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2020.gada 30.jūnijā

Nr. KND1-3/20/225
(protokols Nr.17,11.§)

Par grozījumiem konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” nolikumā un
konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Izskatīts Ķeguma novada deputāta Imanta Smirnova 2020.gada 29.maija iesniegums par
ierosinājumu atjaunot konkursu “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”, turpmākkonkurss. Iesniegumā ierosināts no jauna izstrādāt konkursa nolikuma projektu, kā arī iesniegt
to domei apstiprināt, vienlaikus lemjot pat attiecīgo balvu fondu un konkursa izvērtēšanas
kārtību un termiņiem.
Šāda konkursa norises kārtība un nolikums jau ir ticis izstrādāts un apstiprināts ar
Ķeguma novada domes 2016.gada 1.jūnija lēmumu Nr.193 “Par konkursa „Veidosim skaistu
un sakoptu savu novadu” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16,7.§), turpmāk- konkursa
nolikums, ar konkursa nolikuma 1.5.punktu paredzot katru gadu domei apstiprināt kārtējā
gada konkursa tēmu, konkursa vērtēšanas komisijas sastāvu un konkursa balvu fondu, ņemot
vērā pašvaldības budžeta iespējas. Pēdējais šāds konkurss ir ticis rīkots saskaņā ar Ķeguma
novada domes sēdē 2017.gada 5.jūlija lēmumu Nr.234 “Par grozījumiem konkursa „Veidosim
skaistu un sakoptu savu novadu” nolikumā un konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.19, 23.§), nolikumā precizējot konkursa norises un pieteikšanās termiņu un
kārtību, kā arī lēmumā aktualizējot kārtējā gada konkursa jautājumus, kas saskaņā ar
konkursa nolikumu jāapstiprina domei.
Ņemot vērā iedzīvotāju un Ķeguma novada domes deputāta I.Smirnova aktualizēto
iniciatīvu atjaunot šī konkursa darbību, gan Izglītības, kultūras un sporta komitejai, gan domei
ir jālemj par nepieciešamiem grozījumiem nolikumā, priekšlikumiem konkursa tēmai un
konkursa balvu fonda apmēram un saistītajiem izdevumiem goda plākšņu un citu komisijas
administratīvo izdevumu segšanai, vērtēšanas komisijas sastāvam, kā arī konkursa pieteikumu
iesniegšanas, konkursa norises un vērtēšanas termiņiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk- likums) 12.pantu, 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; saskaņā ar likuma 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības
pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, kā
arī ņemot vērā likuma 41. panta pirmās daļas 2.punktu, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas);
Ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020. gada 16. jūnija
atzinumu un Finanšu komitejas 30.06.2020. atzinumu.
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus grozījumus 2016.gada 1.jūnija konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu
savu novadu” nolikumā Nr.3/2016:
1.1. izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:
“1.3. Konkursā aicināti piedalīties Ķeguma novada administratīvās teritorijā deklarētie
iedzīvotāji (lauku sētu, individuālo apbūvju, dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu
īpašnieki, valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji), publiskā reģistrā reģistrēts uzņēmums vai
iestāde, turpmāk – konkursa dalībnieks.
1.2. izteikt 1.5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“1.5. Ķeguma novada dome katru gadu līdz 1.jūlijam, ievērojot Ķeguma Tautas nama
priekšlikumu, apstiprina kārtējam gadam: ”
1.3. izteikt 2.1.punktā šādā redakcijā:
“2.1. Objektus konkursam katru gadu var pieteikt laikā no 15.jūlija līdz 31.jūlijam
Ķeguma novada pagastu pārvaldēs un Ķeguma pilsētā pa tālruni, personīgi vai
elektroniski:
Pagastu pārvaldes

Tālruņu
numuri

e-pasta adreses

Birzgales VPVKAC

65034125;

marite.artihovica@kegums.lv

66954897

birzgale@pakalpojumucentri.lv;

Rembates VPVKAC

65055832;
66954898

rita.birkenfelde@kegums.lv;
rembate@pakalpojumucentri.lv

Tomes pagasta
pārvalde

26651835

ilona.ofmane@kegums.lv

Ķeguma pilsēta

22010300

dace.malina@kegums.lv

1.4. izteikt 3.1. punktā šādā redakcijā:
“3.1. Konkursa dalībniekus vērtē konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija)
6 (sešu) cilvēku sastāvā.”
1.5. izteikt 3.2. punktā šādā redakcijā:
“3.2. Katra pagasta pārvalde un Ķeguma pilsēta līdz 7.augustam apkopo informāciju
par konkursa dalībniekiem un iesniedz vērtēšanas komisijai elektroniski pa e-pastu
komisijas priekšsēdētājam.”
1.6. izteikt 3.3. punktā šādā redakcijā:
“3.3. Komisija laikā no 10.augusta līdz 11. septembrim apmeklē visus pieteiktos
konkursa objektus, apmeklējuma laikus iepriekš saskaņojot ar konkursa dalībnieku.”
1.7. izteikt 3.8. punktā šādā redakcijā:
“3.8. Saskaņā ar Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
REGULĀ 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā un personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti noteikto, Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un
Informācijas atklātības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka informācija par fiziskās personas
privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, konkursa dalības pretendents, piedaloties
konkursā un iesniedzot savu pieteikumu, vienlaikus dod piekrišanu savu personas datu
apstrādei un neiebilst, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātei saistībā ar

konkursa norisi pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas”,
pašvaldības mājas lapā un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos.
2. Apstiprināt 2016.gada 1.jūnija konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”
nolikuma Nr.3/2016 konsolidēto redakciju.
3. Pamatojoties uz konkursa nolikuma 1.5.1. punktu, noteikt 2020.gada konkursa tēmu
„Krāsas manā sētā”.
4. Ievēlēt 2020.gada konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētāja- Ķeguma Tautas nama vadītāja- Dace Māliņa;
4.2. komisijas locekļi:
4.2.1. Biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-Ķegums” pārstāve –
Sabīne Gudeiķe
4.2.2. Biedrības “Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” pārstāve – Irēna Apsīte
4.2.3. Sieviešu biedrība “Ābele” pārstāve – Nelda Sniedze
4.2.4. Sieviešu biedrība “Jadara” pārstāve – Valija Skuja (Viktorija Loķe)
4.2.5. Ķeguma pensionāru biedrības pārstāve – Ilze Kantore
5. Apstiprināt 2020.gada konkursa balvu fondu EUR 1540,00 (viens tūkstotis pieci simti
četrdesmit euro) apmērā, to skaitā pasniedzot goda plāksnes un naudas balvas katras
konkursa nolikumā noteiktās vērtēšanas grupas uzvarētājiem:
- par 1.vietu- 100 euro vērtībā;
- par 2.vietu- 70 euro vērtībā;
- par 3.vietu – 50 euro vērtībā.
6. Domes sekretārei lēmumu kopā ar 2016.gada 1.jūnija konkursa „Veidosim skaistu un
sakoptu savu novadu” nolikuma Nr.3/2016 konsolidēto redakciju nosūtīt sabiedrisko
attiecību speciālistei K.Sparānei ievietošanai Ķeguma novada mājas lapā, pašvaldības
veidotajos profilos sociālajos tīklos, publicēšanai laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un
novietošanai iedzīvotājiem redzamā vietā novada pagastu pārvaldēs, kā arī komisijas
locekļiem un pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai.

Sēdes vadītājs
30.06.2020.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

