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LĒMUMS 

Ķegumā 
 
2020.gada 20.maijā                                                                           Nr. KND1-3/20/167 

                                                                                                    (protokols Nr.14, 11.§) 
 

Par investīciju projekta “Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā” īstenošanu 
 

Saskaņā ar 2018.gada 27.septembra līguma Nr. KNP3-8/18/209 nosacījumiem SIA 
“BM-projekts” 2018./2019.gadā ir izstrādājusi būvprojektu “Ogres ielas rekonstrukcija 
Ķegumā”, paredzot tajā ielas esošo sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu, un ielas 
apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju, jaunu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi, ielas 
brauktuves, gājēju ietves, pieslēgumu un stāvlaukumu rekonstrukciju. Pēc projektētāja SIA 
“BM-projekts” veiktā izmaksu aprēķina rekonstrukcijas darbu izmaksas ir EUR 629 731,29. 

Ķeguma novada Attīstības programmas 2013. – 2021.gadam (Ķeguma novada domes 
2013.gada 10.aprīļa lēmums Nr.118 „Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2037.gadam un Attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu” (7, 18.§), 
2019.gada 25.septembra lēmums Nr. KND1-3/19/326 “Par Ķeguma novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam darbības termiņa pagarinājumu un aktualizēšanas termiņa 
pagarinājumu” (17, 13.§))  Stratēģiskajā daļā ir noteikts ilgtermiņa mērķis „IM2. Kvalitatīva 
sociālā un komunālā infrastruktūra”, ar šādām prioritātēm: „P2d. Kvalitatīva transporta 
infrastruktūra” un „P2e. Kvalitatīva dzīves vide”, un Rīcības plāna Investīciju plānā iekļauts 
investīciju projekts „Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā,” ar mērķi uzlabot stratēģiski 
nozīmīgu Ķeguma pilsētas ielu infrastruktūru. 

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 valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 25.pantu, kas nosaka, ka par jaunu 
valsts aizdevumu izsniegšanu un to nosacījumiem vai jau izsniegto valsts aizdevumu līgumu 
nosacījumu un ar to saistīto nodrošinājuma līgumu nosacījumu maiņu ar Covid-19 izplatību 
saistītās ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai lemj Ministru kabinets [..], 
“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 2019.gada 
10.decembra noteikumus Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 
kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, ievērojot 2020.gada 12.maija 
Ministru kabineta noteikumus Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā 
pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 



 
 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var saņemt 
aizņēmumu pašvaldību investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti,  

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 2020.gada 20.maija atzinumu,  
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Iesniegt informāciju par investīciju projektu “Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā” 
izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, vienlaikus lūdzot 
saskaņojumu Ogres novada domei kā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
apvienojamā novada administratīvajam centram pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām 
investīciju projekta “Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā” īstenošanai par 
paredzamo  izmaksu summu EUR 629 731,29. 

2. Pēc Ministru kabineta lēmuma saņemšanas par investīciju projekta “Ogres ielas 
rekonstrukcija Ķegumā” (turpmāk – Projekts) iekļaušanu prioritāri atbalstāmo 
investīciju projektu sarakstā, sagatavot aizņēmuma pieprasījumu Projekta īstenošanai. 

3. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
EUR 157432,82 apmērā, bet ne mazāk kā 25% no kopējām Projekta izmaksām. 

4. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Projekta īstenošanai par kopējo summu EUR 472 
298,00 (četri simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro 00 
centi).  

5. Pēc iepirkuma “Ogres ielas rekonstrukcija Ķegumā” ĶND 2020/7 rezultātu 
apstiprināšanas, nepieciešamības gadījumā precizēt šī lēmuma 1., 3. un 4.punktā 
norādītās summas atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijai. 

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

7. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2021.gadu un pabeigt 2040.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 izpilddirektora vietniekam kontrolēt lēmuma izpildi. 

10. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram 
Attīstības nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu 
nodaļai. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                   R.Ūzuls 
21.05.2020. 
datums 
 


