu cilvēku, turpretī: 

· 2007.gadā ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks; 

· 2008.gadā ceļu satiksmes negadījumā tika izglābts viens cilvēks; 

· 2009.gadā ceļu satiksmes negadījumos tika izglābti divi cilvēki; 

· 2010.gadā ugunsgrēkos bija cietuši divi cilvēki un glābšanas darbos izglābti trīs cilvēki. 

Ceļu satiksmes drošība  

Novadā ir liels ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk – CSNg), cietušo un bojā gājušo skaits (sk. 47.attēlu), kas 

saistīts ar to, ka novada teritoriju šķērso valsts autoceļš A6, uz kura vidējā diennakts satiksmes intensitāte 

2011.gadā bija 9 468 automašīnas diennaktī76. 
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 Informācijas avots: Ķeguma novada pašvaldības policija 

 
76

 Avots: http://www.lvceli.lv/LV/?i=231  
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47.attēls CSNg skaits Ķeguma novadā, 2005. – 2011.gads77 

Kopumā CSNg skaits Ķeguma novadā laikā no 2005. līdz 2011.gadam ir palielinājies par 10,6%, bet CSNg ar 

cietušajiem skaits palielinājies par 20%.  

Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” sastādīto „melno punktu” (krustojumi un ceļu posmi, kur visbiežāk notiek 

ceļu satiksmes negadījumi) karti 2011.gadā Ķeguma novada teritorijā nebija neviena „melnā punkta”78. 

 

Civilā aizsardzība  

Saskaņā ar 2009.gada 22.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās 

aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” pašvaldībā darbojas 

Ķeguma novada civilās aizsardzības komisija. 

Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu (MK 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr.369) Ķeguma novadā ir 

identificēti šādi paaugstinātas bīstamības objekti: 

· Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts Ķeguma HES; 

· Maģistrālais gāzes vads „Rīga – Daugavpils”; 

· Nacionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorija – valsts galvenais autoceļš A6; 

· Stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnijas „Zilupe – Rēzekne 2 – Krustpils – Jelgava – Tukums 2 – 

Ventspils” un „Indra – Daugavpils – Krustpils – Rīga”; 

· Novadā atrodas I-III ugunsbīstamības klases meži (sk. 3.pielikumu). 

10.8. Sadzīves pakalpojumi 

Novadā ir trīs pasta nodaļas – Ķegumā, Rembatē un 

Birzgalē. 2012.gada februārī novada iedzīvotājiem 

bija pieejami veikalu, aptieku, frizētavu, ķīmiskās 

tīrītavas, degvielas uzpildes staciju u.c. pakalpojumi 

(sk. 31.tabulu). 

Novadā nav pieejami banku pakalpojumi, un bankomāts pieejams tikai Ķegumā. 
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 Informācijas avots: Ceļu satiksmes drošības direkcija  
78

 Avots: http://www.lvceli.lv/LV/?i=245 

Ar pasta pakalpojumiem ir apmierināti 88,3% no 

aptaujātajiem novada iedzīvotājiem. 
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31.tabula 

Ķeguma novadā pieejamie pakalpojumi
79

 

Nr.p.k. Pakalpojums Ķegums Birzgale Rembate Tome 

1. Pasta nodaļa � � � - 

2. Darbojas pārtikas preču veikals � � � � 

3. Sabiedriskais transports � � � � 

4. Bankas pakalpojumi - - - - 

5. Bankomāts � - - - 

6. Pamatizglītība � � � � 

7. Vidējā izglītība � - - - 

8. Profesionālā izglītība - - - - 

9. Bibliotēka � � � � 

10. Medicīniskā aprūpe mājās (ģimenes ārsts) � � � - 

11. Aptieka � � � - 

12. Sociālā palīdzība � � � � 

13. Centralizētas inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, 
kanalizācija, siltumapgāde) � � daļēji daļēji 

14. Citi pakalpojumi (frizētava u.c.) � � � - 

10.9. Teritorijas attīstības indekss 
Kopš 2000.gada Latvijā dažādu teritoriālo vienību attīstības novērtējumam lieto teritorijas attīstības indeksu – 

vispārinātu rādītāju, ko aprēķina, summējot svarīgāko attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju 

standartizētās vērtības. Kopš 2009.gada teritorijas attīstības indeksu atsevišķi aprēķina plānošanas reģioniem, 

republikas pilsētām un novadiem. 

