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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 8.aprīlī                                                                              Nr. KND1-3/20/116 
                                                                                                           (protokols Nr.9, 3.§) 

 
Par sadarbības līguma slēgšanu 

 
Zivju fonda Valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts zivju resursu aizsardzības 

pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība” projekta „Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Ķeguma novadā” ietvaros 
(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĶND 2015/12/ZF), Ķeguma novada pašvaldības ir 
iegādājusies motorlaivu DM ASTRA 490 LUX līdz ar tai nepieciešamo aprīkojumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības 
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; 
Kontroli par lielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 
kontrole {…}; 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, 
kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi 
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

Saskaņā Valsts ieņēmumu dienesta 2011.gada 9.februāra Lēmumu Nr.8.14-6/8628 
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai “Vides Aizsardzības 
Asociācija”, reģ. Nr.50008135431, pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un vides 
aizsardzības jomā. 

Biedrības “Vides Aizsardzības Asociācija” valdes loceklis Aivars Ruņģis un 
biedrības biedrs Kaspars Znotiņš ir Valsts Vides dienesta pilnvarotās personas – Lielrīgas 
RVP sabiedriskās vides inspektori. 

Lai ūdenstilpnēs Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ievērotu 
Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 “Noteikumi par rūpnieciskos 
zveju iekšējos ūdeņos”un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību-noteikumi”,  

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 08.04.2020. atzinumu,  
balsojot ar 11 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – 1 (Ojārs Meiris), "Atturas" – 1 
(Imants Smirnovs), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Vides Aizsardzības Asociācija”, reģ. 
Nr.50008135431, juridiskā adrese Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov., LV-



 

 
 

5020, zivju resursu aizsardzības pasākumu regulārai un efektīvai 
nodrošināšanai, lai realizētu Zivju fonda Valsts atbalsta pasākuma “Atbalsts 
zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldība, 
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” projekta “Ūdeņu bioloģisko 
resursu aizsardzība Ķeguma novadā” īstenošanu.  

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Administratīvi juridiskajai 
nodaļai, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektorei Anetei Tomsonei. 

 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
09.04.2020. 
datums 
 


