Ķeguma novada projektu ideju burtnīca
Novada projektu ideju burtnīca „Ķeguma novada ideju banka” izveidota ESF projekta
„Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana” ietvaros ar
mērķi veicināt efektīvāku resursu izmantošanu Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu
finanšu instrumentu projektu sagatavošanā un ieviešanā, jo apzinot aktuālās problēmas, var
savlaicīgi piemeklēt atbilstošās programmas un fondus, ar kuru palīdzību šīs idejas ir
iespējams realizēt dzīvē.
Projektu idejas tika apzinātas apmācību „ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu
projektu vadīšana” ietvaros, izmantojot „prāta vētras” metodi, un projekta noslēguma
pasākumā, izmantojot „ideju banku”. Kopumā saņemtas 99 projektu idejas, tās ir apkopotas,
strukturētas, grupētas, aprakstītas, no tām „Ķeguma novada ideju bankā” iekļautas tās
projektu idejas, kas vērstas uz attīstību, rada kaut ko jaunu vai būtiski uzlabo esošo situāciju.
„Ķeguma novada ideju banka” tiks izmantota, veidojot ikgadējo pašvaldības budžetu,
plānojot dalību dažādu struktūrfondu projektu konkursos, kā arī investīciju plānu 3 gadu
periodam, saskaņā ar Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2037.gadam un
Ķeguma novada Attīstības programmu 2013. – 2019.gadam.
Ķeguma novada attīstības plānošanas dokumentu mērķi, prioritātes un rīcības
Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam – IAS:


Ilgtermiņa mērķis „IM1. Attīstīta uzņēmējdarbība” ar šādām ilgtermiņa prioritātēm:
 P1a. Plānoti un kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un atbalsta pasākumi uzņēmējiem
un investoriem;
 P1b. Racionāla un kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai;
 P1c. Vietējo uzņēmējdarbību veicinoša izglītība;

 Ilgtermiņa mērķis „IM2. Kvalitatīva sociālā un komunālā infrastruktūra” ar šādām
ilgtermiņa prioritātēm:
 P2a. Efektīva pārvaldība;
 P2b. Daudzpusīga izglītība;
 P2c. Pieejama veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi;
 P2d. Kvalitatīva transporta infrastruktūra;
 P2e. Kvalitatīva dzīves vide.

2

Ķeguma novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam – AP:


Vidēja termiņa mērķis „M1. „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide”” ar šādām
prioritātēm un rīcības virzieniem:
Prioritātes
P1.1. Efektīva un
caurskatāma novada
pārvaldība

P1.2. Uz novada
attīstību vērsta izglītība
P1.3. Kultūras un sporta
sektors
P1.4. Sociālie un
veselības aprūpes
pakalpojumi
P1.5. Sabiedrības
drošība


Rīcības virzieni
R1.1.1.: Plānot novada attīstību
R1.1.2.: Celt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju
R1.1.3.: Atbalstīt nevalstiskās organizācijas
R1.1.4.: Pilnveidot saziņu ar novada iedzīvotājiem
R1.1.5.: Pilnveidot novada pārvaldības infrastruktūru
R1.1.6.: Sakārtot pašvaldības komercīpašumus
R1.1.7.: Pilnveidot pašvaldības dzīvojamo fondu
R1.2.1.: Attīstīt izglītības pakalpojumus
R1.2.2.: Attīstīt izglītības infrastruktūru un materiāltehnisko
bāzi
R1.3.1.: Pilnveidot bibliotēku sniegtos pakalpojumus
R1.3.2.: Pilnveidot tautas namu un muzeju darbību
R1.3.3.: Attīstīt publisko sporta infrastruktūru
R1.4.1.: Attīstīt sociālos pakalpojumus
R1.4.2.: Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru
R1.4.3.: Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus
R1.5.1.: Nodrošināt sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju
drošību

Vidēja termiņa mērķis „M2. „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības
komunālā un satiksmes infrastruktūra” ar šādām prioritātēm un rīcības virzieniem:
Prioritātes
P2.1. Transporta
infrastruktūras attīstība

P2.2. Ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas
infrastruktūras attīstība
P2.3. Siltumapgādes
pakalpojumu attīstība