2011.gadā starp 110 Latvijas novadiem Ķeguma novads ierindojās 15.vietā80 (sk. 32.tabulu). 

32.tabula 

 Novadu teritorijas attīstības indekss 2011.gadā
81

 

Nr. p.k. Novads Teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem) 

1. Garkalnes novads 2,308 

2. Mārupes novads 2,188 

3. Ādažu novads 1,741 

4. Stopiņu novads 1,677 

5. Babītes novads 1,639 

6. Ķekavas novads 1,595 

7. Ikšķiles novads 1,232 

8. Ropažu novads 1,211 

9. Carnikavas novads 1,186 

                                                           
79 Informācijas avots: Ķeguma novada dome 

 
8025.05.2010. MK noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” 
81 Informācijas avots: MK Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām, 2011.g. 

 

Ar sadzīves pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotāji ir neapmierināti. Iedzīvotājus neapmierina iepirkšanās 

iespējas (54% respondentu), banku pakalpojumu pieejamība (70%), atpūtas, izklaides, kultūras un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas – nav baseina, sakārtotu peldētavu (21,7%). 
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Nr. p.k. Novads Teritorijas attīstības līmeņa indekss (pēc 2011.gada datiem) 

10. Olaines novads 0,955 

11. Salaspils novads 0,937 

12. Sējas novads 0,898 

13. Baldones novads 0,674 

14. Inčukalna novads 0,664 

15. Ķeguma novads 0,653 

... ...  

19. Lielvārdes novads 0,528 

20. Ogres novads 0,466 

... ... ... 

32. Vecumnieku novads 0,152 

... .... ... 

47. Jaunjelgavas novads –0,003 

Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, 2011.gadā augstāks teritorijas attīstības līmeņa indekss bija tikai Ķekavas, 

Ikšķiles un Baldones novadiem. 

2011.gadā, kopš iepriekšējā gada Ķeguma novads ir pakāpies par divām pozīcijām augstāk. Jāatzīmē, ka 

2011.gadā tikai 46 novadiem bija pozitīva teritorijas attīstības indeksa vērtība.  
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11. Pašvaldības pārvalde 

11.1. Pārvaldes struktūra un funkcijas 
Ķeguma novads pašreizējās teritoriālās robežās izveidots 2009.gada 1.jūlijā, kad agrākais Ķeguma novads 

(Ķeguma pilsēta, Rembates pagasts un tagadējais Tomes pagasts) apvienojās ar Birzgales pagastu. Pēc novada 

izveides pašvaldības sniegtie pakalpojumi novada iedzīvotājiem tiek sniegti Ķeguma novada domē, Birzgales un 

Rembates pagasta pārvaldēs. 

Ķeguma novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ķeguma novada domes 

nolikumu. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kuru veido 15 

deputāti. 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanās Ķeguma novadā piedalījās 55,07% vēlētāju, kas ir nedaudz 

vairāk, nekā vidēji Latvijā (53,8%)82. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes 

sēdēs, izveidotas pastāvīgās komitejas (Finanšu komiteja; Tautsaimniecības komiteja; Izglītības, kultūras un 

sporta komiteja; Sociālo un veselības jautājumu komiteja) un pastāvīgās komisijas.  

 

Ķeguma novada pašvaldībā ir šādas pašvaldības budžeta iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem: 

· Pašvaldības administrācija – nodrošina pašvaldības funkciju un domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī 

darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Ietilpst Rembates pagasta pārvalde, kultūras un sporta 

pārvalde, centralizētā grāmatvedība, saimniecības nodaļa, pašvaldības speciālisti, Ķeguma novada 

būvvalde un pašvaldības policija; 

· Ķeguma komercnovirziena vidusskola; 

· VPII „Gaismiņa”; 

· Ķeguma novada bibliotēka ar struktūrvienībām Tomē un Rembatē; 

· Ķeguma novada bāriņtiesa; 

· Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa; 

· Ķeguma novada Sociālais dienests; 

· Birzgales pagasta pārvalde ar struktūrvienībām: 

- Birzgales tautas nams; 

- Birzgales muzejs; 

- Birzgales komunālais dienests; 

· Birzgales bibliotēka; 

· Birzgales mūzikas skola; 

· Birzgales pamatskola; 

· VPII „Birztaliņa”; 

· Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesa; 

· Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļa. 

