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1. pielikums 

AS „Latvijas valsts meži” iesniegtā 

informācija Ķeguma novada attīstības 

programmai 
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2. pielikums 

Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” plāns 

 



 

 

3. pielikums 7. lpp 

3. pielikums 

Teritorijas ar augstu ugunsbīstamību (I-III ugunsbīstamības 

klases mežu sadalījums pa novadiem)

 
Avots: Valsts civilās aizsardzības plāns, 2011 
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4.pielikums 

Attīstības plānošanas dokumenta „Ķeguma 

novada attīstības programma 2013. – 

2019.gadam” publiskās apspriešanas 

sanāksmju protokoli 

 

2013.gada 3.janvāris, Ķeguma Tautas nams, Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads 

Sanāksmes sākums: 19:00 

Sanāksmes vadītājs – Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils 

Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Vilnis Preimanis 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

1. Linards Klāvs, iedzīvotājs 
2. Eduards Lunis, iedzīvotājs 
3. Laimonis Jakāns, iedzīvotājs 
4. Askolds Grava, iedzīvotājs 
5. Tamāra Grava, iedzīvotāja 
6. Lidija Poluektova, iedzīvotāja 
7. Andris Lācis, iedzīvotājs 
8. Kaspars Siliņš, iedzīvotājs 
9. Aleksandrs Fiļipovs, iedzīvotājs 
10. Rihards Puriņš, iedzīvotājs 
11. Aina Trasūne, iedzīvotāja 
12. Visvaldis Kurmis, iedzīvotājs 
13. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs  
14. Raivis Ūzuls, Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
15. Dace Soboļeva, Ķeguma novada domes projektu koordinatore 
16. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs  
17. Vilnis Preimanis, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Publiskās apspriešanas atklāšana (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols); 

2. Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma (SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

Gatis Pāvils); 

3. Diskusija (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis 

Pāvils); 

4. Noslēgums. 

 

Diskusija:  

Iedzīvotāji: Pieprasām, lai ilgtspējīgas attīstības stratēģijā novada redzējums tiktu papildināts (mainīta redakcija) ar vārdu 

„pašvaldība” t.i., redzējuma formulējumā jāiekļauj, ka tieši pašvaldība ir atbildīga par mērķu sasniegšanu. 

G.Pāvils: Pašvaldības atbildībā esošie pasākumi ir detalizēti attīstības programmā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nav tikai 

pašvaldības administrācijas darbības stratēģija, tā ir visa novada attīstības stratēģija, kuru caur savas pašvaldības pārvaldi 

realizē novada iedzīvotāji, uzņēmumi. 
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Iedzīvotāji: Kāpēc Ķeguma novada mājas lapā nav publicēta informācija par šo (publiskā apspriešana) pasākumu (sadaļā 

„Notikumu kalendārs”)? 

R.Ozols: Informācija tika publicēta gan domes laikrakstā „Ķeguma novada ziņas” (2012.gada 21.decembra izdevumā), gan 

pašvaldības mājas lapā.  

Iedzīvotāji: Iedzīvotājiem nebija laika iepazīties ar dokumentiem, jo ne visiem ir iespēja piekļūt internetam. Būtu bijis labi, 

ja šie dokumenti būtu nopublicēti pašvaldības laikrakstā Ķeguma novada ziņas”. 

G.Pāvils: Dokumenti ir ļoti apjomīgi (kopā vairāk kā 130 lpp.), un šāda liela apjoma drukāšanas darbi būtu ļoti dārgi, to nav 

racionāli izdarīt.  

Iedzīvotāji: Vajadzētu Ķeguma novadu iekļaut Lielvārdes novadā. 

G.Pāvils: Tas nav attīstības programmas uzdevums, bet iedzīvotāji var veikt aktivitātes, piemēram, parakstu vākšanu par 

Ķeguma novada iekļaušanu Lielvārdes novadā.  

Iedzīvotāji: Kas ir attīstības programmas izstrādes darba grupā (tās vārdiskais sastāvs)? 

G. Pāvils: Uzraudzības un darba (tematiskās) grupu sastāvs tika noteikts ar domes lēmumu, uzsākot attīstības programmas 

izstrādi un tajā ir iekļauti domes deputāti, pašvaldības speciālisti.  

Iedzīvotāji: Kāpēc investīciju plānā nav iekļauta Dzintaru, Uzvaras, Birzes u.c. ielu rekonstrukcija? Kāpēc ielām nav 

apgaismojuma? 

R.Ozols: Investīciju plānā var ierakstīt kaut vai visu ielu un ceļu noasfaltēšanu, bet tam nav līdzekļu, tādēļ investīciju plānā 

ir paredzēta tikai to ielu rekonstrukcija, kurām ir pieejams finansējums. Visu ielu rekonstrukcijai pašvaldībai nav līdzekļu. 

G.Pāvils: Investīciju plānu ar katru domes sēdi (lēmumu) var papildināt un iekļaut jaunus (t.sk. ielu un ceļu rekonstrukcijas) 

projektus. 

Iedzīvotāji: Priekšlikums ir investīciju plānā paredzēto pašvaldības darbinieku apmācību (~60 tūkst. LVL) veikt par velti un 

novirzīt šos līdzekļus apgaismojuma izveidei Dzintaru ielā. 

R.Ozols: Šo projektu finansēšanā nav neviena lata no pašvaldības līdzekļiem, tie ir struktūrfondu projekti, kuriem 100% 

finansējums ir no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. 

Iedzīvotāji: Kāpēc investīciju plānā nav paredzēts atbalsts uzņēmumiem? 

G.Pāvils: Pašvaldības autonomajās funkcijās nav paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbību, bet gan sekmēt saimniecisko darbību 

savā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu, piemēram, attīstot mūžizglītības pasākumus 

iedzīvotāju kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Iedzīvotāji: Kāda ir šo plānošanas dokumentu tālākā virzība? 

