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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2011.gada 9.novembrī               Ārkārtas  Nr.25 

Sēde sasaukta plkst.17:00 

Sēdi atklāj plkst.17:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 
Deputāti: Līga Strauss, Laimons Bicāns, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, 

Andris Balodis, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls, Viesturs Teicāns, Ilmārs Zemnieks. 

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija 

Liepiņa, izpilddirektora vietnieks Edgars Kozlovs.  

Sēdē nepiedalās: deputāti Sandra Čivča un Irēna Dmitročenko sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā, Tadeušs Vaļevko un Aigars Biķis slimības dēļ, Edgars Skuja nezināma 

iemesla dēļ. 
 

Darba kārtība: 
1. Par līdzfinansējumu projektā. 
2. Par līdzfinansējumu projektā. 
3. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūlija domes lēmumā (protokols Nr.16, 21.§) 

„Par līdzfinansējumu projektā”. 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr.472) 

Par līdzfinansējumu projektā. 
R.Ozols, R.Ūzuls 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 
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atklāti balsojot „par” – 9 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, 

Kristaps Rūde, ), „pret”- nav, „atturas”- 1 (Andris Balodis), Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Latvijas lauku attīstības programmas (2007.-2013) pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludinātajā projektu 

konkursā, iesniedzot projektu „Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes 

filiāles izveide” par kopējo summu līdz LVL 256200.00 (divi simti piecdesmit 

seši tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 

LVL 46200.00 (četrdesmit seši tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi), garantējot 

pašvaldības līdzfinansējumu LVL 84000.00 (astoņdesmit četri tūkstoši lati un 00 

santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu LVL 46200.00 (četrdesmit 

seši tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi) apmērā.  
2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas 

attiecas. 

 

2.§ (lēmums Nr.473) 

Par līdzfinansējumu projektā. 
R.Ozols, R.Ūzuls 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu iesniegumu 

konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Kristaps Rūde, ), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Latvijas lauku attīstības programmas (2007.-2013) pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludinātajā projektu 

konkursā, iesniedzot projektu „Ozolu ielas rekonstrukcija, Ķeguma pilsētā” 

par kopējo summu līdz LVL 251002,54 (divi simti piecdesmit viens tūkstotis 

divi lati un 54 santīmi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 45262,75 

(četrdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi lati un 75 santīmi), 

garantējot pašvaldības līdzfinansējumu LVL 79739,79 (septiņdesmit deviņi 
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit deviņi lati un 79 santīmi), un neattiecināmo 

izmaksu (PVN) segšanu LVL 45262,75 (četrdesmit pieci tūkstoši divi simti 

sešdesmit divi lati un 75 santīmi) apmērā.  
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2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu ir 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls. 

4. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas 

attiecas. 

3.§ (lēmums Nr.474) 

Par grozījumiem 2011.gada 20.jūlija domes lēmumā (protokols Nr.16, 21.§) „Par 

līdzfinansējumu projektā”. 

R.Ozols, R.Ūzuls 

 

Sakarā ar pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas (2007.-2013) 

LEADER pieejas īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā 4.1. 

rīcībā Atbalsts teritorijas labiekārtošanai;  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, 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; 

sakarā ar precizējumiem projekta realizācijas izmaksu tāmēs; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu; 

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Līga Strauss, Viesturs 

Teicāns, Valentīns Pastars, Ilmārs Zemnieks, Laimons Bicāns, Pāvels Kotāns, Andris 

Balodis, Kristaps Rūde, ), „pret”- nav, „atturas”- nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Izteikt Ķeguma novada domes 2011.gada 20.jūlija domes lēmuma (protokols 

Nr.16, 21.§) „Par līdzfinansējumu projektā” 1.punktu sekojošā redakcijā: 

„1. Piedalīties Lauku attīstības programmas (2007.-2013) LEADER pieejas 

īstenošanas PPPB „Zied zeme" izsludinātajā projektu konkursā rīcībā 4.1. Atbalsts 

teritorijas labiekārtošanai, kas paredz „Ķeguma Tautas nama parka teritorijas 

labiekārtošanu” par kopējo summu līdz LVL 12 072.51 (divpadsmit  tūkstoši  

septiņdesmit divi  lati un 51 santīms), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis LVL 

2177.01 (divi  tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi lati un 01 santīms), garantējot 

pašvaldības līdzfinansējumu LVL 2473.88 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs 
lati un 88 santīmi), un neattiecināmo izmaksu (PVN) segšanu 2177.01 (divi  tūkstoši 

viens simts septiņdesmit septiņi lati un 01 santīms) apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem”. 

2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu personām, uz kurām tas 

attiecas. 

 

Sēdi slēdz 17:30 

 

Sēdes vadītājs        R.Ozols 

 

 

Protokolēja         G.Kozlova 