Pašvaldība 2011.gadā bija kapitāldaļu (kopējie ieguldījumi – 1 257 407 LVL) turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

· SIA „Ķeguma Stars" (100%); 

· SIA „Ogres rajona slimnīca" (10,6%); 

· SIA „Ogres autobuss” (10,04%); 

                                                           
82Avots: Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas 2009.gada 6.jūnijā. Centrālā vēlēšanu komisija. 
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· AS „Rīgas piena kombināts” (0,1%); 

· SIA „Moto ZZ” (99,89%). 

11.2. Pašvaldības finanšu raksturojums 
Ķeguma novada pašvaldība budžetu veido vienam saimnieciskajam gadam, t.i., laika posmam no 1.janvāra līdz 

31.decembrim, un tas atspoguļo novada attīstības pasākumus tuvākajā laika posmā un turpmākajos gados. 

Ķeguma novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta (visi pašvaldības ieņēmumi vispārējo izdevumu 

segšanai, aizņēmumi, galvojumi un citas saistības) un speciālā budžeta (apropriācijas īpašiem mērķiem). 

Pamatbudžets 

Laikā no 2007.gada līdz 2011.gadam Ķeguma novada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi kopumā ir 

palielinājušies (sk. 48.attēlu). 2010. un 2011.gadā pašvaldība ir strādājusi ar budžeta pārpalikumu. 

 

48.attēls Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi (latos), 200783. – 

2011.gads84 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

· nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis); 

· nenodokļu ieņēmumi (maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, valsts un 

pašvaldību nodevas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi 

ieņēmumi); 

· valsts budžeta transferti un pārējie maksājumi (valsts budžeta mērķdotācijas, galvenokārt, izglītības 

nozarei), finansējums ES struktūrfondu investīciju projektiem un citiem projektiem, un pasākumiem. 

2011.gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus (3 391 992 LVL) veidoja nodokļu ieņēmumi 

– 60,4%, nenodokļu ieņēmumi – 4,9% un saņemtie valsts un pašvaldības budžeta transferti un maksājumi – 

34,7% (sk. 49.attēlu). 
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 2007. un 2008.gada Ķeguma novada budžetu veido Ķeguma novada un Birzgales pagasta budžetu kopsumma. 
84

 Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskati  
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49.attēls Ķeguma novada pašvaldības ieņēmumu struktūra (latos), 2007. – 2011.gads85 

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no 2007.gada līdz 2011.gadam ir palielinājušies par 

11,3%. 

Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā bija 3 321 390 LVL apmērā. Salīdzinot ar 

2007.gadu, tie ir palielinājušies par 7,8%. Nozaru griezumā (pa funkcionālajām kategorijām) lielākie izdevumi 

no pašvaldības pamatbudžeta 2011.gadā tika veikti izglītībai (41,3%), pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai (23,3%) un vispārējiem valdības dienestiem (16,2%) (sk. 50.attēlu). 

 

50.attēls Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (pa funkcionālajām kategorijām), 

2007. – 2011.gads86 

Laikā no 2007.gada līdz 2011.gadam izdevumu sociālajai aizsardzībai īpatsvars ir palielinājies no 6% uz 10%, 

savukārt vislielākais samazinājums ir bijis pašvaldības izglītības sektorā – no 51% uz 41%. 

Speciālais budžets 

Pašvaldības speciālais budžets ietver šādus īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus: 
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 Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskati  
86

 Informācijas avots: Valsts kases pašvaldību budžeta pārskati  
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· Nodokļu ieņēmumi: ieņēmumi no dabas resursu nodokļa; 

· Nenodokļu ieņēmumi: ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un maksas 

pakalpojumiem; 

· Transferti: valsts un pašvaldību budžeta mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai. 

