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LĒMUMS
Ķegumā

2019.gada 13.augustā

Nr.KND1-3/19/261
(protokols Nr.15,5.§)
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 8.aprīļa lēmumā Nr.KND1-3/19/117
(protokols Nr.7,1.§) “Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Estrāde Ķegumā””

Ķeguma novada pašvaldība ir saņēmusi LAD Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldes Lēmumu par projekta “Estrāde Ķegumā” (Nr.:19-04-AL02-A019.2202-000008)
apstiprināšanu par kopējām izmaksām 45408,42 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir
10000,00 EUR.
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,
Nepieciešams grozīt projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta
dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, samazinot projekta neattiecināmās
izmaksas un mainot attiecināmo izmaksu mērķi – no estrādes būvniecības uz pamatlīdzekļabrīvdabas kino aprīkojuma- iegādi.
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 8.aprīļa lēmumā Nr.KND13/19/117 (protokols Nr.7,1.§) “Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un
līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Estrāde Ķegumā””, izsakot:
1.1.

lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB)
„Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 20152020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un
kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei
vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta iesniegumu „Estrāde
Ķegumā” par kopējo summu 11722,61 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti
divdesmit divi eiro 61 cents)”;
1.2.

lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 1000,00 EUR
(viens tūkstotis eiro) apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības

līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām izmaksām 1722,61 EUR (viens
tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro, 61 cents) apmērā”;
1.3.

lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 8200,00
EUR (astoņi tūkstoši divi simti eiro) apmērā”;
1.4.

lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas p.i. Dacei Grīslei
nodrošināt dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Finanšu ministrijas Pašvaldību
aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei”;
1.5.

lēmuma 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektorei Anetei Tomsonei kontrolēt
lēmuma izpildi”.
2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei
A.Tomsonei, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Juridiskajai
nodaļai.

Sēdes vadītājs
14.08.2019.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

