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Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Ķeguma novada pašvaldības 
ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās 

aprūpes pakalpojumu sniegšanai” īstenošanu 
 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24.2 pants nosaka, ka Covid-19 
infekcijas radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās reformas 
mērķu sasniegšanai pašvaldības var izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un 
pretendēt uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu [..]. 

Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību 
investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – 
Noteikumi) nosaka augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu, kas mazina Covid-19 
infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas 
mērķu sasniegšanu (turpmāk – investīciju projekti), pieteikšanas nosacījumus valsts 
līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma 
piešķiršanas kārtību. 

Saskaņā ar Noteikumiem, pašvaldības līdz 2021.gada 14.maijam iesniedz investīciju 
projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievērojot, ka investīciju 
projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un 
projekts atbilst Noteikumos noteiktajiem mērķiem, tostarp - pašvaldību pakalpojumu 
infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts 
budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 euro un ne vairāk kā 3 000 000 euro vienam 
projektam. 

Uz valsts līdzfinansējumu var pretendēt, ja investīciju projektu paredzēts uzsākt līdz 
2021. gada 31. decembrim un tas pilnībā īstenojams līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot 
investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem 
investīciju projektam turpmākajos gados. Investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 50 % 
valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim 

Saskaņā ar Noteikumiem, pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta 
īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju 
projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka viena no 
pašvaldības funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā 
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar 
naktsmītni u.c.); 
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Izvērtējot Ķeguma novada attīstības programmas 2013. - 2021.gadam Investīciju plānā 
iekļautos projektus un to atbilstību Noteikumos definētajiem mērķiem un augstās projektu 
gatavības nosacījumiem, kā arī ņemot vērā projektu prioritāti un to īstenošanas pozitīvo ietekmi 
uz novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un Covid-19 ekonomisko un sociālo 
seku mazināšanos, Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) šobrīd var pretendēt uz 
valsts budžeta līdzfinansējumu ēkas “Senliepas 1” pārbūvei.  

Investīciju projekta “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes 
paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” īstenošana ir būtiska, 
lai uzlabotu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Pārbūvētajā ēkā 
tiks nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums, kuru šobrīd Pašvaldība var nodrošināt 
daļēji – esošās ilgstošas aprūpes iestādē pieprasījums pēc pakalpojuma būtiski pārsniedz 
piedāvājumu (potenciālajiem klientiem ir ilgstoši jāgaida rindā uz pakalpojumu). Īstenojot 
projektā iekļautos risinājumus, tiks būtiski uzlabota Pašvaldības pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte, kā arī ēkas pārbūves rezultātā tiks nodrošināti  atbilstoši energoefektivitātes 
risinājumi, uzlabojot ergonomiskos apstākļus un optimizējot komunālo maksājumu apmēru, kā 
arī nodrošināta ērta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, SAC “Senliepas” personālam un 
neatliekamās palīdzības dienestam, klientu nogādāšanai uz/no valsts un pašvaldību iestādēm, 
ārstniecības iestādēm. 

Pēc 2018.gadā Ķeguma novada būvvaldē akceptētā būvprojekta “Ķeguma novada 
pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai” un pievienotās būvobjekta izmaksu tāmes, provizoriskās 
būvdarbu izmaksas ir EUR  1400150,77 (viens miljons četri simti tūkstoši viens simts 
piecdesmit komats septiņdesmit septiņi eiro). Pēc būvniecības iepirkuma veikšanas, var uzsākt 
ēkas pārbūvi. 

Saņemot Valsts budžeta līdzfinansējumu, Pašvaldība ēkas būvniecības darbus varēs 
uzsākt jau 2021.gadā un pabeigt līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā Pašvaldības īpašumā esošo ēku turpmākās izmantošanas iespējas, ēkas 
Senliepas 1 pārbūve ir nepieciešama arī administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, jo arī 
jaunā Ogres novada teritorijā šī pakalpojuma pieejamība ir nepietiekama.  

Likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmā daļa nosaka, ka domes lēmumiem, kuru 
izpilde saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu 
resursiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 3.2.punktu, investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā minētajos gadījumos iesniedz 
pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta Ministru kabinets 2021.gada 13.aprīļa noteikumiem 
Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un 
finansējuma piešķiršanas kārtība” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27. punktu un otro daļu, un, ievērojot domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.maija atzinumu, 

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Lūgt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas 
saskaņojumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Ķeguma novada 



3 
 

pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana 
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” īstenošanai. 

2. Pēc lēmuma 1.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas, līdz 2021.gada 14.maijam 
sagatavot un iesniegt VARAM augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu 
“Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana 
un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai”, saskaņā ar Noteikumu 
nosacījumiem.  

3. Nodrošināt Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 2021. un 2022.gadā investīciju 
projekta “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes 
paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” 
īstenošanai ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām būvniecības izmaksām. 

4. Lēmuma izpildi, vadību un uzraudzību nodrošina Ķeguma novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja un pašvaldības izpilddirektoras (izpilddirektora p.i.). 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ogres novada pašvaldībai lēmuma 
saskaņošanai apvienojamo novadu pašvaldību finanšu komisijas sēdē, Attīstības 
nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                                    R.Ūzuls 
12.05.2021. 
datums 
 