Speciālais budžets ietver arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus. Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti 

konkrētu pasākumu īstenošanai. 

Laikā no 2007.gada līdz 2011.gadam Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi kopumā ir 

samazinājušies par 48,5%, kas ir saistīts ar valsts mērķdotācijas samazināšanu pašvaldību autoceļu (ielu) 

finansēšanai 2009.gadā (sk. 51.attēlu). 

 

51.attēls Ķeguma novada pašvaldības speciālā budžeta87 ieņēmumi un izdevumi (latos), 2007. – 

2011.gads88 

2011.gadā lielāko daļu jeb 90,7% no speciālā budžeta ieņēmumiem veidoja valsts budžeta mērķdotācija 

pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai (sk. 52.attēlu).  

 

52.attēls Ķeguma novada speciālā budžeta ieņēmumi (latos), 2007. – 2011.gads89 

                                                           
87

 Bez ziedojumiem un dāvinājumiem 
88

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

 



 

  

7
0

.
 l

p
p
 

1
1

. 
P

a
šv

a
ld

īb
a

s 
p

ā
rv

a
ld

e
  

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2007.gadā bija 128 LVL apmērā, 2008.gadā – 1 154 LVL, 

2009.gadā – 222 LVL, 2010.gadā – 500 LVL un 2011.gadā – 99 LVL. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi tiek 

novirzīti konkrētu pasākumu finansēšanai. 

 

Budžeta saistības 

2011.gadā Ķeguma novada gada saistības (6,68%) veidoja 17 aizņēmumu līgumi un divi galvojuma līgumi ar 

kopējo saistību summu 2 362 472 LVL. Aizņēmumi tika ņemti, galvenokārt, komunālās saimniecības 

(siltumapgāde, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu saimniecība, u.c.), 

izglītības, sporta un citu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.  

Samazinoties atmaksājamajai aizdevuma daļai un palielinoties pamatbudžeta ieņēmumiem 2011.gadā, 

salīdzinot ar 2009.gadu, ikgadējais pašvaldības saistību maksājumu apjoms ir samazinājies par 2,07 

procentpunktiem (sk. 33.tabulu). 

33.tabula 

 Ķeguma novada pašvaldību saistību apjoms, 2009. – 2011.gads
90

 

Gads Kopā saistības (latos) Pamatbudžeta ieņēmumi (bez 
mērķdotācijām un iemaksām PFIF) 

Saistību maksājumu apjoms % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

2009 203 514 2 327 066 8,75% 

2010 224 616 2 710 968 8,29% 

2011 189 451 2 837 319 6,68% 

Turpmākajos gados (pēc 2012.gada) Ķeguma novada pašvaldības ikgadējo saistību apmērs samazināsies, ja 

pašvaldība neuzņemsies jaunas kredītsaistības un nesamazināsies pamatbudžeta ieņēmumi. 

11.3. Sabiedrības līdzdalība un 

sadarbība 

Komunikācija ar iedzīvotājiem 

Ķeguma novada pašvaldībā informācijas plūsma un iedzīvotāju līdzdalības iespējas tiek nodrošinātas šādos 

veidos: 

· domes un komiteju sēdes – visas ir atklātas; 

· ziņojumu dēlis Ķeguma novada domē: pastāvīgo komiteju un domes sēžu darba kārtība, komisiju darba 

grafiki un cita svarīga informācija; 

· interneta vietnes www.kegums.lv un www.birzgale.lv – visas domes un pašvaldības iestāžu aktualitātes, 

t.sk. domes sēžu lēmumi, cita informācija par novadu; 

