
 

 

 
Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, Ķeguma nov., LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440,  

dome@kegums.lv 

 ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Ķegumā 

 

2013.gada 13.augustā                                                                                                  Nr.17 

 

Sēde sasaukta plkst.18:00  

Sēdi atklāj plkst.18:00 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Ūzuls 

Sēdi protokolē: lietvedības sekretāre Linda Saveļjeva 

Sēdē piedalās 

deputāti: Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga, Valentīns Pastars, 

Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Līga Strauss, Viesturs Teicāns 

pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Nelda Sniedze  

Nepiedalās: Roberts Ozols, Pāvels Kotāns, Rita Reinsone, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs 

Zemnieks, Kristaps Rūde  

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un vides pārskata 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

2. Par pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu 

 

 

 

1.§ (lēmums Nr. 281) 

Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un vides pārskata 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 3., 16. punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25. un 

27.pantu, Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 94.punktu,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga, 

Valentīns Pastars, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Līga Strauss, Viesturs Teicāns), „pret”- nav, 

„atturas” - nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Ķeguma novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un saistošos 

noteikumus Nr. 11/2013 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu" (turpmāk - Saistošie 

noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 
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2. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievietot paziņojumu pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.kegums.lv un divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt 

paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis" 

un vietējā laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas". 

3. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis" un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27.pantā minētās prasības. 

5. Nodrošināt Ministru Kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 7. un 97.punktā minētās 

prasības. 

6. Ar Saistošo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē Ķeguma novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr.7 „Par Ķeguma novada teritorijas plānojumiem" (2009.gada 

2.septembra sēdes protokols Nr.8, 6.§), kas sastāv no: 

6.1.Ķeguma novada teritorijas plānojuma „Ķeguma novada teritorijas plānojums 2003. – 

2015.gadam”; 

6.2.Birzgales pagasta teritorijas plānojuma ar 2009.gada grozījumiem, grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

7. Kontroli par lēmuma 2., 3., 5.punktu izpildi uzdot Ķeguma novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam R.Ūzulam. 

8. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, projektu koordinatorei D.Soboļevai, būvvaldes vadītājai 

L.Jēkabsonei. 

 

 

2.§ (lēmums Nr. 282) 

Par pašvaldības prioritārā projekta „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” īstenošanu 

 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2013.gada 05.jūnija lēmumu Nr.202 „Par 

piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” (protokols Nr.11, 20.§) un 2013.gada 

07.augusta lēmumu Nr.269 „Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2013.gada 05.jūnija 

lēmumā Nr.202 (protokols Nr.11, 20.§) „Par piedalīšanos projektu konkursā „Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” 

(protokols Nr.16, 8.§),  ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

nolikums” noteikto, tika sagatavots un iesniegts vērtēšanai projekta pieteikums „Ķeguma 

novada Birzgales ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrajā 

kārtā.  

Projekta iesniegums „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija” ID Nr. KPFI- 13.1/39 ir izvērtēts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un noraidīts ierobežotā KPFI finansējuma 

apmēra dēļ.  

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 
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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, t. sk. ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. 

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 

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,  

atklāti balsojot: „par” – 9 (Raivis Ūzuls, Andris Balodis, Valdis Kalniņš, Daina 

Vanaga, Valentīns Pastars, Gatis Kūmiņš, Dace Māliņa, Līga Strauss, Viesturs Teicāns), 

„pret”- nav, „atturas” - nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
  

1. Noteikt projektu „Ķeguma novada Birzgales ciema publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras rekonstrukcija” kā Ķeguma pašvaldības prioritāro infrastruktūras 

investīciju projektu. 

2. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ņemt aizņēmumu Valsts Kasē LVL 81491,00 

(astoņdesmit viens tūkstotis četri simti deviņdesmit viens lats) apmērā. 

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

noteiktajiem procentiem. 

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

izpildi ar pašvaldības budžetu. 

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei N.Sniedzei kontrolēt lēmuma izpildi. 

6. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei, centralizētajai 

grāmatvedībai. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18:30 

 

 

Sēdes vadītājs         R.Ūzuls 

 

14.08.2013. 

datums 

 

Protokolēja         L.Saveļjeva 