G.Pāvils: Pēc šīs sanāksmes 05.01.2013. notiks publiskās apspriešanas sanāksmes Birzgalē, Tomē un Rembatē. Sanāksmju 

protokoli nedēļas laikā tiks ievietoti Ķeguma novada mājas lapā. Visi iedzīvotāju ieteikumi tiks uzskaitīti, un attiecīgie 

labojumi atzīmēti (pieņemti vai noraidīti). Pēc tam šie dokumenti tiks iesniegti atzinuma saņemšanai Rīgas plānošanas 

reģionā. Tad pēc valsts institūciju atzinuma saņemšanas šie dokumenti tiks apstiprināti Ķeguma novada domē. 

Iedzīvotāji: Kas atradīsies izremontētajā sociālajā mājā Ķegumā? 

R.Ozols: Vēl nekas nav nolemts.  

Iedzīvotāji: Vai izstrādājot šo plānu, tika veikta uzņēmēju aptauja un noskaidrotas viņu vajadzības? 

G.Pāvils: Nē, tas nebija noteikts attīstības programmas izstrādes darba uzdevumā, bet uzņēmēji piedalījās plānošanas 

sanāksmēs un darba grupās un viņiem bija iespēja sniegt savus priekšlikumus. 

Iedzīvotāji: Kāpēc Ķegumā nav lielveikalu un iedzīvotājiem jābrauc iepirkties uz Lielvārdi un Ogri? 

G.Pāvils: Tā ir uzņēmēju iniciatīva – kurā vietā būvēt veikalu un lēmuma pamatā ir pieprasījuma (iedzīvotāju skaita un 

pirktspējas) izvērtējums. 

Iedzīvotāji: Vai šajā plānā ir ierakstīti projekti, kuriem jau ir zināms (paredzēts) finansējums jeb vai tas ir plāns par to, ko 

vajadzētu un par to ir vēl „jācīnās”, lai šo finansējumu dabūtu? 

G.Pāvils: Ir divas daļas – investīciju plānā ir ierakstīti projekti, kuriem jau ir zināms finansējums, bet rīcības plānā ir 

uzskaitīti darbi, kuri jāizdara, bet tiem naudas vēl nav. 

Iedzīvotāji: Vai tiešām ir nepieciešama veloceliņa izbūve uz Lielvārdi? 

R.Ozols: Ogres rajona padome bija izstrādājusi šī veloceliņa tehnisko projektu un Ķeguma novads šo projektu ir 

„mantojis”. Projekts tiks īstenots tikai tad, ja nākotnē parādīsies iespēja šim projektam piesaistīt ES struktūrfondu 

līdzekļus ar 70 – 80% atbalsta intensitāti. 
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Iedzīvotāji: Iedzīvotāji vēlas, lai investīciju plānā parādītos arī citi projekti, kā arī lai domes pārstāvji biežāk skaidrotu par 

attiecīgo projektu izvēli un to īstenošanas pamatojumu. 

G.Pāvils: Līdz sabiedriskās apspriešanas beigām iedzīvotājiem ir vēl iespēja iesniegt savus priekšlikumus attīstības 

programmas un stratēģijas grozījumiem/labojumiem. 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 21:05 

Sanāksmes vadītājs  /paraksts/  Gatis Pāvils 

Sanāksmes protokolists  /paraksts/  Vilnis Preimanis 

 

 

2013.gada 5.janvāris, Birzgales Tautas nams, Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma novads 

Sanāksmes sākums: 11:00 

Sanāksmes vadītājs – Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils 

Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Vilnis Preimanis 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

1. Rita Reinsone, Birzgales Tautas nama vadītāja 
2. Daina Melnūdre, Birzgales muzeja vadītāja 
3. Dace Soboļeva, Ķeguma novada domes projektu koordinatore 
4. Kārlis Okmanis, SIA „Birzgale K” valdes loceklis 
5. Skaidrīte Okmane, pensionāre 
6. Velta Zijatdinova, pensionāre 
7. Razins Zijatdinovs, pensionārs 
8. Aldis Balbārzdis 
9. Valentīns Pastars, Birzgales pamatskolas direktors 
10. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs  
11. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs  
12. Vilnis Preimanis, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Publiskās apspriešanas atklāšana (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols); 

2. Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma (SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

Gatis Pāvils); 

3. Diskusija (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis 

Pāvils); 

4. Noslēgums. 

 

Diskusija:  

Iedzīvotāji: Ir priekšlikums no „Pakalpojumu groza novada nozīmes centros” ņemt ārā bankomātu, jo šo pakalpojumu 

nodrošina finanšu institūcijas un nevis pašvaldība. 

G.Pāvils: Jā piekrītu, ka no „pakalpojumu groza” ir jāņem ārā finanšu pakalpojumi un iespējams, ka arī citi pakalpojumi, 

kurus nodrošina privātās institūcijas. 

Iedzīvotāji: Vai varat nosaukt investīciju projektus, kuri tiks īstenoti Birzgalē? 

G.Pāvils: Birzgalē tiks īstenots projekts „Iekšējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija VII „Birztaliņa””, kā arī šādi projekti – 

„Ķeguma novada pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana”, „Datoru un pārējās biroja tehnikas atjaunošana 

Birzgales bibliotēkai, Ķeguma novada bibliotēkai un filiālēm Tomē un Rembatē” u.c. Arī Rīcības plānā ir paredzēti projekti, 

kuri tiks īstenoti Birzgalē, piemēram, kopienas centra izveide Birzgalē.  

