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Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 
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Publiskais 
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Projekta izmaksas 
LVL 
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finansējums 

52 500,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 18 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projektā paredzēts izstrādāt vietējā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentus – vienotu 
Ķeguma novada attīstības programmu un 
teritoriālo plānojumu, kas tiks saskaņoti ar 
reģionālā un valsts līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem. To izstrādē plānots izmantot 
labas prakses piemērus no citām vietējā līmeņa 
pašvaldībām, kaimiņu pašvaldību pieredzi, 
esošos plānošanas dokumentus, kā arī 
Plānošanas reģiona attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu, Latvijas Nacionālo 
attīstības plānu un Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju. 
Abi attīstības plānošanas dokumenti tiks 
izstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām: 
attīstības programma vidējam periodam (2013 – 
2019) ar ieskatu nākotnē un teritorijas 
plānojums ilgtermiņa periodam (2013 – 2024). 
Attīstības programmā tiks iekļauti uzraudzības 
rādītāji, kas tiks katru gadu analizēti un 
aktualizēti, kā arī izmantoti ikgadējā pašvaldības 



budžeta un investīciju plāna izstrādei. Reizi 3 
gados tiks izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums 
par uzraudzības rādītāju izpildes progresu. 
Projektā paredzēts iesaistīts ekspertu 
(iepirkums), kura uzdevums būs sniegt 
pakalpojumu – izstrādāt attīstības plānošanas 
dokumentus, nodrošinot izstrādes procesā 
sabiedrības līdzdalību un vienlīdzīgu iespēju 
pamatprincipu ievērošanu; veikt iedzīvotāju 
aptauju, organizēt konferenci, organizēt 
sagatavoto dokumentu sabiedrisko apspriešanu 
(katrā novada teritoriālajā vienībā, radot iespēju 
piedalīties tajā pēc iespējas plašākam 
iedzīvotāju lokam), saskaņošanu, kā arī 
nodrošināt nepieciešamās publikācijas un 
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu 
attīstības plānošanas dokumentiem atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Projektā plānots 
ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības 
par publicitātes un informācijas pasākumu 
īstenošanu, publicējot ne mazāk kā 6 preses 
relīzes vietējā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas 
un Ķeguma novada mājas lapā www.kegums.lv 
Projektā plānots apzināt un novērtēt pašvaldības 
rīcībā šobrīd esošos resursus (dabas resursus, 
infrastruktūru, cilvēkresursus), piedāvāt skaidru 
redzējumu un risinājumus to efektīvākai 
izmantošanai, rezultātā plānots iegūt kvalitatīvu 
Ķeguma novada attīstības programmu un 
teritoriālo plānojumu, kas sekmēs rīcību un 
investīciju plānošanu, ikgadējā budžeta 
plānošanu, visa veida investīciju piesaisti, 
teritorijas atpazīstamību, kā arī veicinās ikviena 
Ķeguma novada iedzīvotāja dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 

 


