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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 13.augustā                                                                           Nr.KND1-3/19/260 

                                                                                                          (protokols Nr.15,4.§) 
 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumā Nr.KND1-3/19/242 
(protokols Nr.14,4.§)  “Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu” 
 

Ķeguma novada pašvaldība ir iesniegusi un šobrīd vērtēšanas stadijā Lielrīgas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ir projekta iesniegums Eiropas Savienības atbalstam 
pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu 
iesniegumu konkursā 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.  

Likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam”, Ministru kabineta un EPS domstarpību un 
vienošanās protokolā par 2019.gada budžetu un Ministru kabineta 2019.gada 1.jūnija sēdes 
lēmumā prioritāri pieejamā aizņēmuma limita ietvaros tiek izskatīti aizņēmumi tikai ES 
projektu attiecināmo izmaksu apjomā.  

Projekta iesniegumā Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldei izslēdzamas neattiecināmās izmaksas, un projekts īstenojams attiecināmo izmaksu 
apmērā. 

Ņemot vērā 13.08.2019. Ķeguma novada domes Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Jānis Priževoits,  

Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmuma Nr.KND1-
3/19/242 (protokols Nr.14,4.§)  “Par ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanu”, izsakot: 

1.1.  lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

“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 622222,23 EUR (seši simti divdesmit 
divi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, 23 centi)  apmērā un iesniegt projekta 
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvalde”; 

1.2.  lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

 “2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta  
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 62222,22 EUR 
(sešdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro 22 centi) apmērā.”; 



 

 
 

 

1.3.  lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 

“5.  Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē projekta “Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai Ķeguma novadā” īstenošanai par kopējo summu 448 
000,00 EUR (četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši euro)”. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei, 
Attīstības nodaļai, Juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
14.08.2019. 
datums 
 