R.Ozols: Mazais projektu skaits ir skaidrojams ar to, ka ir beidzies struktūrfondu plānošanas periods (2007. – 2013.), bet 

jaunais (2014. – 2020.) vēl nav sācies, un līdz ar to projektu finansēšanas nosacījumi nav zināmi.  

Iedzīvotāji: Vai novada nozīmes centros „pakalpojumu grozā” ietvertā interešu izglītība paredz arī profesionālās ievirzes 

interešu izglītības pasākumu īstenošanu? 
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G.Pāvils: Šīs aktivitātes ir iekļautas Rīcības plānā – Birzgalē plānots izveidot kopienu centru (dienas centru) ar iedzīvotāju 

prasmju uzlabošanas darbnīcu.  

 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 11:58 

 

Sanāksmes vadītājs  /paraksts/  Gatis Pāvils 

 

Sanāksmes protokolists  /paraksts/  Vilnis Preimanis 

 

 

2013.gada 5.janvāris, Ķeguma novada bibliotēkas Tomes filiāle (Tomes bibliotēka), Tome, Ķeguma novads 

Sanāksmes sākums: 14:00 

Sanāksmes vadītājs – Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils 

Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Vilnis Preimanis 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

1. Ruta Andersone, iedzīvotāja 
2. Aldis Andersons, iedzīvotājs 
3. Dzintra Rudzīte, iedzīvotāja 
4. Ligita Ābola, iedzīvotāja 
5. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs  
6. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs  
7. Vilnis Preimanis, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Publiskās apspriešanas atklāšana (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols); 

2. Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma (SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

Gatis Pāvils); 

3. Diskusija (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis 

Pāvils); 

4. Noslēgums. 

 

Diskusija:  

Iedzīvotāji: Rīcības plānā ir paredzēta veloceliņa izbūve uz Lielvārdi, bet kāpēc nav paredzēta uz Tomi? 

G.Pāvils: Veloceliņš uz Tomi ir paredzēts gar autoceļu P85 Rīgas HES – Jaunjelgava. 

Iedzīvotāji: Vai ir paredzēts ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts Tomē? 

R.Ozols: Tiks precizēta informācija par šo projektu. 

Iedzīvotāji: Iedzīvotājiem ir aktuāls jautājums par iepirkšanās iespējām Ķegumā – vai šo jautājumu ir plānots kaut kā 

risināt? 

R.Ozols: Šis jautājums tika arī apskatīts aizvakar mūsu tikšanās reizē Ķegumā – lielveikaliem vajag apgrozījumu un bez 

apgrozījuma veikalu nebūvē (ja ir par maz iedzīvotāju), turklāt lielveikali ir jau sabūvēti Lielvārdē un Ogrē. 

Iedzīvotāji: Ir priekšlikums izbūvēt kādu šķērsojumu pāri Daugavai Ogres virzienā, piemēram, trošu tiltiņu vai pontonu 

tiltu, kāds agrāk esot bijis pretī Ogrei. 

G.Pāvils: Ir paredzētas tikai pārcelšanās iespējas tūrisma vajadzībām, kas ļautu šķērsot/apskatīt upi.   

G.Pāvils: Nobeigumā gribēju piebilst, ka iedzīvotāji savus priekšlikumus rakstiski vēl var iesniegt līdz š.g. 8.janvārim.  

 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 14:41 

 

Sanāksmes vadītājs  /paraksts/  Gatis Pāvils 
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Sanāksmes protokolists  /paraksts/  Vilnis Preimanis 

 

 

2013.gada 5.janvāris, Rembates pagasta pārvalde, Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ķeguma novads 

Sanāksmes sākums: 17:00 

Sanāksmes vadītājs – Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Diskusijas vadītājs – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis Pāvils 

Protokolists – SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Vilnis Preimanis 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

1. Alfrēds Ozoliņš 
2. Egons Krinkelis 
3. Valda Krinkele, Ikšķiles novada PII „Urdaviņa” vadītāja 
4. Daina Eniņa, zemnieku saimniecības īpašniece 
5. Benita Šteina, iedzīvotāja 
6. Lidija Dubovska, iedzīvotāja 
7. Valija Virse, iedzīvotāja 
8. Andris Aizsilnieks, pensionārs 
9. Lilita Tumanova, „Kļaviņas” īpašniece 
10. Vija Ūdrasala, „Īves aptieka” farmaceita asistente 
11. Alis Balbārzdis 
12. Andris Gribusts, iedzīvotājs 
13. Māris Čepels, SIA „Agroteh”menedžeris 
14. Kristīne Šēnere, iedzīvotāja 
15. Jānis Šēners, iedzīvotājs 
16. Anita Brinka, iedzīvotāja 
17. Roberts Ozols, Ķeguma novada domes priekšsēdētājs  
18. Gatis Pāvils, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs  
19. Vilnis Preimanis, SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

 

 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Publiskās apspriešanas atklāšana (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols); 

2. Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma (SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs 

Gatis Pāvils); 

3. Diskusija (Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols un SIA „NK Konsultāciju birojs” projektu vadītājs Gatis 

Pāvils); 

4. Noslēgums. 

 

Diskusija:  

Iedzīvotāji: Iedzīvotājus uztrauc sliktais ceļu stāvoklis, it sevišķi lauku ceļi, kas ir ārpus pagastu centriem. Vai ir paredzēts 

tos uzlabot? 

G.Pāvils: Rīcību plānā ir ielikta vispārīga aktivitāte „Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija” neizdalot konkrētus projektus. 

Tāpēc svarīgi ir iedzīvotājiem kopā ar pašvaldību vienoties, kuru ceļu remonti ir prioritāri. 

Iedzīvotāji: Būtu labi, ja plāns tiktu sadalīts pa sfērām (nozarēm), piemēram, izglītība, komunālā saimniecība u.c., kā arī pa 

apdzīvotajām vietām, tad dokuments būtu vieglāk uztverams un saprotams. 

