
             ĶEGUMA NOVADA DOME 

                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  

tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 3.septembrī                                                                                         Nr.20 

 

Sēde sasaukta plkst.15:00  

Sēdi atklāj plkst.15:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Iveta Koluža 

Sēdē piedalās 

deputāti: Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, 

Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze 

Nepiedalās: Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga- pamatdarba dēļ,  

Pāvels Kotāns- slimības dēļ             

 

Darba kārtība: 
 

1.Par pašvaldības prioritārā projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” īstenošanu 

2.Par pašvaldības prioritāro projektu „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 291) 

Par pašvaldības prioritārā projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes 

paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” īstenošanu 

R.Ozols 

 

Saskaņā ar 2013.gada 18.jūlija Ekonomikas ministrijas atzinumu Nr.333-1-6982, 

Ķeguma novada dome nevar sniegt galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ķeguma 

Stars” (turpmāk SIA „Ķeguma Stars”) kredīta ņemšanai projekta „Siltumenerģijas pārvades 

sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” ID Nr. L-PCS-13-

0083 realizācijas nodrošināšanai. 

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 

1.punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām paredz organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus, t.sk. siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz 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 
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aizņēmumus; 221.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma 

līgumu ar Valsts kasi, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta vienpadsmito daļu, 

kas paredz piešķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro investīciju projektu 

īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 100 000 latu, ievērojot Ministru 

kabineta 2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus,  

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

  

1. Pārņemt SIA „Ķeguma stars” 2013.gada 2.jūlija līguma Nr. ĶS PCS 01/2013 KF ar SIA 

„DGS” saistības.  

2. Noteikt projektu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana 

Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” kā Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras 

investīciju projektu. 

3. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 46637,00 

(četrdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi lati) apmērā. 

4. Lūgt aizņēmuma summas atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus uz Valsts 

Kases noteiktajiem procentiem. 

5. Aizņēmuma summas atmaksu sākt ar 2014.gadu un pabeigt 2033.gadā, garantējot tā 

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

6. Uzdot pašvaldības izpilddirektores vietniekam E.Kozlovam kontrolēt lēmuma izpildi. 

7. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektores vietniekam 

E.Kozlovam, centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei), un personām, uz kurām 

lēmums attiecas. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 292) 

Par pašvaldības prioritāro projektu „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” 

R.Ozols 

 

Ķeguma novada domes Iepirkumu komisija 2013.gada 18.jūlija sanāksmē (protokols 

Nr.44) izvērtēja 2013.gada 3.jūlijā izsludinātajā iepirkumā Nr. ĶND 2013/13/KPFI 

„Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

rekonstrukcija” iesniegtos pretendentu piedāvājumus un pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma 

novada domei slēgt līgumu ar uzņēmumu SIA „ECU ĶEGUMS” par iepirkuma 1.daļas 

realizāciju, ja projekts tiek realizēts par pašvaldības līdzekļiem. 

2013.gada 2.septembrī ir noslēgts līgums Nr. KNP/3-1/13/131 ar SIA „ECU 

ĶEGUMS” par Ķeguma novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras rekonstrukciju Birzgales ciemā par summu 53363,87 Ls, t.sk. PVN 21% 

9261,50 Ls. 

balsojot „par” – 11 (Roberts Ozols, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Valentīns Pastars, 

Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
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1. Izteikt Ķeguma novada domes 2013.gada 13.augusta sēdes lēmuma Nr.282 „Par 

pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu” 2.punktu šādā redakcijā: 
 

„2. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 53363,00 

(piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs lati) apmērā.” 

 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektores vietniekam E.Kozlovam kontrolēt lēmuma izpildi. 

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektores vietniekam 

E.Kozlovam, centralizētajai grāmatvedībai (M.Priževoitei) un personām, uz kurām 

lēmums attiecas. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

03.09.2013. 

datums 

 

Protokolēja         I.Koluža 

 