· novada informatīvais laikraksts „Ķeguma Novada Ziņas”, kuru bez maksas var saņemt jebkurš novada 

iedzīvotājs – regulāri publicēti domes sēžu lēmumi, informācija par pašvaldības iestāžu darbu, risināmajiem 

jautājumiem, aktualitātēm, pašvaldības rīkotajiem pasākumiem, kā arī informācija par īstenojamajiem 

projektiem. Izdevums tiek izplatīts arī Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, izglītības iestādēs 

u.c. iedzīvotajiem pieejamās vietās, kā arī ar VAS „Latvijas Pasts” starpniecību; 
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· kopš 1994.gada Birzgales pagasta pārvalde izdod informatīvo izdevumu „Birzgales Avīze”, kurā tiek 

atspoguļotas pagasta aktualitātes; 

· elektroniskā saziņa ar domes administrāciju un 

deputātiem; 

· divas reizes nedēļā – iespēja novada iedzīvotājiem 

tikties ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju; 

· iepriekš saskaņotos laikos ir iespēja tikties ar novada 

domes deputātiem gan Ķegumā, gan Rembatē, Birzgalē un Tomē. 

Nevalstiskās organizācijas un aktīvistu grupas 

Pēc „Lursoft” datu bāzes datiem 2012.gada jūnijā Ķeguma novada teritorijā bija reģistrētas 45 sabiedriskās 

organizācijas (biedrības un nodibinājumi). Aktīvākās no tām ir: 

· sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes”; 

· grāmatu draugu klubs „Doma”; 

· starptautiskais soroptimistu klubs „Ogre – Ķegums”; 

· Ķeguma novada pensionāru biedrība; 

· Tomes sieviešu klubs „Ābele”; 

· „Citas bites”; 

· sporta klubs „Birzgale”; 

· Birzgales attīstības centrs; 

· skauti un gaidas. 

Novadā darbojas arī Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze, Tomes evaņģēliski luteriskā draudze, Romas katoļu 

draudze un Birzgales evaņģēliski luteriskās draudzes kapela pagasta namā. 

Sadarbība 

Ķeguma novada pašvaldība ir Latvijas Pašvaldības savienības biedre. Novads ir pārstāvēts arī Rīgas plānošanas 

reģiona Attīstības padomē.  

Ķeguma novada pašvaldībai nav neviena sadarbības partnera ārvalstīs. 

Valsts iestādes, organizācijas un uzņēmumi 

Ķeguma novadā atrodas šādas valsts institūcijas un uzņēmumi: 

· NBS Aviācijas bāze, kuras uzdevumos ietilpst valsts gaisa telpas kontroles un aizsardzības nodrošināšana, 

piedalīšanās glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā u.c.;  

· AS „Latvenergo” Ķeguma HES; 

· pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta zivju audzētava „Tome”; 

· VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļas. 

11.4. Projektu kapacitāte 
Laikā no 2008. līdz 2011.gadam pašvaldība novada attīstībā ir ieguldījusi 2 194 679 LVL. Izmantojot pašvaldības 

budžeta līdzekļus, valsts investīcijas un piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu, kā arī citu finanšu 

instrumentu līdzekļus, īstenojusi 17 investīciju projektus kopsummā par 1 322 904 LVL. Investīciju projekti 

Iespējas piedalīties novada attīstības plānošanā 

neapmierina 28,7% aptaujāto iedzīvotāju (43% 

respondentu bija grūti atbildēt). 
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īstenoti galvenokārt, lai uzlabotu izglītības, kultūras un komunālos pakalpojumus, paaugstinātu pašvaldības ēku 

energoefektivitāti, uzlabotu materiāltehnisko bāzi u.c. 

Finansiāli nozīmīgākie īstenotie projekti ir „Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā Ķegumā”, „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Gaismiņa””, „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, „Ķeguma novada 

Birzgales pagasta Birzgales ciema ūdenssaimniecības attīstība” u.c. 

