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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 15.maijā                                                                                    Nr.KND1-3/19/185 

                                                                                                             (protokols Nr.10,33.§) 
Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas  

projektu konkursu 
 

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa nolikumu (Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta sēdes lēmums Nr. KND1-
3/19/78, protokols Nr. 5,3.§) un 2019.gada 4.aprīlī izsludināto Ķeguma novada pašvaldības 
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu (Ķeguma novada domes 2019.gada 
13.marta sēdes lēmums Nr. KND1-3/19/80, protokols Nr.5,5.§) projektu konkursa vērtēšanas 
komisijai iesniegti 13 projekti par kopējo summu EUR 11562,16, t. sk. pašvaldībai pieprasītais 
līdzfinansējums EUR 6664,38. 

Projektu pieteikumus, saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa nolikuma 4.1., 5.1., 5.2., 7.1., 7.2. un 7.3.punktu, izvērtēja 
Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas 
komisija (apstiprināta ar 2019.gada 13.marta Ķeguma novada domes lēmumu Nr. KND1-
3/19/79, protokols 5, 4.§). 

Ņemot vērā, ka Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta 
un izglītības norisēs (2.2.punkts) un mērķa sasniegšanai noteiktās prioritātes: sporta un kultūras 
tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana; pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu 
papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana 
tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai; dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3.punkts), 

pamatojoties uz Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa nolikuma 2.4. un 7.7.punktu, 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 piešķirt finansējumu 12 projektu par kopējo summu EUR 5747,51 īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 2019.gada 15.maija Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Rita 

Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā 
iesniegtos juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus 5747,51 EUR (pieci tūkstoši 
septiņi simti četrdesmit septiņi eiro 51 centu) apmērā. 

2. Piešķirt pilnu projektu pieteikumos norādīto finansējumu šādu projektu realizācijai: 

 



 

 
 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 

apmērs, EUR 

2.1 
Telefons nāks palīgā, orientējies 
Ķegumā! 

Nauris Neimanis 750.00 

2.2 Iedzīvotāji veido vidi biedrība "Viršu laiks" 310.00 

2.3 
Distenču slēpju iegāde Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolas 
skolēniem 

Agita Kaļva 750.00 

2.4 
Kamanu suņu sporta sacensības 
bez sniega "Ripo Rati Ķegumā 
2020" 

biedrība "Zemu 
lidojoši suņi" 

750.00 

2.5 Rūpes par sievietes veselību 

biedrība 
"Starptautiskais 
soroptimistu klubs 
Ogre - Ķegums" 

562.50 

2.6 Dārza dizaina kursi iesācējiem 

biedrība 
"Starptautiskais 
soroptimistu klubs 
Ogre - Ķegums" 

576.00 

2.7 
Galda tenisa trenažiera (robota) 
iegāde Rembates pagastam 

Agris Veļiks 750.00 

2.8 
Inventāra iegāde Ķeguma novada 
pensionāru biedrības radošai 
darbnīcai aktivitāšu veicināšanai 

biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 
biedrība" 

189.66 

2.9 
Ķeguma jauktā kora LINS vizuālā 
tēla uzlabošana 

biedrība "Semper 
Novus" 

463.20 

2.10 

Kursi - darbs ar polimērmālu, 
skrabbukings un papīra dizains 
Ķeguma novada pensionāru 
biedrības radošās darbnīcas 
dalībniekiem 

biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 
biedrība" 

101.10 

2.11 Vinila foto magnētu izgatavošana 
biedrība "Ķeguma 
novada pensionāru 
biedrība" 

44.47 

 
3. Projekta specifikas dēļ, lēmuma 2.11.punktā minētā projekta īstenošanai noteikt gala termiņu 

2020.gada 30.aprīlis. 

4. Piešķirt daļēju finansējumu šādu projektu realizācijai: 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 

apmērs, EUR 

14.1. Boksa un fiziskās sagatavotības attīstība 
Ķeguma novadā 

Mārtiņš Arents 500,58 

 
5. Noraidīt šādus projektu pieteikumus: 

Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs 
Pašvaldības 
finansējuma 

apmērs, EUR 
5.1 Laura Valtera dzeja Lauris Valters 750,00 

 



 

 
 

6. Slēgt līgumus ar lēmuma 2. un 4.punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām par 
projektu īstenošanu. 

7. Domes sekretārei I.Kolužai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmuma 2., 4. un 5.punktā 
minētajām fiziskajām un juridiskajām personām, izpilddirektoram E.Bartkevičam, Attīstības 
nodaļas vadītājai D.Soboļevai, Juridiskās nodaļas vadītājai S.Biļinskai, Grāmatvedības un 
finanšu nodaļas vadītājai K.Seļavai. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
20.05.2019. 
datums 
 


