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Priekšlikumi iedzīvotāju un domes sadarbības veicināšanai
Lai veicinātu Ķeguma novada domes un iedzīvotāju sadarbību, 2011.gada 9.aprīlī Publisko un privāto
partnerattiecību biedrība “Zied zeme” vadīja iedzīvotāju tikšanos Rembatē, kurā piedalījās pārstāvji no
biedrībām: Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums": Sabīne Gudeiķe, Edīte Uršuļska, Sieviešu
klubs "Ķeguma Saulespuķes": Liāna Čodare, Ķeguma novada pensionāru biedrība: H.Jaunzems, V.Jaunzema,
A.Bazone, Ķeguma Florbola klubs: Gatis Kūmiņš, Tomes sieviešu klubs "Ābele": S.Pugača, Grāmatu draugu
klubs "Doma": V.Kurmis, Skauti un gaidas: J.Liepiņš, Sporta klubs “Birzgale”: J.Siliņš, kā arī Rembates tautas
nama metodiķe: Sanita Jefremova, Ķeguma novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja A.Binde
un Ķeguma novada iedzīvotājs: A. Fiļipovs.
Tikšanās mērķis bija rast atbildi uz jautājumu “Kāpēc citur ir, bet Ķeguma novadā nav? un sagatavot
priekšlikumus Ķeguma novada domei, kas uzlabotu iedzīvotāju un domes turpmāko sadarbību.
Iedzīvotāji novērtēja Ķeguma novada domes līdzšinējo ieguldījumu iedzīvotāju iniciatīvas
atbalstīšanā, kā pozitīvus piemērus minot piešķirto finansējumu vietējām iniciatīvām: gan apzaļumošanai,
gan projektu konkursiem, atbalstu dzejas grāmatu izdošanā, atsaucīgo kultūras un sporta departamentu,
kultūras namu vadītājas, bibliotēkas vadītājas, kuras neatsaka, kad nepieciešamas telpas sabiedrisku
pasākumu norisei. Dārgi, bet ir transporta nodrošinājums dažādu pasākumu apmeklēšanai. Atbalsts aptiekas
filiāles izveidei Rembatē. Un sniega tīrīšanu ziemas periodā.
Ķeguma novada iedzīvotāji ir ieinteresēti dzīvot sakoptā un attīstītā vidē, kuras labiekārtošanas
procesā ir gatavi iesaistīties personīgi, sniedzot gan savus fiziskā darba gan intelektuālos resursus,
piemēram, biedrības aicina izmantot projektu ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus konferenču un sapulču
organizēšanai; piedāvā veicināt bērnu un jauniešu aktīvo atpūtu: iespēja jauniešiem nodarboties ar florbolu,
bērnu rotaļu laukums; apkopot informāciju par problemātiskajām vietām teritorijā un organizēt teritorijas
labiekārtošanas un kulturvēstrisko objektu popularizēšanas pasākumus, ekskursijas; organizējot dzejas
vakarus - turpināt cilvēku garīgo attīstību; senjori piedāvā savu dzīves pieredzi, iespēja saņemt mentoringu
un draudzīgus padomus.
Nozīmīgs un pieminēšanas vērts ir vietējo iniciatīvu līdz šim paveiktais.
Biedrības aktīvi iesaistās Eiropas Savienības finansējuma apgūšanā, kā rezultātā no 2009.-2011.
gadam Ķeguma novadam, izmantojot Leader pieeju, ir piesaistīts vairāk kā 150 000 latu. Ir ierīkoti bērnu
rotaļu laukumi, iegādāts florbola inventārs, tautas un deju tērpi, renovētas telpas, veikta teritorijas
labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana.
Vietējās iniciatīvas grupas regulāri organizē labdarības pasākumus: gan Ziemassvētku, gan kā
palīdzību sociāli maznodrošināto bērnu skolas gaitu uzsākšanai, gan sociālajā aprūpes centrā. Tiek apkopota
informācija un publicēti raksti novada ziņās par aktīvām un uzņēmīgām novada sievietēm, organizēti
sabiedriski izglītojošie un aktīvās atpūtas pasākumi, izdotas 2 dzeju grāmatas, notiek regulāri dzejas lasījumi.
Sieviešu organizāciju pārstāves velta savu brīvo laiku, lai dabotos Ķeguma Sociālās aprūpes centra labā: tiek
stādītas puķes, vestas drēbēs, iespēju robežās vesta pārtika, iekārtoti atpūtas soliņi, cilvēkiem, kuri nevar