G.Pāvils: Ķeguma novada attīstības mērķu sasniegšanai ir definētas prioritātes. Savukārt rīcības virzieni ir strukturēti 

sadalījumā pa nozarēm – pārvaldība, izglītība, sociālā sfēra utt. Tā kā investīciju plānā ir iekļauti tikai tie projekti, kuriem ir 

finansējums un to nav daudz, tāpēc tie „nenosedz” visas nozares.  
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Daudzi projekti tiek īstenoti visā novadā, piemēram, pašvaldības darbinieku kapacitātes celšana u.c., tāpēc projektus 

nevar sadalīt pa apdzīvotajām vietām – risinājums būtu investīciju plānā, līdzīgi kā Rīcības plānā, iekļaut aili „Teritorija”.  

A.Gribusts: Kaitina plānā ietvertie „nereālie” punkti, piemēram, „pakalpojuma grozs” paredz, ka Rembatē kā novada 

nozīmes centrā būs pamatskola – tas nav reāli demogrāfiskās situācijas dēļ un nākotnē būs aktuāli saglabāt esošo skolu 

tīklu, ņemot vērā, ka 3 – 4 km attālumā no Rembates ir citas skolas. Plānā vajag likt reālas lietas – tikai to grib panākt! 

G.Pāvils: Par Rembates skolu – piezīme vietā. Šis aspekts tiks precizēts izstrādājot individuālu „pakalpojumu grozu” katrai 

apdzīvotajai vietai. 

R.Ozols: Nelielajam bērnu skaitam Rembates pamatskolā viens no svarīgākajiem iemesliem bija skolas atrašanās vieta – 

bērniem no Rembates ērtāk bija nokļūt Ķeguma vai Lielvārdes izglītības iestādēs nekā uz Rembates pamatskolu. 

A.Gribusts: Tāpēc svarīgi būtu pievērst uzmanību starpnovadu sadarbībai, piemēram, Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadi 

varētu izveidot vienu spēcīgu vidusskolu nevis katrai pašvaldībai atsevišķi uzturēt savu vidusskolu. 

Iedzīvotāji: Jaunām ģimenēm aktuāls jautājums ir bērnudārza esamība – tas ir nepieciešams jau tagad un nevis pēc 10 – 20 

gadiem. 

G.Pāvils: Rembates bērnudārza – sākumskolas izveides projekts ir iekļauts Rīcību plānā, kas paredz, ka bērnudārzs 

Rembatē varētu būt 3 – 4 gadu laikā. Lai projektu varētu īstenot ātrāk, to nepieciešams iekļaut investīciju plānā. 

R.Ozols: Tikai ir jāņem vērā pašvaldības finansiālās iespējas, jo pašreiz investīciju plānā ir iekļauti tikai tie projekti, kuri 

pilnībā vai daļēji tiek finansēti un ES struktūrfondu līdzekļiem. Lai arī esošais pašvaldības saistību apjoms ļautu piesaistīt 

kredītlīdzekļus, tomēr valsts atļauj pašvaldībām aizņemties tikai ES struktūrfondu projektu līdzfinansējuma 

nodrošināšanai.  

A.Gribusts: Kāpēc investīciju plānā ir tik nevienmērīgs projektu sadalījums pa nozarēm – pie sociālās attīstības ir 18 

projekti, bet infrastruktūras attīstībai ir tikai četri? Vai tas ir tā veidots apzināti?  

G.Pāvils: Tas ir saistīts ar pieejamajiem ES struktūrfondu līdzekļiem konkrēto nozaru projektiem.  

Iedzīvotāji: Priekšlikums – vajadzētu Ķeguma novadu pievienot Lielvārdes novadam. 

G.Pāvils: Tas nav attīstības programmas uzdevums, bet iedzīvotāji var veikt aktivitātes, piemēram, parakstu vākšanu par 

Ķeguma novada pievienošanu Lielvārdes novadam.  

Iedzīvotāji: Vai Jūs esat iepazinušies ar to, ko plāno kaimiņu pašvaldības? 

G.Pāvils: Jā esam, turklāt esam izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus dažām kaimiņu pašvaldībām. 

Iedzīvotāji: Kādi ir kritēriji pēc kādiem Rembate ir noteikta kā novada nozīmes centrs – līdzīgi kā Ķegums un Birzgale? 

Rembate drīzāk ir vietējas nozīmes centrs. 

G.Pāvils: Risinājums varēt būt tāds, ka katrai apdzīvotajai vietai izstrādājam individuālu „pakalpojumu grozu”, jo katrā 

vietā ir atšķirīgas nianses, ko mēs arī veiksim. 

 

 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 18:19 

 

Sanāksmes vadītājs  /paraksts/  Gatis Pāvils 

 

Sanāksmes protokolists  /paraksts/  Vilnis Preimanis 
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5.pielikums 

Sabiedrības un institūciju iebildumi un 

priekšlikumi par Ķeguma novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un 

Ķeguma novada attīstības programmas 2013. 

– 2019.gadam 1.redakciju 

Publiskās apspriešanas ietvaros no iedzīvotājiem tika saņemti 5 mutiski, sabiedriskās apspriešanas sanāksmju 

laikā izteikti ieteikumi, kā arī 39 rakstiski ieteikumi. 

Saņemtie ieteikumi nereti vienlīdz attiecas kā uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tā arī uz attīstības 

programmu, tāpēc šeit tie apvienoti vienā formā. 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

priekšlikuma būtība 

Ņemts 

vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

nav ņemts vērā. Kur iekļautas izmaiņas? 

1. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme Ķegumā 
03.01.2013. 