Rīcības virzieni
R2.1.1.: Rekonstruēt ielas un ceļus, uzlabot satiksmes
drošību
R2.1.2.: Attīstīt velotransportu
R2.1.3.: Attīstīt elektrotransportu
R2.1.4.: Sekmēt iedzīvotāju mobilitāti
R2.2.1. Attīstīt ūdensapgādes pakalpojumus
R2.2.2. Attīstīt notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas
R2.3.1.: Attīstīt centralizētās siltumapgādes infrastruktūru

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3.
apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Prioritātes
P2.4. Atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu attīstība
P2.5. Publiskās telpas
labiekārtošana un vides
aizsardzība



Rīcības virzieni
R2.4.1.: Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
R2.5.1.: Izstrādāt apdzīvoto vietu centru attīstības plānus
R2.5.2.: Labiekārtot publisko telpu
R2.5.3.: Labiekārtot kapsētas un to infrastruktūru
R2.5.4.: Motivēt privātā īpašuma sakopšanu
R2.5.5.: Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu

Vidēja termiņa mērķis „M3. „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide” ar šādām prioritātēm un rīcības virzieniem:
Prioritātes
P3.1. Vietējās
uzņēmējdarbības
veicināšana

P3.2. Investīciju piesaiste

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

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3.
apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Ķeguma novada ideju banka
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

1

Pašvaldības transporta
tīkla attīstība

2

Pašvaldības ielu un ceļu
rekonstrukcija

3

Savienojošie veloceliņi

Projekta apraksts
Transporta infrastruktūra
Pašvaldības transporta maršrutu tīkls novada centru
sasniedzamībai no visām novada apdzīvotajām vietām, kur
nekursē sabiedriskais transports, vismaz reizi nedēļā, abos
virzienos.
Ceļu/ielu seguma rekonstrukcija, ietvju izbūve, lietus
kanalizācijas rekonstrukcija/izbūve, apgaismojuma
rekonstrukcija/izbūve
Veloceliņu/gājēju celiņu tīklu izbūve novada apdzīvojuma centros
Ķegumā, Birzgalē, Rembatē
Dažāda veida cita infrastruktūra
Apgaismojuma infrastruktūra renovācija/izveide visās Ķeguma
pilsētas un apdzīvojuma centru ielās satiksmes un gājēju drošības
uzlabošanai
Kurināmā uzglabāšanas laukumu sakārtošana

Atbilstība Atbilstība
IAS
AP
IM2, P2d

P2.1.,
R2.1.4.

IM2, P2d

P2.1.,
R2.1.1.

IM2, P2d

P2.1.,
R2.1.2.

IM2, P2e

P2.1.,
R2.1.1.

IM2, P2e

P2.5,
R2.5.2.

4

Lai to gaisma!

5

Malkas placis

6

Ķeguma pilsētas teritoriju
attīstība

Visas pilsētas teritoriju sakārtošanas plāna izstrāde, ieviešana

IM2, P2e

P2.5,
R2.5.1.

7

Pašvaldības īpašumu
sakārtošana

Pašvaldībai piederošo graustu renovācija vai nojaukšana

IM2, P2e

P1.1.,
R1.1.6.

8

Mazdārziņu teritoriju
sakārtošana

Mazdārziņu pārnese no Ķeguma pilsētas centra

IM2, P2e

P1.1.,
R1.1.6.

9

Kapsētu apsaimniekošana
Birzgalē

Sakārtot kapsētu datus Birzgales pagastā, izveidot vienotu kapu
apsaimniekošanas sistēmu

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.3.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

10

Aktīvās atpūtas un tūrisma
takas

11

Aktīvās atpūtas un
veselības uzlabojošās
vietas novadā
Birzgales pludmales
labiekārtošana
Ķeguma novada tūrisma
un informācijas centrs

12
13

Projekta apraksts
Tūrisms un atpūta
Tūrisma maršrutu izstrāde, t. sk. tematiskās ekskursijas , piem.
"Izbaudi Daugavu", tūrisma un aktīvās atpūtas taku izveide
novadā
Aktīvās atpūtas un veselības uzlabojošo vietu
izveide/labiekārtošana

Atbilstība Atbilstība
IAS
AP
IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

Labiekārtota Birzgales pludmale, aktīvās atpūtas zonas izveide,
IM2, P2e
trenažieru un bērnu rotaļu laukuma izbūve
Tūrisma informācijas centra izveide, apzināti novadā esošie
IM2, P2e
objekti ar kultūrvēsturisku un dabas aizsardzības vērtību, veikta šo
objektu sakopšana, tūrisma maršrutu izstrāde, ekskursiju gida
pavadībā organizācija, objektu interaktīvās kartes un 360 grādu
panorāmas virtuālās ekskursijas izveide par Ķeguma novadu,
mājas lapas aktualizācija.
Pašvaldības peldvietu izveide un uzturēšana saskaņā ar normatīvo IM2, P2e
aktu prasībām.

