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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 15.maijā                                                                                    Nr.KND1-3/19/186 

                                                                                                             (protokols Nr.10,34.§) 
Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma 

novadā” īstenošanu 
 

 Saskaņā ar 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.475 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” noteikto pasākuma 
mērķi: atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, un Ķeguma novada Lauku 
ceļu atlases kārtību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu 
konkursam (apstiprināta ar Ķeguma novada domes 2017.gada 08.februāra lēmumu Nr.56, sēdes 
protokols Nr.5, 1.§), ir noteikti ELFLA projekta iesniegumā “Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” iekļaujamie pašvaldības ceļi, izstrādāti būvprojekti 
šo ceļu pārbūvei, noslēgtas iepirkuma procedūras pārbūves un būvuzraudzības darbu veikšanai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas 
2.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana[…]. 

Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, kas nosaka pašvaldību 
budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz 
pašvaldības tiesības ņemt ilgtermiņa aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem 
aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 
2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, ņemot vērā visu 
iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2019.gada 15.maija atzinumu, 

balsojot „par”- 11 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita 
Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, 
Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav, balsojumā nepiedalās Raivis Ūzuls, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Pieteikties Valsts un Eiropas Savienības atbalstam pasākumā "Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ar ELFLA 
projekta iesniegumu “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma 
novadā” par kopējo summu EUR 1 371 381,14 (viens miljons trīs simti septiņdesmit viens 
tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens euro 14 centi) apmērā un iesniegt projekta iesniegumu 
finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē.  



 

 
 

2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 62 222,22 (sešdesmit divi tūkstoši divi 
simti divdesmit divi euro 22 centi) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām EUR 732 993,32 (septiņi simti 
trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro 32 centi) apmērā. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 
administratīvo vadību ir Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Dace 
Soboļeva. 

4. Deleģēt Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku Kristapu Rūdi parakstīt 
pakalpojumu līgumus projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai 
Ķeguma novadā” ietvaros. 

5. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanai par kopējo summu EUR 1 243 215,00 (viens 
miljons divi simti četrdesmit trīs tūkstoši divi simti piecpadsmit euro 00 centi).  

6. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts Kases 
noteiktajiem procentiem. 

7. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2019.gadu un pabeigt 2038.gadā, garantējot tā izpildi 
ar pašvaldības budžetu. 

8. Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai D.Soboļevai nodrošināt 
dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei. 

9. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram E.Bartkevičam kontrolēt lēmuma izpildi. 

10. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram 
E.Bartkevičam, Attīstības nodaļai, Juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
20.05.2019. 
datums 
 


