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LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 13.janvārī                                     Nr.KND1-3/21/2 

                                                                                                         (protokols Nr.1, 2.§) 
 
 

Par SIA „Ķeguma Stars” galvojuma līgumu parakstīšanu 
 

 
Ķeguma novada pašvaldības dome 2020.gada 2.decembrī pieņēma lēmumu Nr. KND1-

3/20/388 “Par galvojumu SIA “ĶEGUMA STARS”” (protokols Nr.2, 3.§), lai nodrošinātu 
2018.gada 05.jūlijā starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ĶEGUMA STARS” (turpmāk – 
SIA “Ķeguma stars”) un Centrālo finanšu līgumu aģentūru noslēgtā līguma par projekta 
“Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” 
Nr. 4.3.1.0/18/A/015 izpildi, kura ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu katlumāju. 

Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisija 2020.gada 
10.decembrī pieņēma lēmumu “Par saskaņojumu Ķeguma novada pašvaldībai sniegt 
galvojumu SIA “ĶEGUMA STARS” (Ķeguma novada pašvaldības domes lēmums Nr. 
KND1-3/20/388 “Par galvojumu SIA “ĶEGUMA STARS”)” (protokols Nr.11, 5.§), ar kuru 
saskaņo Ķeguma novada pašvaldībai sniegt galvojumu SIA “ĶEGUMA STARS”, reģ. 
Nr.40003227117, juridiskā adrese Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., kurā visas kapitāla 
daļas 100% pieder Ķeguma novada pašvaldībai, aizņēmuma  307 620,00 EUR (trīs simti 
septiņi tūkstoši seši simti divdesmit euro) apmērā ņemšanai akciju sabiedrībā “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma 
novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 4.3.1.0/18/A/015 īstenošanai, uz 10 (desmit) gadiem 
ar kredītiestādes noteikto procentu likmi. 

Likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 4.daļa nosaka, domes priekšsēdētājs domes vārdā 
izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus. 

Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 01.augusta saistošo noteikumu Nr.KND1-
6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 58.punkts paredz, ka domes priekšsēdētājs ir 
tiesīgs bez domes lēmuma parakstīt līgumus, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā 
piegāžu un pakalpojumu līgumiem ir līdz EUR 9999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa un 
būvdarbu līgumiem līdz EUR 19999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa, ja attiecīgie 
izdevumi paredzēti pašvaldības budžetā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot domes Finanšu komitejas 2021.gada 
13.janvāra atzinumu, 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 
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Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu Ķeguma 
novada pašvaldības vārdā slēgt galvojuma līgumus un ar tiem saistītās vienošanās 
SIA “ĶEGUMA STARS” īstenotā projekta “Siltumavota efektivitātes 
paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” Nr. 4.3.1.0/18/A/015 
ietvaros. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, 
Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, SIA 
“ĶEGUMA STARS”. 

 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)                                      R.Ūzuls 
18.01.2021. 
datums 
 


