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LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 27.janvārī                                    Nr.KND1-3/21/29 

                                                                                                         (protokols Nr.2, 7.§) 
Par Ķeguma novada pašvaldības domes 2020.gada 02.decembra lēmuma  Nr.KND1-

3/20/388 precizēšanu 
 

Ņemot vērā 2017.gada 7.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.135 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 39.punktu, ja projekta īstenošanas laikā rodas 
neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinās projekta izmaksas, finansējuma saņēmējs apņemas tās 
segt no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publisku atbalstu, Ķeguma novada 
pašvaldība var sniegt galvojumu projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma 
novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 4.3.1.0/18/A/015 īstenošanas attiecināmajām izmaksām.  

ņemot vērā Finanšu komitejas 27.01.2021. atzinumu, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 

Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izteikt Ķeguma novada pašvaldības domes 2020.gada 02.decembra lēmuma  Nr.KND1-
3/20/388 (protokols Nr.29, 24.§) 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

“ 1. Lūgt apvienojamo Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu 
komisiju pieņemt lēmumu atļaut Ķeguma novada pašvaldībai uzņemties galvojuma saistības 
SIA ”Ķeguma Stars”, reģ.Nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma 
nov., aizņēmuma 229 920,00 EUR (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit 
euro) apmērā ņemšanai Valsts kasē projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana 
Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 4.3.1.0/18/A/015 īstenošanai. 

2. Sniegt galvojumu SIA ”Ķeguma Stars”, reģ.Nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 
5, Ķegums, Ķeguma nov., kurā visas kapitāla daļas 100% pieder Ķeguma novada 
pašvaldībai, aizņēmuma  229 920,00 EUR (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti 
divdesmit euro) apmērā ņemšanai Valsts Kasē ERAF projekta “Siltumavota efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 4.3.1.0/18/A/015 
īstenošanai, uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi, pēc lēmuma 
1.punktā minētās atļaujas saņemšanas.” 

2. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

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

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
29.01.2021. 
datums 