piecelties, tiek gatavoti 3 speciāli skapīši, kur likt ēdamo un citas lietas.
Ir sadarbība ar citām organizācijām gan Latvijā, gan ārpus - sadarbības tīkls visām sievietēm LV. No
sadarbības partneriem ārzemēs ir piesaistīts sporta inventārs skolai, izveidota neformāla iniciatīvas grupa:
bērnu - jauniešu centra attīstībai.
Organizēti iedzīvotāju forumi, sadarbības konference, apaļā galda diskusija.
Uzsākta iniciatīva: teritorijas apzaļumošana.
Ir adaptēta kartēšanas metode ar kuras palīdzību iespējas identificēt sabiedriski nozīmīgas un
nenozīmīgās pulcēšanās vietas teritorijā.
Veiksmīgi norit skautu un gaidu tradīciju saglabāšana un vienības turpināšana: 25 aktīvie jaunieši
piedalās nometnēs, pārgājienos.
Neatkarīgi no pašvaldības notiek māju apsaimniekošanas jautājumu risināšana. Iedzīvotāji aktīvi
iesaistās zaļās enerģijas, alternatīvā apkures ideju popularizēšanā.

•
•
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Lielākie izaicinājumi darbības turpināšanai ir:
Iedzīvotāju pasivitāte: jebkuram pasākumam būs liela daļa cilvēku kas neatbalstīs;
Transporta problēmas: domes transportam ir liela noslodze un augstas izmaksas;
Vāja komunikācija: iedzīvotāji un pašvaldība – traucē birokrātija, iedzīvotāji un organizācijas – nav
informācijas apmaiņas, koordinēšanas.
Trūkst finansējuma: gan pasākumu organizēšanai, gan tehniskajam aprīkojumam, gan
līdzfinansējums projektiem. Zema ceļu kvalitāte, augsti apkures tarifi. Nav piemērotu telpu
organizāciju darbības nodrošināšanai.

Aicinām Ķeguma novada domes izpildvaru un deputātus iepazīties ar iedzīvotāju
tikšanās laikā izstrādātajiem priekšlikumiem un būt atsaucīgiem, kad iedzīvotāji plānos
atkārtotu tikšanos, kuras laikā lūgs Jūs sniegt savu redzējumu un situācijas raksturojumu par
zemāk minētajām tēmām.
Iedzīvotāju un domes sadarbība
Ir nepieciešama vienota sadarbība un rīcība, organizētas regulāras tikšanās, vismaz 1x trijos
mēnešos, kuras būtu atvērtas ikvienam iedzīvotājam. Tikšanās laikā tiktu apkopota informācija par
notikumiem novadā un rasti risinājumi: ko kopā varam darīt tālāk. Tikšanās organizēt tematiskas un
konkrētas ar pašvaldības pārstāvju piedalīšanos. Svarīgi ir ne tikai apkopot informāciju par Ķeguma novadā
esošajām sabiedriskajā organizācijām, bet arī sadarboties un iepazīties ar citām organizācijām.
◦ Atcerēties, ka NOVĒRTĒJUMAM ir liela nozīme.
◦ Izstrādāt nolikumu un organizēt konkursu nominācijai, piemēram, Gada novadnieks, tādejādi
godināt novada aktīvos iedzīvotājus.
◦ Uzlabot pašvaldības esošas mājas lapas www.kegums.lv funkcionalitāti.
◦ Nozīmēt atbildīgo personu, kuras uzdevums ir atjaunot informāciju majas lapā tai skaitā būt
atbildīgam par mājas lapā iekļautas informācijas saturu un vizuālo noformējumu.
◦ Esošo mājas lapu tulkot angļu un krievu valodā, ja tādas iespējas nav, tad plānojot jaunas mājas
lapas izstrādi, noteikti izstradāt to vismaz trijās valodas: latviešu, angļu un krievu.
◦ Nodrošināt atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, piem., izveidot sadaļas: iedzīvotāju forums.

◦
◦

Attīstīt Ķeguma novada mājas lapas galerijas sadaļu: fotogrāfijas, tūrisma objekti.
Informācijas izplatīšanai izmantot elektroniskos mēdijus: epasti, sociālie tīkli - bieži vien no
avīzes iedzīvotāji uzzina par jau notikušiem notikumiem nevis plānotiem.

