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2019.gada 8.aprīlī                                                                                      Nr.KND1-3/19/118 
                                                                                                           (protokols Nr.7,2§) 

 
 

Par atteikumu piešķirt l īdzfinansējumu biedr ībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele””  
 
2019.gada 02.aprīlī Ķeguma novada pašvaldībā tika saņemts biedrības „Tomes sieviešu 

klubs „Ābele”” reģ.Nr.40008143244, pieteikums Ķeguma novada NVO atbalsta fondam 
1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2019.gadā (reģ.Nr.KNP/5-1/19/82), kurā izteikts lūgums garantēt 
pašvaldības līdzfinansējumu sakarā ar piedalīšanos Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015-2020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota 
un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā 
teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivit ātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”. 

Pieteikumu 2019.gada 04.aprīlī, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 3.5.punktu, 
izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma 
novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu 
vērtēšanas komisija (apstiprināta ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu 
Nr.KND1-3/19/79 (5., 4.§)). 

Saskaņā ar NVO fonda nolikuma 1.4., 3.7.punktu, un izvērtējot iesniegto pieteikumu 
atbilstoši NVO fonda nolikuma 3.2.punktā noteiktajiem kritērijiem, kurā biedrības „Tomes 
sieviešu klubs „Ābele” pieteikums pamata kritērijos ieguva 19,6 punktus un papildus 
kritērijos 8 punktus, Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un 
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa 
pieteikumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt Ķeguma novada domei 2019.gadā 
atteikt piešķirt finansējumu biedrībai „Tomes sieviešu klubs „Ābele” 1.5.2.aktivitātes 
īstenošanai. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2019.gada 08.aprīļa 
atzinumu (protokols Nr.8), 

balsojot „par”- 8 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits, 
Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns,  Raivis Ūzuls,  Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”-4 
(Rita Reinsone, Pāvels Kotāns, Imants Smirnovs, Ilmārs Zemnieks),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi) 
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „  Pieaugušo interešu izglītības 
programma IT jom ā nodrošināšana Tomes iedzīvotājiem”  realizācijai PPPB „Zied 
zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 
devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva 
dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā 
teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 



 
 

iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „ Tomes sieviešu 
klubs „Ābele””, reģ.Nr.40008143244, juridiskā adrese m. Vasariņas, Tomes pagasts, 
Ķeguma nov., LV-5020. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Tomes sieviešu klubs 
„Ābele”, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Juridiskajai nodaļai. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
08.04.2019. 
datums 
 


