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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 18.martā                                                                                   Nr. KND1-3/20/96 

                                                                                                           (protokols Nr.6, 18.§) 
Par piedalīšanos projektu iesniegumu atlasē un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam 

„Daugavas skatu terases izveide” 
 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinājusi 
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 vienpadsmito projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtu 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” saskaņā ar 2015.gada 13.oktobra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 
attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju””.  

Likuma „Par pašvaldībām” 12.punkts paredz, 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; 15.panta pirmās daļas 
2.punkts paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. 
ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu; 5.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. 

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. Piedalīties 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” ar 
projekta iesniegumu „ Daugavas skatu terases izveide” par kopējo summu 27 346,35 EUR 
(divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro 35 centi) un iesniegt projekta 
iesniegumu finansējuma saņemšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē.  

2. Nodrošināt projekta īstenošanai Ķeguma novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centu) 
apmērā, kā arī papildus nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta neattiecināmajām 
izmaksām 17 346,35 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši eiro 35 centi) 
apmērā. 



 

 
 

3. Noteikt, ka atbildīgais par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesniegšanu un projekta 
administratīvo vadību ir Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļa. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 
5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, Attīstības 

nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai. 

 
 

Sēdes vadītājs            R.Ūzuls 
_____________ 
Datums skatāms laika zīmogā 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 