Sociāla aprūpe
◦ Nodrošināt izbraukuma ārstu uz apdzīvotajām vietām ārpus Ķeguma pilsētas vismaz 1x mēnesī.
Izglītība un kultūra
◦ Vienoties ar Ogres novada domi un bibliotēku par sadarbības līgumu, nodrošinot Bibliobusa
pakalpojumu sniegšanu Ķeguma novadā.
◦ Iegādāties mūzikas instrumentu Ķeguma novada bibliotēkai: klavieres, kas nepieciešamas
kvalitatīvu un emocionāli piesātinātu dzejas lasījumu pavadījumam.
◦ Izveidot bērnu - jauniešu centru Ķegumā
◦ Iesaistīties starptautiskajos projektos: slēgt līgumu ar sadarbības pilsētām piem., kultūras jomā
◦ Organizēt tūrisma un kultūrvēsturisko objektu 'izcelšanas' pasākumus
◦ Iesaistīt skolēnus, rakstot pētnieciskos darbus, teritorijas izzināšanas procesā
◦ Organizēt vienotu bērnu dienu Ķeguma novadā, piemēram, Bērnu un vecāku pasākums par godu
Starpautiskai Bērnu aizsardzības dienai (katru gadu 1.jūnijā) ar izglītojošu ievirzi (vienu gadu
lekcija vecākiem, nākošajā gadā praktiska nodarbība.
Darba organizācija
◦ Domes darbiniekiem (juristiem) sniegt atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem nomas līgumu
sagatavošanā, jo viņiem ir lielāka kompetence šajos jautājumos.
◦ Dot impulsu projektiem: Ja domei ir Ideja, bet nav darbaspēka, piedāvāt biedrībām uzņemties
iniciatīvu, iesaistīties, piemēram, projekta vai pasākuma izstrādē un ieviešanā.
◦ Domes sēdē, lemjot par konkrētu jomu: pieaicināt sociālos partnerus, kas darbojas šaja jomā,
piemēram, risinot sporta jautājumus, pieaicināt florbola kluba pārstāvi un/vai sporta metodiķi.
◦ Domes amatpersonām ir vairāk un detalizētāk jāinformē sabiedrība par savu darbu.
◦ Informēt sabiedrību par Ķeguma novadā realizētajiem projektiem
◦ Uzlabot projektu speciālistu darbu, organizēt vairāk sabiedriskās apspriešanas, priekšlikumu
izteikšanu un iedzīvotāju tikšanās par plānotiem vai realizējamiem projektiem.
◦ Noteikt atbildīgo par NVO koordinēšanu, lai iedzīvotāji zin pie kā vērsties un ar ko runājot viņi
tiks sadzirdēti;
◦ Uzlabot programmas “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros nodarbināto darbu, jo jau vēlākais pēc pl.12 viņi darbu beidz
– ir nepieciešama lielāka uzraudzība un noslodze.
◦ Savlaicīgi informēt par plānotajām reformām, izskaidrot to nepieciešamību un pārmaiņu ietekmi
vietējo iedzīvotāju ikdienā, piemēram, sniegt atbildi uz jautājumu: ja likvidēs Tomes skolu, kas
tur būs pēc reformas?
◦ Izstrādāt vīziju par Ķeguma novada attīstību un iepazīstināt sabiedrību ar šo redzējumu.
Uzņēmējdarbība laukos

◦ Atbalstīt amatnieku studijas: šūšanas, aušanas kursu, kas nodrošina jaunu prasmju, apguvi izveidi.
◦ Atbalstīt tirdzniecības vietas izveide, kurā tirgotu vietējos izstrādājumus.
Infrastruktūra
◦ Savest kārtībā Ķeguma centrā esošo autobusu pieturu, jo lietus vai stipra vēja laikā pasažieriem tiek
radītas lielas neērtības;
◦ Izbūvēt aku Barkavas kapos, jo nav kur ņemt ūdeni;
◦ Noasfaltēt ceļu: Rembate - Pūķi
◦ Transporta pieejamība: esošajā situācijā ir viens noslogots šoferis un mazais autobuss. Autobusa
izmaksas augstas – izskanēja piedāvājums rast citus risinājumus, kā norēķināties ar šoferi.
◦ 2,5 Ls/h ir augsta maksa sabiedriskajām organizācijām, dome varētu nākt pretī samazinot izmaksas,
piemēram, izstrādāt kārtību, kas nosaka atbalstu organizācijām, kuras lūdz autobusu pasākumiem,
kuros tiek popularizēta pašvaldība kā arī organizācijām, kuras sniedz ieguldījumu novada attīstībā.
◦ Vēlams iegādāties jaunu lielo autobusu.

Secinājums: daļu priekšlikumu ir iespējams ieviest dzīvē un problēmas atrisināt uzreiz, daļu
pakāpeniskā darbā, taču daži priekšlikumi ir vispārīgi un nepieciešamas papildus sarunas un mērķtiecīgas
tikšanās, lai tos konkretizētu. PPP biedrība Zied Zeme ir gatava uzņemties šo tikšanos moderēšanu, ja tas
būs nepieciešams, par pamatu sarunai izvirzot nevis jautājumus un atbildes, bet konkrētu turpmākās rīcības
modeļu izveidošanu.
“Zelts ir mūsu rokās”, esam pārliecināti, ka ņemot vērā augstāk izteiktās domas un idejas, kopīgi
sadarbojoties, mēs varam palīdzēt darbā novada attīstībai un mūsu kopīgai nākotnei.
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