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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 

 

2012.gada 10.janvārī           Ārkārtas       Nr.1

     

Sēde sasaukta plkst.16:30 

Sēdi atklāj plkst.16:45 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Roberts Ozols 

Sēdi protokolē: pašvaldības sekretāre Gunta Kozlova 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Sandra Čivča, Viesturs Teicāns, Valentīns |Pastars, Pāvels Kotāns, 

Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls. 

Domes darbinieki: galvenā grāmatvede Maija Priževoite, ekonomiste Aija 

Liepiņa,  

Sēdē nepiedalās: deputāti Līga Strauss un Irēna Dmitročenko sakarā ar aizņemtību 

pamatdarbā, Aigars Biķis un Ilmārs Zemnieks slimības dēļ, Laimons Bicāns nezināma 

iemesla dēļ.  

 

Darba kārtība: 

1. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu. 

 

 

1.§ 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu. 

R.Ozols 

 

Izvērtējot SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada decembrī precizēto 

tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķeguma 

pilsētā”; 

 pamatojoties uz 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.912 

„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” II. 

Sadaļas 8.punktu, kas noteic, ka tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs, 

kas nav pašvaldība, iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un 

pievieno tehniski ekonomiskajam pamatojumam pašvaldības lēmumu par tā 

saskaņošanu; 
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saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, kas noteic 

pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, 

ņemot vērā Ķeguma novada domes 15.06.2011. lēmumu (sēdes protokols Nr. 

17.§) „Par tehniski ekonomisko pamatojumu”, 

ņemot vērā 10.01.2012. domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.2);  

atklāti balsojot „par” – 10 (Roberts Ozols, Sandra Čivča, Viesturs Teicāns,  

Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns, Tadeušs Vaļevko, Andris Balodis, Edgars Skuja, 

Kristaps Rūde, Raivis Ūzuls) , „pret” – nav, „atturas” –nav, Ķeguma novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2011.gada decembrī precizēto 

tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ķegumā”. 

 

2. Apstiprināt Ķeguma pilsētas ūdenssaimniecības aglomerācijas robežu saskaņā 

ar tehniski ekonomisko pamatojumu Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Ķegumā”. 

 

3. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 

 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 1 300 944,56 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summai) 
901 269,71 

   Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 

galvojums) 
45 063,49 

   KF finansējums 856 206,22 

Neattiecināmām izmaksām, t.sk., 399 674,85 

PVN 234 596,56 

 

4. Apstiprināt šādus prioritārās investīciju programmas pasākumus 

(komponentes): 

 

Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

U1. Ūdens 

efektīva 

izmantošana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību atbilstoši 

Dzeramā ūdens direktīvas 

(DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 

6.1a panta prasībām. 

Samazināt ūdens resursu 

piesārņošanas risku. 

 Ūdensvada rekonstrukcija 

(Austrumu sistēmā) 

 

1120 m,  

d=50-100mm 

 

K1. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Austrumu 

sistēmā) 

1500 m,  

d=150-250mm 
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Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

91/271/EEC 3.1 pantam un 

novērst grunts, gruntsūdeņu 

un virszemes ūdeņu 

piesārņošanu ar neattīrītiem 

notekūdeņiem no tiešajām 

izplūdēm, septiķiem un 

izvedamajām bedrēm 

atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 

pamatnostādnēm. 

K2. Kanalizācijas 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

Jauna kanalizācijas tīkla 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa Rīga-Daugavpils 

un jaunas KSS būvniecība 

pieslēgumam pie esošā 

kanalizācijas tīkla. 

258m ar 

d=150mm, t.sk. 

spiedvads 10m 

ar  d=100mm 

 

KSS jauda 3 l/s 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 

U2. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana  

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība Stacijas rajona 

pieslēgšanai, t.sk. 

caurdūrums zem valsts 

autoceļa Rīga-Daugavpils 

 

253 m, d=50mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 38 iedzīvotāji 

K3. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija posmā zem 

dzelzceļa un valsts autoceļa 

Rīga-Daugavpils 

 

150 m, 

d=200mm 

 

U3. Ūdens 

efektīva 

izmantošana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Ūdensvada rekonstrukcija 

(Rietumu sistēmā) 

1800 m, 

d=100-150mm 

 

K4. Kanalizācijas 

sistēmas 

sakārtošana 

Nodrošināt atbilstošu 

notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu atbilstoši Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas 

direktīvas (KNAD) 

91/271/EEC 3.1 pantam  

Sadzīves kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija (Rietumu 

sistēmā) 

1505 m,  

d=150-250 

K5. Kanalizācijas 

sistēmas 

Nodrošināt jaunu 

pieslēgumu izbūvi un 

Jauna pašteces sadzīves 

kanalizācijas posma 

1040 m, 

d=150mm 
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Pasākums 

(investīciju 

projekta 

komponente) 

Pasākuma mērķis 
Pasākuma raksturojums 

(veicamie uzdevumi) 

Tehnoloģisko 

iekārtu 

raksturojums 

pārklājuma 

paplašināšana 

centralizētas notekūdeņu 

savākšanas sistēmas  

paplašināšanu atbilstoši 

KNAD 91/271/EEC 3.1 

pantam. 

būvniecība Austrumu 

sistēmā privātmāju rajonā 

 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 

U4. 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

pārklājuma 

paplašināšana 

Nodrošināt ūdensapgādes 

pakalpojumu drošību un 

nepārtrauktību pilnvērtīga 

un tīra dzeramā ūdens 

piegādi patērētājiem 

atbilstoši DzŪD 98/83/EC 

4.1 un 6.1a panta prasībām. 

Jauna ūdensvada 

būvniecība 

Austrumu sistēmā 

privātmāju rajonā 

 

980 m,  

d=80-100mm 

 

papildus 

pieslēgto 

patērētāju skaits 

– 136 iedzīvotāji 

 

5. Projekta finansēšanā nodrošināt Ķeguma novada domes galvojumu SIA 

„Ķeguma stars” ieguldījuma daļai 45 063,49 LVL (četrdesmit pieci tūkstoši 

sešdesmit trīs lati un 49 santīmi), kas sastāda 3,46 % no projekta kopējām 

izmaksām.  

 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu 

par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

 

7. Akceptēt SIA „Ķeguma stars” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ķegumā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 

finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas 

plānam (projekta iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta 

kopsavilkumam (projekta iesnieguma 3.papilddokuments) Kohēzijas fonda 

finansējuma 856 206,22 LVL (astoņi simti piecdesmit seši tūkstoši divi simti 

seši lati un 22 santīmi) saņemšanai. 

8. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA „Ekoncepti”, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un  SIA „Ķeguma Stars”. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku 2011.gada 21.decembra domes 

lēmums Nr.551 (protokols Nr.29, 18.§). 

 

Sēdi slēdz plkst.17:00 

Sēdes vadītājs         R.Ozols 

 

Protokolēja         G.Kozlova 

 


