
                                ĶEGUMA NOVADA DOME 
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 30.jūnijā                                                                              Nr. KND1-3/20/227 

                                                                                                     (protokols Nr.17,13.§) 
Par Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2018.gada 10.oktobra lēmumu Nr.KND1-3/18/281 „Par 

dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā 
„Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam/ “C - TRACK-50”” (protokols 
Nr.19, 10.§) un 2018.gada 18.oktobra līgumu Nr. KNP3-11/18/24 par sadarbību ar Rīgas 
plānošanas reģionu pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāna izstrādē 
2030./2050.gadam Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas “Horizon 2020” 
projekta „Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050.gadam/ “C - TRACK-50”” 
ietvaros, ir izstrādāts „Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns”.  

Energoefektivitātes likuma 5.panta 1.daļas 1.punkts nosaka,  ka pašvaldībām ir tiesības 
izstrādāt un pieņemt energoplānu kā atsevišķu dokumentu vai kā pašvaldības teritorijas attīstības 
programmas sastāvdaļu, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 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; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un 
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana 
un uzturēšana). 

ņemot vērā 30.06.2020. Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

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

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu. 

2. Ķeguma novada domes priekšsēdētājam kontrolēt Ķeguma novada Ilgtspējīgas enerģijas un 
klimata rīcības plāna izpildi un izdot atsevišķu rīkojumu par pašvaldības iestāžu, 
kapitālsabiedrības, administrācijas personāla, darbinieku un amatpersonu uzdevumiem šī 
lēmuma un rīcības izpildē.   

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu informācijai pašvaldības administrācijas 
Attīstības nodaļai, Ķeguma novada pašvaldības kapitālsabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “ĶEGUMA STARS”, reģ.nr.40003227117, valdei, un citām personām saskaņā ar 
domes priekšsēdētāja atsevišķu rīkojumu par šī lēmuma izpildi. 

 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)                                      R.Ūzuls 

30.06.2020. 
datums 