P2.5.,
R2.5.2.
P1.1.,
R1.1.1.

14

Peldvietu sakārtošana

15

Slēpošanas trašu izveide
novadā

Apgaismotu slēpošanas trašu izveidošana, iekļaušana aktīvās
atpūtas/tūrisma maršrutos

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

16

Makšķernieku paradīze

Makšķerēšanas vietu sakārtošana un iezīmēšana Daugavas abos
krastos

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

17

Sporta komplekss

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

18

Daugavas promenāde

Sporta kompleksa izbūve Ķegumā, paredzot telpas dažādām
aktivitātēm: baseins, boulings, trenažieru zāle, jauniešu sporta
centrs
Energoefektīvs apgaismojums, laivu piestātnes, atpūtas vietas

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

P2.5.,
R2.5.2.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta apraksts
Kultūra
Ķeguma novada muzeja izbūve, vēsturisko materiālu apkopošana,
ekspozīciju veidošana, tematisko pasākumu organizēšana

Atbilstība Atbilstība
IAS
AP

19

Ķeguma novada vēsture

20

Brīvdabas estrāde

21

Ķeguma novada kultūras
centrs

22

Birzgales estrādes
renovācija

23

Sabiedrības līdzdalība
Iedzīvotāju iesaiste novada Banera "Novērtē ideju attīstībai!'' izveide pašvaldības mājas lapā, IM2, P2a
attīstībā
domes darbinieku un iedzīvotāju regulāras tikšanās, arī pa interešu
grupām, piem., jaunieši - dome, uzņēmēji - dome

IM2, P2e

P1.3.,
R1.3.2.

Brīvdabas estrādes izbūve Ķegumā plašu pasākumu norises
nodrošināšanai. Projektēšana un būvdarbi - autostāvvieta, nosegta
skatuve ar aizskatuves izbūvi, deju laukums, elektroapgāde,
skatītāju sēdvietas, laukums dažādiem pakalpojumiem u.c.

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

Jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas skatuves un zāles, māklas
galerijas un konferenču zāles izveide, izbūvējot piebūvi pie tautas
nama.
Birzgales estrādes deju grīdas renovācija

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.
P1.1.,
R1.1.4.

24

"IDEJU BANKA"
iedzīvotājiem

Izveidota sadaļa novada mājas lapā "Ideju banka", kurā iezīvotāji
var atstāt savas idejas novada attīstībai

IM2, P2a

P1.1.,
R1.1.4.

25

Daudzdzīvokļu māju
renovācija un siltināšana

Daudzdzīvokļu māju Ķegumā, Birzgalē, Rembatē renovācija un
siltināšana, atbilstoši energoefektivitātes pasākumi

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.4.

26

Centrālapkure Rembatē

Renovēta centrālapkures sistēma Rembates ciema daudzdzīvokļu
mājās

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.4.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta apraksts

27

www.kegums.lv

Novada tēla veidošana
Jaunas mājas lapas izveide, lai piesaistītu interneta lietotājus

28

Novada parku
labiekārtošana

29

Atbilstība Atbilstība
IAS
AP
IM2, P2a

P1.1.,
R1.1.4.

Sakārtoti, pievilcīgi, moderna dizaina parki: Ķeguma pilsētas
parks un Ŗūķu parks Birzgalē

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

Ķeguma pilsētas centrs

Ķeguma pilsētas centra koncepcijas izstrāde, Ķeguma prospekts
kā cenrālā pilsētas iela, jauna pašvaldības administrācijas ēka,
vienota novada simbolika

IM2, P2e

P1.1.,
R1.1.1.

30

Ķeguma novada norāžu
sistēma

Vienota, dizainera izstrādāta parauga norāžu zīmju lietošana ielu
nosaukumu, māju numuru zīmju, pagastu/novada robežzīmēm un
citām informatīvajām norādēm

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

31

Sveicināts Ķeguma
novadā!