Mainīt novada attīstības redzējumus, 
iekļaujot, ka tieši pašvaldība ir 
atbildīga par novada attīstības mērķu 
sasniegšanu. 

Nav iekļauts Attīstības stratēģija ir rakstīta visam novadam 
nevis tieši domes administrācijai. Ilgtermiņa 
mērķi ir sasniedzami visiem novada 
iedzīvotājiem kopā, nevis tikai domes 
administrācijai. 

2. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme Ķegumā 
03.01.2013. 

Ķeguma novads ir jāapvieno ar 
Lielvārdes novadu 

Nav iekļauts Dokumentu uzdevums ir definēt attīstības 
stratēģiju tieši Ķeguma novadam un nav 
pamata uzskatīt, ka novads atsevišķi nespētu 
attīstīties. Pašvaldību apvienošanās jautājumi ir 
risināmi citā kārtībā, nevis šādu dokumentu 
ietvaros. 

3. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme Ķegumā 
03.01.2013. 

Investīciju plānā paredzētos ap 60 
tūkstošus latu pašvaldības darbinieku 
apmācīšanai pārvirzīt apgaismojuma 
izveidei Dzintaru ielā 

Nav iekļauts Apmācībām paredzētais finansējums ir ES 
fondu nauda, kas piešķirta tieši šim projektam. 

4. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme BIrzgalē 
05.01.2013. 

Izslēgt no pakalpojumu groza novada 
apdzīvotajos centros bankomātu, jo 
šādu pakalpojumu sniegšana nav 
pašvaldības kompetencē. 

Nav iekļauts Lai gan finanšu pakalpojumi nav pašvaldības 
sniegts pakalpojums, ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija ataino visa novada attīstību, nevis 
tikai pašvaldības sniegto pakalpojumu attīstību. 
Apdzīvotajās vietās sniegto pakalpojumu groza 
apraksts tradicionāli iekļauj visus pakalpojumus 
nevis tikai pašvaldības sniegtos pakalpojumus. 

5. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme Rembatē 
05.01.2013. 

Rembate pēc sniegto pakalpojumu 
satura neatbilst novada nozīmes 
centra statusam. 

Ņemts vērā Rembates statuss ir mainīts uz vietējas nozīmes 
centra statusu, attiecīgi koriģējot kartogrāfisko 
materiālu. 

6. Iedzīvotāju 
pārstāvji, publiskās 
apspriešanas 
sanāksme Rembatē 
05.01.2013. 

Iedzīvotājus uztrauc sliktais ceļu 
stāvoklis, it sevišķi lauku ceļi, kas ir 
ārpus pagastu centriem. Vai ir 
paredzēts tos uzlabot? 

Ņemts vērā Rīcību plānā ir iekļauta aktivitāte „Pašvaldības 
lauku ceļu ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde” 
un vispārīga aktivitāte „Pašvaldības ielu un ceļu 
rekonstrukcija” neizdalot konkrētus projektus. 

7. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut rezultatīvajos rādītājos arī 
Latvijas Valsts mežu pārziņā esošo 
ceļu rekonstrukcijas darbus 

Nav iekļauts Rezultatīvajos rādītājos pēc iespējas iekļauti 
pašvaldības pārziņā esoši rādītāji jeb vai 
vispārīgi rādītāji, jo šo rādītāju izpilde lielā mērā 
kalpo kā pašvaldības darba vērtējums. 



 

 

1
5

.
 l

p
p
 

5
.p
ie
li
k
u
m
s 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

priekšlikuma būtība 

Ņemts 

vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

nav ņemts vērā. Kur iekļautas izmaiņas? 

8. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut dokumentos informāciju par 
izstrādātājiem 

Ņemts vērā Gan ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, gan 
attīstības programmā ir iekļauta informācija par 
dokumentu izstrādātājiem un iesaistītajiem no 
Ķeguma novada domes puses. 

9. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā Ķeguma novada iedzīvotāju 
skaita izmaiņu salīdzinājumu ar 
iedzīvotāju skaita izmaiņām Latvijā 
kopumā. 

Ņemts vērā Papildināts ar datiem par iedzīvotāju skaita 
izmaiņām Latvijā šajā pašā laika periodā. 

10. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā informāciju par teritorijas 
attīstības indeksu. 

Ņemts vērā Informācija iekļauta. 

11. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas esošās situācijas aprakstā 
izvērstāku informāciju par kultūras 
dzīvi un reliģiju. 

Nav iekļauts Pilnvērtīgs esošās situācijas apraksts uz 72.lpp. 
ir sagatavots attīstības programmas izstrādes 
ietvaros, ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek 
iekļauts pēc iespējas saīsināts kopsavilkums. 

12. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā norādi par iespējām veikt 
tajā izmaiņas. 

Ņemts vērā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija papildināta ar 
IV.sadaļu par stratēģijas īstenošanu. 

13. Sabīne Gudeiķe, 
2012.g. 
16.decembra e-
pasts. 

Iekļaut informāciju par jaunajiem 
novada un tajā esošo pagastu 
ģerboņiem 

Ņemts vērā Esošās situācijas apraksts ir papildināts ar 
aprakstu par apstiprinātajiem (Birzgales 
pagasts, Ķeguma pilsēta un Ķeguma novads) 
ģerboņiem. 

14. Linards Klāvs, 
2013.gada 3.janvāra 
iesniegums. 

Iekļaut rīcību, kas paredz izstrādāt 
pasākumu plānu ūdens tūrisma 
attīstībai Daugavā. 

Ņemts vērā Rīcība iekļauta attīstības programmā, kā rīcība 
Nr.64., 20.lpp. 

