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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 22.aprīlī                                                                             Nr. KND1-3/20/130 

                                                                                                      (protokols Nr.10, 9.§) 
 

Par Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 
 

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums, (Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta 
sēdes lēmums Nr. KND1-3/19/78, protokols Nr. 5,3.§) un 2020.gada 5.februārī  izsludināto 
Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu (Ķeguma 
novada domes 2019.gada 18.decembra sēdes lēmums Nr. KND1-3/19/80, protokols Nr.5,5.§), 
projektu konkursa vērtēšanas komisijai iesniegti 6 projekti, kopējais pašvaldībai pieprasītais 
finansējums 17513,99 EUR. 

Projektu pieteikumus, saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursa nolikuma 2.1., 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 2020.gada Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursam bija noteikts virsmērķis “Publiskās infrastruktūras 
labiekārtošana Ķeguma novadā” (2.1.punkts), un 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 2020.gadā piešķirt finansējumu 3 projektu par kopējo summu 
10392,16 EUR īstenošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 2020.gada 22.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, 
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Kristaps 
Rūde, Imants Smirnovs), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursā iesniegtos juridisko personu iesniegtos projektus 10392,16 EUR (desmit 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi eiro 16 centu) apmērā un piešķirt finansējumu šādu 
projektu realizācijai: 
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1.1. Biedrības "SK Rembate" projektam “Skatītāju tribīņu iegāde un uzstādīšana pie 
Rembates sporta laukumiem” 3300,00 EUR apmērā. 

1.2. Biedrības "JADARA" projektam “Peldvietas "Rūķīši" labiekārtošanas II kārta” 
3586,08 EUR apmērā, ar nosacījumu, ka biedrībai “JADARA” jānoslēdz zemes 
nomas patapinājuma līgums ar zemesgabala īpašnieku, biedrību “Birzgales 
makšķernieku biedrība”, reģ. Nr. 40008106055, nosakot patapinājuma termiņu ne 
īsāku kā 5 gadi no projekta īstenošanas beigu termiņa, un paredzot neierobežotu 
publisku pieeju īpašumam šajā periodā. 

1.3. Biedrības “Ķeguma novada pensionāru biedrība” projektam “Pastaigu un veselības 
takas izveide un labiekārtošana” 3506,08 EUR apmērā, ar nosacījumu, ka biedrībai 
“Ķeguma novada pensionāru biedrība” jānoslēdz sadarbības līguma slēgšanu starp 
Ķeguma novada pašvaldību, AS “Latvijas valsts meži” un “Ķeguma novada 
pensionāru biedrību”, ievērojot VAS “Latvijas valsts meži” 2020.gada 1.aprīļa 
vēstulē Nr. 4.1-10.2_000j_260_20_637 ietvertos nosacījumu un nosakot pušu tiesības 
un pienākumus minētā objekta ierīkošanai, kā arī uzturēšanai un atjaunošanai. 

2. Atteikt finansējuma piešķiršanu biedrības “Dzīvais māls” iesniegtā projekta “Atbalsts 
jaunu radošo aktivitāšu organizēšanā iedzīvotājiem” un “Aktivitāšu dažādošana "Dzīvās 
uguns ceplis"” īstenošanai, pamatojoties uz Nolikuma  2.1. un 7.6.3.punktu. 

3. Atteikt finansējuma piešķiršanu Gintas Bērziņas projekta “Starppaaudžu satikšanās vieta”  
īstenošanai, pamatojoties uz Nolikuma  7.3.1.punktu. 

4. Slēgt līgumus ar lēmuma 1. punktā minētajām juridiskajām personām par projektu 
īstenošanu. 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu lēmuma 1., 2., un 3.punktā minētajām 
fiziskajām un juridiskajām personām, izpilddirektoram, Attīstības nodaļai, Administratīvi 
juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
22.04.2020. 
datums 
 