2011.gada decembrī realizācijā bija seši projekti kopsummā par 927 016 LVL. 2011.gada beigās un 2012.gada 

sākumā tika apstiprināti vēl septiņi projekti par kopējo summu 587 667 LVL.  
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12. Novada funkcionālās saites 

Analizējot Ķeguma novada pašreizējo situāciju, ir identificētas šādas novada funkcionālās saites ar kaimiņu 

novadiem un citām pašvaldībām (sk. 34.tabulu): 

34.tabula 

 Novada funkcionālās saites 

Funkcionālā 
ietekme 

Sadarbības 
teritorijas 

Sadarbības tēmas Skaidrojums, slīprakstā – vadlīnijas turpmākajām rīcībām 

Izglītība Visa Latvija Izglītības iespējas pēc 
pamatskolas un 
vidusskolas 

Ķeguma novada jaunieši profesionālo izglītību iegūst ārpus novada, jo 
pašvaldībā nav profesionālās izglītības iestāžu. Augstākās izglītības 
iestādes ir pieejamas Rīgā un citās Latvijas pilsētās (Jelgavā, Liepājā 
u.c.). 
Jāizvērtē Ķeguma komercnovirziena vidusskolas piedāvātās mācību 

programmas, apsverot iespēju attīstīt specializētu izglītības 

piedāvājumu. 

Infrastruktūra Rīga, kaimiņu 
pašvaldības 

Dzelzceļš, ceļi 
 
 

Gaidāmā pasažieru dzelzceļa sistēmas modernizācija ļaus nokļūt no 
Ķeguma uz Rīgu vēl ērtāk un ātrāk, taču, lai šo iespēju izmantotu, ir 
nepieciešamas rīcības dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanai Ķegumā. 
Gaidāmā P80 ceļa attīstība ļaus nokļūt no Glāžšķūņa uz Rīgu ātrāk, 
paverot iespēju Glāžšķūnī attīstīt gan dzīvojamo apbūvi, gan veidot 
jaunus uzņēmumus. 
Sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un citām pašvaldībām ir 

nepieciešams uzlabot pašvaldības savienojošo ceļu kvalitāti. 

Sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” un Ogres novadu ir jābūvē jauns 

tilts automašīnu satiksmei pār Daugavu lejpus Ķeguma HES 

aizsprostam un jauns divlīmeņu dzelzceļa pārvads, šādi veicinot 

Ķeguma industriālās zonas attīstību un harmonisku Ķeguma pilsētas 

attīstību. 

Nepieciešams attīstīt veloceliņus un gājēju celiņus, tai skaitā gar abiem 

Daugavas un Ogres krastiem. 
Industriālās 
zonas 

Ogres novads Nekustamā īpašuma 
nodrošinājums 
ražošanas un 
pakalpojumu 
attīstībai 

Attīstot jaunas ražotnes un loģistikas uzņēmumus pie Ķeguma pilsētas 
tiešā dzelzceļa un valsts galvenā autoceļa tuvumā, nākotnē var rasties 
nepieciešamība izmantot zemes platības, kas atrodas Ogres novadā. 
Sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai šajā teritorijā ir jāvērtē 

nepieciešamība veikt novadu robežu korekciju un / jeb attīstīt 

saskaņotu abu pašvaldību rīcību investīciju piesaistē. 

Darba tirgus Rīga, Ogres 
novads u.c. 
kaimiņu novadi 

Sabiedriskais 
transports 
Transporta 
infrastruktūra 

Novads ir pietiekami ērti sasniedzams, lai varētu apvienot dzīvošanu 

Ķeguma novadā ar darbu citās pašvaldībās. Pastāv arī iespēja veidot 

citu novadu iedzīvotājus interesējošas darba vietas Ķeguma novadā. 

Tūrisms un 
atpūta 

Ogres novads, 
Lielvārdes 
novads u.c. 
kaimiņu novadi 

Kopīgi tūrisma 
maršruti 
Kopīga aktīvās 
atpūtas infrastruktūra 

Ķeguma novada tūrisma objekti ir iekļauti apkārtējo pašvaldību 
tūrisma maršrutos. 
Novadu šķērso starptautiskais velomaršruts Tour de LatEst, kuru 

nepieciešams būtiski pilnveidot. 