Novada atpazīstamības simboli, puķu statīvi, podi, dekoratīvas
kompozīcijas, ielu, ceļu apgaismes objektu dekorācijas

IM2, P2e

P2.5.,
R2.5.2.

32

Bērnu nometnes

Sociālā infrastruktūra
Bērnu brīvā laika pavadīšanas dažādošana vasaras brīvlaikā,
organizējot un nodrošinot pašvaldības bērnu atpūtas nometnes

IM2, P2c

P1.2.,
R1.2.1.

33

Mobilā brigāde veco ļaužu
atbalstam dzīvesvietā

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

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.3.

34

Kopienas centrs

Kopienas centra izveide pašvaldībai piederošā ēkā, kur
iedzīvotājiem iespējams nomazgāties, izmazgāt veļu, gaidīt
sabiedrisko transportu, saturīgi pavadīt brīvo laiku

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.2.

35

Rembates bērnudārzasākumskolas izveide

Rembates bērnudārza-sākumskola pašvaldībai piederošā ēkā
Rembates pagasta centrā, PII divu grupiņu (3-4 un 5-6 gadīgiem
bērniem) ierīkošana, ēkas, telpu rekonstrukcija, pielāgošana

IM2, P2c

P1.2.,
R1.2.2.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta apraksts
Sociālā infrastruktūra
Zobārsta pakalpojumu nodrošināšana Birzgalē

Atbilstība
IAS

Atbilstība
AP

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.3.

36

Zobārstniecības kabinets
Birzgalē

37

Pieaugušo izglītības
studija

Mūžizglītības un neformālās izglītības novadā pieprasījuma izpēte
un pierasīto pogrammu izstrāde. Piemērotas, pašvaldībai
piederošas telpas un tehniskais nodrošinājums studijas darbībai.

IM2, P2b

P1.2.,
R1.2.1.

38

Skolas jumta stāvs

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas jumta stāva izbūve,
paredzot telpas mūzikas un mākslas skolai.

IM2, P2b

P1.2.,
R1.2.2.

39

Tu vari!

Sociālais projekts jaunajām māmiņām – karjeras konsultanta,
psihologa atbalsts, atgriežoties darba tirgū

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.1.

40

800 ... Ķeguma SOS!

Bezmaksas uzticības telefons iedzīvotājiem

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.1.

41

Mākslas skolas filiāle
Birzgalē

Kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības piedāvājuma
nodrošināšana mākslas jomā.

IM2, P2b

P3.1.,
R3.1.3.

42

Paspēlēsimies pagalmā!

Bērnu rotaļu laukumu izveide mikrorajonos

IM2, P2c

P2.5.,
R2.5.2.

43

Atbalsts jaunajām
māmiņām

Pašvaldības nodrošināts psihologa, sociālā darbinieka atbalsts,
auklīšu dienests

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.1.

44

Motoskolas izveide
Ķegumā

Kvalitatīvas profesionālās ievirzes izglītības piedāvājuma
nodrošināšana sporta jomā, paredzot mācību telpas Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā

IM2, P2b

P3.1.,
R3.1.3.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

45

Ķeguma novada
uzņēmumi

46

Ražotņu attīstība

47

Ražots Ķegumā!

48

Sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu izveides
stimulēšana
Industriālais parks
Ķegumā

49

50

Autoceļu rekonstrukcija

51

Ķeguma pietura kļūst par
staciju

Atbilstība
IAS

Atbilstība
AP

IM1, P1a

P3.1.,
R3.1.1.

IM1, P1a,
P1b, P1c

P3.2.,
R3.2.2.

IM1, P1a

P3.1.,
R3.1.2.

IM1, P1b

P3.2.,
R3.2.2.

Pievienojot jaunas komunikācijas un veidojot savienojumus ar
IM1, P1b
dzelzceļu un starptautiskiem autoceļiem, izveidot ražošanas
aktivitātēm piemērotas teritorijas, nodrošinot nepieciešamās
komunikācijas, pašvaldībai piederošo, uzņēmējdarbībai piemēroto
ēku renovācija.
Idejas partneru rīcībām
Valsts uzņēmumi
Novada teritorijā esošo valsts vietējās, reģionālās un starptautiskās IM2, P2d
nozīmes autoceļu rekonstrukcija, t.sk. grants seguma nomaiņa pret
asfalta segumu, autoceļu paplašināšana, paredzot velo - gājēju
celiņus/joslas
Ražojošo industriju uzņēmumu piesaistes iespēja, nodrošinot
IM2, P2d
produkcijas transportēšanas iespējas ar dzelzceļa transportu

P3.2.,
R3.2.2.

