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LĒMUMS
Ķegumā

2020.gada 18.martā

Nr. KND1-3/20/95
(protokols Nr.6, 17.§)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu un patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Tomes
sieviešu klubs “Ābele””

2020.gada 13.martā Ķeguma novada pašvaldībā tika saņemts biedrības „Tomes sieviešu
klubs “Ābele”” reģ. Nr. 40008143244, pieteikums Ķeguma novada NVO atbalsta fondam
1.5.2.aktivitātes īstenošanai 2020.gadā (reģ. Nr. KNP1-4.1/20/47), kurā izteikts lūgums garantēt
pašvaldības līdzfinansējumu un noslēgt zemes patapinājuma līgumu sakarā ar piedalīšanos
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas
radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Pieteikumu 2020.gada 16.martā, saskaņā ar NVO fonda nolikuma 3.1., 3.2., 3.5.punktu,
izvērtēja Apvienotā Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas
komisija (apstiprināta ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu Nr. KND1-3/19/79
(5., 4.§), izmaiņas ar Ķeguma novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr. KND1-3/19/370
(19., 23.§) ).
NVO fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli
atbalstot biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – NVO) sabiedriskās
aktivitātes (1.2.punkts) un NVO fonda uzdevums ir atbalstīt sabiedriskās aktivitātes novada
iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās palīdzības jomā un paaugstināt NVO
spēju piesaistīt dažādu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus sabiedrisko aktivitāšu projektu
īstenošanā, atbalstot līdzfinansējuma nodrošinājumu (1.3.2., 1.3.3.punkts).
Saskaņā ar NVO fonda nolikuma 1.4. un 3.7.punktu, Apvienotā Ķeguma novada
nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas lēmumu ieteikt Ķeguma novada
domei 2020.gadā piešķirt finansējumu biedrībai “Tomes sieviešu klubs “Ābele””
1.5.2.aktivitātes īstenošanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.punktu, ka pašvaldība 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;
ņemot vērā, ka biedrība “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” ir sabiedriskā labuma
organizācija;
saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 5. panta piekto daļu;
ņemot vērā, ka nekustamais īpašums Sapali, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, ar kadastra
Nr.7429 005 0020 ir pašvaldības īpašums;

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 18.03.2020. atzinumu;
balsojot „par”- 8 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins,
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko), „pret”-nav, „atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi)
apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta „Lapenes izbūve kultūras, sporta,
atpūtas pasākumu organizēšanai Tomes pagastā” realizācijai PPPB „Zied zeme”
izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmitajā
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide
un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2.
„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, ietvaros biedrībai „Tomes sieviešu klubs “Ābele”” reģ. Nr. 40008143244,
juridiskā adrese „Vasariņas”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020.
2. Slēgt līgumu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs “Ābele”” reģ. Nr. 40008143244,
juridiskā adrese „Vasariņas”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020, par nekustamā
īpašuma “Sapali”, Tomes pagastā, Ķeguma novadā, kadastra Nr.7429 005 0020, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7429 005 0020, daļas 200m2 platībā patapināšanu ar
2020.gada 20.martu līdz 2027.gada 31.decembrim.
3. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Tomes sieviešu klubs “Ābele””, reģ. Nr.
40008143244, juridiskā adrese „Vasariņas”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020,
saskaņā ar NVO fonda nolikuma 5.1.punktu pēc projekta „ Lapenes izbūve kultūras,
sporta, atpūtas pasākumu organizēšanai Tomes pagastā” apstiprināšanas Lauku atbalsta
dienestā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai „Tomes sieviešu klubs
“Ābele””, pašvaldības izpilddirektoram, Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu
nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai.
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