Pakalpojumu 
pieejamība 

Rīga, Ogres un 
Lielvārdes 
novads 

Sadzīves pakalpojumu 
pieejamība, 
iepirkšanās, bankas 
pakalpojumi 

Papildus Ķeguma novadā pieejamiem sadzīves pakalpojumiem un 
iepirkšanās iespējām novada iedzīvotāji visbiežāk iepērkas, apmeklē 
veikalus, izmanto sadzīves un banku pakalpojumus Ogrē, Lielvārdē un 
Rīgā. 
Ķeguma novada iedzīvotāji uzskata, ka novadā ir iespējams izveidot 

sadzīves pakalpojumus, kurus izmantotu arī citu pašvaldību iedzīvotāji. 

Dabas 
aizsardzība 

Ogres, 
Lielvārdes, 
Ērgļu novadi 

Kopīga īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju 
apsaimniekošana 

Veiksmīgai dabas parka „Ogres ieleja” apsaimniekošanai 

nepieciešama kopīga pašvaldību rīcība, apsaimniekojot, attīstot 

infrastruktūru un informācijas materiālus. 

Veiksmīgai dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” apsaimniekošanai 

nepieciešama sadarbība ar Lielvārdes novadu, apsaimniekojot, attīstot 

plānoto infrastruktūru un veidojot informācijas materiālus. 
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13. SVID analīze 

SVID analīze (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums) ir atspoguļota tabulā (sk. 35.tabulu), lai 

pārskatāmi aprakstītu visu jomu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus atbilstoši novada pašreizējās 

situācijas aprakstā minētajam.  

SVID analīzē katram punktam ir ievietots novērtējums (apzīmēts ar „�”), norādot attiecīgā aspekta nozīmi 

pašvaldības (vietējā), reģiona, valsts vai starptautiskā mērogā.  

35.tabula 

 Stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

Raksturojums Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptautiskais 
mērogs 

STIPRĀS PUSES     

Atrašanās Rīgas aglomerācijā � �   
Laba sasniedzamība (dzelzceļš) � � �  
Laba sasniedzamība (autoceļi) � � � � 

Derīgie izrakteņi – smilts, smilts – grants �    
Mežu resursi � �   
Rekreācijas resursi – Daugava, Ogre � �   
Nacionālā sporta bāze motocentrs „Zelta Zirgs” � � � � 

Iedzīvotājiem pieejams pamatpakalpojumu klāsts (izglītība, kultūra, 
sports, veselības un sociālā aprūpe) 

�  �  

VĀJĀS PUSES     

Iedzīvotāju skaita samazināšanās (vidējā termiņā) �    
Pagastos diezgan vāji attīstīta mazo un vidējo uzņēmumu darbība �    
Neapmierinošs ceļu un ielu tehniskais stāvoklis � �   
Sociāli ekonomiskās atšķirības starp novada centru un attālākiem 
pagastiem 

�    

Zema darba samaksa �    
Zema iedzīvotāju interese par novada attīstības plānošanas jautājumiem �    
Nepietiekams sadzīves pakalpojumu klāsts �    

IESPĒJAS     

Kvalitatīvas, drošas un pievilcīgas dzīves vides veidošana, konkurējot ar 
citiem Pierīgas novadiem 

� �   

Sadarbība ar kaimiņu novadiem, stiprinot funkcionālās saites � �   
Vietējo dabas resursu izmantošana (izrakteņu, lauksaimniecības, tūrisma 
u.c. nozaru attīstībai) 

�    

ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste infrastruktūras attīstībai �  �  
Uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta pasākumu izstrāde �    
Pasažieru dzelzceļa attīstības projekts � �   

DRAUDI     

Iedzīvotāju skaita samazināšanās � � �  
Zema dzimstība, iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaita 
samazināšanās 

�    

Kvalificēta darbaspēka un jauniešu aizplūšana  � �   
Pašvaldībām nelabvēlīgas valsts politikas izmaiņas nodokļu jomā � � �  
Pašvaldības infrastruktūras tehniskā stāvokļa pasliktināšanās �    
Valsts infrastruktūras (dzelzceļi, ceļi) tehniskā stāvokļa pasliktināšanās � � �  
Veselības aprūpes, sociālās aprūpes un palīdzības klientu skaita 
pieaugums 

�    

Ekonomiskās situācijas tālāka pasliktināšanās Latvijā   �  

 


