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LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 13.martā                                                                                 Nr.KND1-3/19/81 
                                                                                                      (protokols Nr.5, 6.§) 

 
Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa pārstāvja 

deleģēšanu 
 

Ķeguma novada pašvaldībā ir saņemta 2019.gada 28.februāra publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības “Zied zeme”, turpmāk tekstā PPP biedrība “Zied zeme”, vēstule 
Nr.20190228/1 par PPP biedrības “Zied zeme” biedru Sapulces sasaukšanu un Padomes locekļu 
kandidātu izvirzīšanu. 

Ķeguma novada pašvaldība ir viena no PPP biedrības “Zied zeme” biedriem. Saskaņā ar PPP 
biedrības “Zied zeme” statūtiem, biedrības Padomes locekļus ievēl biedru Sapulce uz vienu gadu. 
Padome ir no PPP biedrības “Zied zeme” biedru pārstāvju vidus vēlēta lēmējinstitūcija, kas sastāv 
no 13 Padomes locekļiem. Padomei var izvirzīt fizisku personu vai juridiskas personas pārstāvi, 
kuram ir tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu atbilstoši statūtiem vai nolikumam. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Domes Finanšu komitejas 2019.gada 
6.marta atzinumu, 

balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns,  Tadeušs Vaļevko, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju DACI 
SOBOĻEVU pārstāvēt Ķeguma novada pašvaldību publisko un privāto partnerattiecību 
biedrības “Zied zeme” Padomē. 

2. Atļaut Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājai DACEI 
SOBOĻEVAI savienot Padomes locekļa amatu ar amatiem, kuros to ir ievēlējusi vai iecēlusi 
Ķeguma novada dome vai pienākumu darboties komisijās, ko ar rīkojumu uzlicis Ķeguma 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Ķeguma novada domes 2018.gada 18.jūlija lēmums Nr.KND1-3/18/197 “Par publisko 
un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu” 
(protokols Nr.13,6.§). 

4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu D.Soboļevai, publisko un privāto 
partnerattiecību biedrībai “Zied zeme” (Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-
5070), personāla speciālistei Dz.Grīnbergai. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
14.03.2019. 
datums 
 