Projekta apraksts
Uzņēmējdarbības atbalsts
Sadaļa pašvaldības mājas lapā ar informāciju par novada
uzņēmumiem, to piedāvātajiem pakalpojumiem un produkciju
Nepieciešamo komunikāciju un transporta infrastruktūras
sakārtošana, pievilcīgas uzņēmējdarbības vides radīšanai,
uzņēmumu vajadzībām nepieciešamo speciālistu apmācība
mūžizglītības kursos, tādējādi palielinot darba vietu skaitu
novadā, arī tā nomalēs
Uzņēmumu piedāvājumu/produkcijas reklāma, piedāvājot
uzņēmējiem iesaistīties pašvaldības reprezentācijas materiālu
gatavošanā
Pašvaldībai piederošo, uzņēmējdarbībai piemēroto ēku renovācija,
ilgtermiņa noma.

P2.1.,
R2.1.1.,
R2.1.2.
P2.1.,
R2.1.1.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
IAS

Atbilstība
AP

Uzņēmējdarbība - privātie uzņēmēji
Tūrisma attīstību veicinošs projekts kā vienota tūrisma tīkla
sastāvdaļa

IM1

P3.2.

Projekta apraksts

52

Zirgu tramvajs: Ķegums Glāžšķūnis

53

Kuģu ielas mols

Laivu piestātnes un kafejnīcas izbūve pie Kuģu ielas mola
Ķeguma pilsētā, ūdenstūrisma attīstība veicināšanai

IM1

P3.2.

54

Birojnīca/ideju darbnīca
Ķegumā

Kafejnīca, tikšanās vieta iedzīvotājiem, kur pārrunāt ar novada
attīstību saistītus jautājumus, tikties ar pašvaldības vadību

IM1

P3.2.

55

Tirdzniecības centrs

IM1

P3.2.

56

Bērnu pieskatīšanas
serviss

IM1

P3.2.

57

IM1

P3.2.

58
59

Baseins, sporta zāle,
boulings
Bērnu nometnes
Pirts kompleksi Birzgalē

IM1
IM1

P3.2.
P3.2.

60

Daugavas nami

Daudzveidīgu pakalpojumu nodrošinājums Ķeguma novada
centrā
Alternatīva vispārējās pirmskolas izglītības iestādes
pakapojumiem, izmantojama kā pastāvīgi, tā pēc konkrētas
nepieciešamības
Aktīvās atpūtas dažādošana Ķeguma un blakus novadu
iedzīvotājiem
Bērnu brīvā laika pavadīšanas dažādošana vasaras brīvlaikā
Tūrisma attīstību veicinošs projekts kā vienota tūrisma tīkla
sastāvdaļa
Pašvaldības zemju ilgtermiņa noma ekskluzīvu dzīvojamo
kvartālu celtniecībai Daugavas krastā

IM1

P3.2.

61

Sanus per aquam

Veselības tūrisma attīstība

IM1

P3.2.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
stiprināšana” (līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/097/80) ietvaros.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šīs publikācijas saturu atbild projekta īstenotājs un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Nr.p.k.

Projekta nosaukums

62

Sieviešu klubs Birzgalē

63

Jauniešu centrs Ķegumā

64

Ķeguma baznīcas
būvniecība

Projekta apraksts
Nevalstiskās organizācijas
Interešu klubs, kurā satikties sievietēm pēc ikdienas darbiem,
paplašināt savu redzesloku, apgūt jaunas zināšanas un iesaistīties
kopīgos projektos.
Interešu klubs, kurā satikties jauniešiem, paplašināt savu
redzesloku, apgūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku,
iesaistīties kopīgos projektos.
Baznīcas iekštelpu remontdarbi

Atbilstība
IAS

Atbilstība
AP

IM2, P2e

P1.1,
R1.1.3.

IM2, P2e

P1.1,
R1.1.3.

IM2, P2c

P1.4.,
R1.4.1.

“Ķeguma novada ideju banka” izstrādāta 1.darbības programmas 2007.-2013.gadam “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes
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