15. Linards Klāvs, 
2013.gada 3.janvāra 
iesniegums. 

Iekļaut rīcības, kas paredz veicināt 
vietējo speciālistu nodarbinātību 
vietējo komunālās infrastruktūras 
projektu izpildē. 

Nav iekļauts Šādas atsevišķas rīcības realizācija ir pretrunā 
ar valsts likumdošanas normām. Labvēlīgu 
noteikumu radīšana tieši vietējiem 
speciālistiem vairāk uzskatāma par principu, kas 
var tikt īstenots katrā iepirkumā individuāli, 
izvērtējot, vai tas nenonāk pretrunā ar 
likumdošanas normām. 

16. Laimonis Jakāns un 
Valentīns Bernāts, 
2013.gada 7.janvāra 
iesniegums. 

Nepieļaut Ķeguma centralizētās 
siltumapgādes sistēmas sagraušanu 
un risināt sarunas ar a/s 
„Latvenergo” par katlu mājas 
pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

Ņemts vērā 21.lpp. iekļauta rīcība Nr.17. sadarbībai ar 
pašvaldības partneriem „Siltumapgādes 
sistēmas attīstība”, kas paredz arī izvērtēt 
iespēju pārņemt pašvaldības pārziņā katlu 
māju. 

17. Laimonis Jakāns un 
Valentīns Bernāts, 
2013.gada 7.janvāra 
iesniegums. 

Līdz nākamās apkures sezonas 
sākumam pārskatīt gala tarifus, 
stingri ievērojot pastāvīgo un mainīgo 
izmaksu principus. Tā rezultātā 
kopējās izmaksas patērētājiem 
nepalielināsies un SIA „Ķeguma stars” 
strādās bez ievērojamiem 
zaudējumiem. 

Nav iekļauts Komunālo pakalpojumu tarifu politika ir 
specifiska joma, kas pašvaldības plānošanas 
dokumentos netiek iekļauta, šie jautājumi tiek 
risināti, domei atsevišķi vienojoties ar 
komunālo  pakalpojumu sniedzēju. 

18. Laimonis Jakāns un 
Valentīns Bernāts, 
2013.gada 7.janvāra 
iesniegums. 

Nomainīt gājēju celiņa segumu 
posmā no Ogres ielas sākuma punkta 
virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvi līdz 
Rīgas ielai un šinī posmā ierīkot 
apgaismojumu. 

Specifiska 
rīcība nav 
iekļauta 

Pašlaik investīciju programmā šāda darbība nav 
iekļauta, jo tam nav paredzēts finansējums. 
Darbību programmā ir vispārēja darbība Nr.36. 
„Pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” 
(18.lpp.), kurai atbilst piedāvātais projekts. 
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi ikgadējā 
budžeta apstiprināšanai un aicināt iekļaut šo 
projektu investīciju programmā. 

19. Linards Klāvs, 
2013.gada 4.janvāra 
iesniegums. 

Jāatjauno Liepu alejas dzīvojamo ēku 
(HES celtniecības laikā būvētās) 
fasādes, jumti un koka detaļas.  

Ņemts vērā Šīs dzīvojamās mājas ir privātīpašumi, kas 
iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā ar Nr.8223 „Ķeguma HES ar strādnieku 
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Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

priekšlikuma būtība 

Ņemts 

vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

nav ņemts vērā. Kur iekļautas izmaiņas? 

ciemata apbūvi” kā vietējas nozīmes 
arhitektūras pieminekļi. Tās atjaunojot, 
īpašniekiem jāņem vērā likumdošanā noteiktās 
prasības, kas paredz ēku atjaunošanu to 
vēsturiskajā izskatā.   

20. Linards Klāvs, 
2013.gada 4.janv. 
iesniegums. 

Sakārtot Liepu alejas ceļa segumu, 
esošos žogus un stādījumus. 

Ņemts vērā Sk. augstāk. Liepu alejas rekonstrukcija jau 
iekļauta investīciju plānā. 

21. Linards Klāvs, 
2013.gada 4.janv. 
iesniegums. 

Pašvaldībai vajadzētu pārņemt savā 
pārziņā pasta un stacijas ēkas, tās 
sakārtot un izmantot pašvaldības 
vajadzībām. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Šīs ēkas nav pašvaldības īpašums un tai nav 
tiesības tās „pārņemt”. Tomēr sadarbībai ar 
partneriem iekļauta jauna rīcība Nr.18., kas 
paredz vienošanos ar AS „Latvijas dzelzceļš” par 
Ķeguma stacijas attīstību. 

22. Linards Klāvs, 
2013.gada 4.janv. 
iesniegums. 

Uzstādīt piemiņas plāksni K.Ulmanim 
(pie Ķeguma HES vecās ēkas) kā 
Ķeguma HES celtniecības iniciatoram.  

Nav ņemts 
vērā 

Ķeguma pašvaldība nav šīs ēkas pārvaldnieks, 
Ķeguma HES ir savs muzejs. Aktivitāte ir neliela, 
iesakām to ierosināt Enerģētikas muzejam.  

23. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Birzgales ciema katlu mājai pēc 
šķeldas katlu mājas izbūves jāatstāj 
rezervē augšējā katlu māja, saslēdzot 
kopējā sistēmā, uzlabojot piespiedu 
nosūcošo ventilāciju un izdarot 
nepieciešamos siltumizolācijas 
darbus un izveidojot normālu 
operatoru atpūtas telpu. 

Ņemts vērā Iekļauts darbības Nr.49. „Katlu mājas 
rekonstrukcija Birzgalē”, 19.lpp. aprakstā. 

24. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Iegādāties uz traktora uzmontētu 
šķeldotāju ar piekabi. 

Ņemts vērā Iekļauts darbības Nr.49. „Katlu mājas 
rekonstrukcija Birzgalē”, 19.lpp. aprakstā. 

25. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Iegādāties un pielietot riņķzāģi 
malkas sagarināšanai. 

Nav iekļauts Neliela mēroga pasākums, jau iekļaujas 
darbības Nr.49. „Katlu mājas rekonstrukcija 
Birzgalē”, 19.lpp. apraksta frāzē „citas 
aktivitātes siltumapgādes sistēmas 
uzlabošanai”. 

26. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Izgatavot Birzgales centra 
labiekārtošanas un sakārtošanas 
plānu normālā projektēšanas 
darbnīcā. 

Faktiski jau 
iekļauts 

Darbība Nr.52. „Birzgales centra attīstības 
koncepcija un plāna izstrāde” šādu rīcību jau 
paredz. 

27. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Uzstādīt siltumpunktus reizē ar 
siltumtrašu remontu. 

Ņemts vērā Darbību Nr.47. un 48. apraksti papildināti, 
norādot, ka jāuzstāda siltuma skaitītāji. 

28. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Veikt pagastu centros esošo 
inženiertīklu inventarizāciju ar 
dokumentācijas sagatavošanu. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Katra inženiertīklu veida inventarizācija tiek 
veikta brīdī, kad ir pieejams finansējums 
rekonstrukcijai jeb vai kad nepieciešams 
pieteikties finansējumam – un attiecīgi tiek 
veikta katrā rīcībā individuāli. Visu inženiertīklu 
inventarizācija ir finansiāli dārgs pasākums, 
kam nav pamatojuma, ja tam neseko 
investīcijas. 

29. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Sakārtot apkures krāsnis Birzgales 
skolā, piesaistot normālu krāšņu 
mūrnieku, uzstādot normālus 
aizbīdņus, sakārtot apkures sistēmu 
piesaistot labu kurinātāju, nodrošinot 
kvalitatīvu malku. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Rīcības plāns paredz  veikt Birzgales skolas 
rekonstrukciju, izveidojot centralizētas 
siltumapgādes sistēmu. Apjomīgi ieguldījumi 
esošajā sistēmā nav pamatoti, savukārt 
ikdienas ekspluatācijas jautājumus attīstības 
programma nerisina. 

30. Linards Klāvs, 
2013.gada 14.janv. 
iesniegums. 

Uzstādīt gaiss-gaiss siltumsūkņus 
sporta zāles un tās palīgtelpu 
apsildīšanai izejamās dienās un 
naktīs. Jāizmanto Ziemeļu tipa 
„Polar” vai „Scandic” tipa sūkņi 
(sniegts pamatojums izvēlei). 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Attīstības programma nerisina tik detālus 
jautājumus. Siltumapgādes jautājumi tiks 
risināti skolas rekonstrukcijas ietvaros. 
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31. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums. 

Dienas centra izbūve Birzgalē 
veicama jau 2013.gadā. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Investīciju plānā projekts nav iekļauts, tas jau 
iekļauts kā prioritārais projekts rīcības 
programmā, kas nozīmē, ka pašvaldība meklēs 
visas iespējas to pēc iespējas ātri realizēt. 

32. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums. 

Pie Birzgales tautas nama izveidot 
bērnu rotaļlaukumu, izveidot 
slēpošanas trasi. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Darbība Nr.27. jau paredz aktīvās atpūtas, t.sk. 
bērnu rotaļu laukuma un slēpošanas trases 
izveidi. 

33. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums. 

Labojums attīstības programmas 
4.lpp. „Novada resursi un 
priekšrocības” ierakstīt, ka Birzgalē 
novecojuši infrastruktūras objekti. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Fakts nav uzskatāms par priekšrocību vai 
resursu. 

34. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Labojums attīstības programmas 
5.lpp. „Specializācija”, 2012.g. 
situācijā ierakstīt, ka Ķegumā ir slikti 
attīstīti sadzīves pakalpojumi vai to 
nav vispār. 

Ņemts vērā Labojums atbilst kontekstam un ir iekļauts. 

35. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Labojums attīstības programmas 
6.lpp. „Vidēja termiņa mērķi”, izslēgt 
veloceliņu būvi pirms nav sakārtoti 
ceļi un ielas. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Projektu prioritāti noteiks sociālekonomiskais 
izvērtējums, t.i. transporta infrastruktūra tiks 
attīstīta atbilstoši pieprasījumam. Paredzams, 
ka tuvāko septiņu gadu laikā novadā visdrīzāk 
būs nepieciešami vairāki veloceliņi (virzienā no 
Ogres uz Lielvārdi, arī apdzīvoto vietu robežās), 
līdz ar to šī prioritāte tiek saglabāta. 

36. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Papildināt rīcības virzienu R.1.3.1., 
paredzot, ka bibliotēku krājumi tiek 
papildināti ar jaunām grāmatām. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Rīcības virziena nosaukums „Pilnveidot 
bibliotēku sniegtos pakalpojumus” jau ietver šo 
rīcību. 

37. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Izslēgt rīcības virzienu R.2.1.3. 
„Attīstīt elektrotransportu” 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Elektrotransports ir iespēja krasi samazināt 
dzīves un ražojumu izmaksas, samazināt 
Latvijas atkarību no importētajiem 
energoresursiem, uzlabot vides stāvokli. Jau 
pašlaik elektrotransporta lietošanas izmaksas ir 
vairāk kārt zemākas nekā iekšdedzes dzinēju 
transporta izmaksas. Latvija būtiski atpaliek no 
kaimiņvalstīm šī perspektīvā sektora attīstībā, 
un arī pašvaldībām būtu aktīvi jāveicina šī 
transporta sektora attīstība. Kaimiņu – Ogres – 
novadā elektrotransporta līdzekļu ražošana un 
serviss ir plānota kā novada specializācija. 

38. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Pārāk optimistiski skaitļi attiecībā uz 
pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
skaitu, bibliotēku apmeklētāju skaitu. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Tiek plānots, ka bibliotēku apmeklētāju skaits 
saglabājas nemainīgs vai nedaudz samazinās, 
savukārt pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
skaits nedaudz pieaug līdz ar pieaugušo cilvēku 
īpatsvara un nevalstisko organizāciju attīstības 
pieaugumu. 

39. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Iekļaut pie rezultatīvajiem rādītājiem 
„Divu dienas centru izveide līdz 
2014.gadam” 

Faktiski jau 
iekļauts 

Investīciju plānā ir iekļauts projekts „Ķeguma 
dienas centra un tā Tomes filiāles izveide”, kas 
paredz divu dienas centru izveidi. 

40. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Izslēgt no rezultatīvajiem rādītājiem 
„absolūto murgu”: 1 elektrouzlādes 
staciju un 6 km veloceliņus. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

1 elektrouzlādes stacija visā novada teritorijā 
uzskatāma par ļoti pieticīgu, minimālu rādītāju, 
jo, piemēram, Igaunijā jau 2012.gadā darbojās 
163 ātrās uzlādes stacijas. 
6 km veloceliņu izbūve atbilst autoceļa A6 
garumam novada teritorijā, t.i. rezultatīvais 
rādītājs paredz vai nu ļoti nepieciešamā 
veloceliņa izbūvi gar šo ceļu jeb vai vairāku 
veloceliņu izbūvi citur novada apdzīvotajās 
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vietās. 
41. Linards Klāvs, 

2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Kur radīsies prakses vietu skaits 
novada uzņēmumos, ja līdz šim tādu 
nebija? 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Līdz šim un arī pašreiz Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas izglītojamie 
izmanto prakses iespējas novada uzņēmumos, 
bet tas notiek bez pašvaldības atbalsta. Tādēļ 
prakses vietu izveide (ar pašvaldības atbalstu) ir 
būtiska profesionālās ievirzes izglītības 
sastāvdaļa ar mērķi pēc iespējas saglabāt 
novada jauno paaudzi novadā, attīstīt vietējo 
uzņēmējdarbību.  

42. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Tā vietā, lai stiprinātu pašvaldības 
speciālistu un sociālo darbinieku 
kapacitāti, labāk palielināt, 
piemēram, pašvaldības policistu 
skaitu. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Investīciju plānā iekļauti galvenokārt tie 
projekti, kam ir pieejams finansējums no ES 
fondu līdzekļiem.  
Pēdējos gados pašvaldības policijas darbinieku 
skaits ir palielināts (budžeta ietvaros) no diviem 
līdz trijiem darbiniekiem. 

43. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Bibliotēkās datoru iegādes vietā 
labāk finansējumu tērēt jaunu 
grāmatu iegādei. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Projektā tiek izmantots ES finansējums, kas, 
savukārt, grāmatu iegādi neparedz. Bibliotēkas 
mērķtiecīgi tiek attīstītas kā moderni 
informācijas iegūšanas punkti un mūsdienās 
aizvien lielāka daļa aktuālās informācijas 
pieejama virtuālajā vidē. 

44. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Pie skolas būvējamā stadiona 
izmaksas (320 249,00 LVL) ir pārāk 
augstas. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Precīzas stadiona izbūves izmaksas tiks 
noteiktas būvniecības konkursa rezultātā, 
ņemot vērā tehniskā projekta specifikācijas. 

45. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Liepu alejā bruģa vietā jāieklāj asfalts, 
atlikušo finansējumu izlietojot 
žogiem, ēku fasādēm. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Attīstības programma projektus tādā mērā 
nedetalizē.  

46. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Birzgales skolā nav nepieciešama 
centrālapkure, jo tā nav ekonomiska. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Būvnormatīvi nepieļauj izglītības iestādēs, kuru 
platība pārsniedz 300 kvadrātmetrus vai kurām 
ir vairāk nekā 1 stāvs, pēc rekonstrukcijas 
saglabāt vietējās apkures sistēmas ar cieto 
kurināmo. 

47. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Pārvietot visas esošās un derīgās 
bērnu rotaļlaukumu iekārtas uz 
jaunveidojamo laukumu pie Birzgales 
tautas nama. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Nepieciešams saglabāt bērnu rotaļlaukumu 
iekārtas, piem. bērnudārzu teritorijās. Bērnu 
rotaļu vietu izvietojumu racionālāk būtu 
izvēlēties pēc ciema centra plāna izstrādes. 

48. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Pārcelt muzeju „Rūķi” uz Birzgales 
pagasta pārvaldes ēku. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Birzgales ciems ir pietiekami liels novada 
nozīmes attīstības centrs, lai tajā varētu 
atrasties vairākas publiskās iestādes, tai skaitā 
atsevišķs muzejs savā ēkā. Muzeja ēka un 
atrašanās vieta veido daļu no tā vērtības, kas, 
pārceļoties, tiktu zaudēta. 

49. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Izslēgt elektrotransporta attīstību 
Birzgalē. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Pasākuma izmaksas ir nelielas un veicinās to, ka 
Birzgale nekļūs par nomali laikā, kad strauji 
attīstās elektrotransports. 

50. Linards Klāvs, 
2013.gada 
14.janvāra 
iesniegums 

Izslēgt prāmju iegādi Tomē un Lindē, 
jo tam nav ekonomiskā pamatojuma. 

Izmaiņas 
nav veiktas 

Pašvaldības līdzekļus šim pasākumam nav 
paredzēts izlietot. Pasākums tiek rekomendēts 
privātajiem uzņēmējiem kā ideja tūrisma 
attīstībai Daugavā, jaunu darba vietu radīšanai. 

 

 

 

 


