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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 18.martā                                                                                   Nr. KND1-3/20/97 

                                                                                                           (protokols Nr.6, 19.§) 
Par projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas 

aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” ietvaros 
radīto pamatlīdzekļu pieņemšanu  Ķeguma novada pašvaldības īpašumā 

 
2018.gada 20.decembrī Lielvārdes novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar 

Ķeguma novada pašvaldību par kopīgu projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava 
pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  
ieviešana” īstenošanu, jo projekta aktivitātes realizējamas ĪADT “Daugava pie Kaibalas”, kas 
aizņem gan Lielvārdes, gan Ķeguma novadu teritorijas. 

Projekta laikā tika veikts iepirkums “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Daugava pie 
Kaibalas” labiekārtošana”, kuru veica Lielvārdes novada pašvaldība kā vadošais sadarbības 
partneris. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par pontona tipa laivu piestātņu, 
labiekārtošanas elementu un mazo arhitektūras formu izbūvi un uzstādīšanu gan Lielvārdes, gan 
Ķeguma novadu administratīvajās teritorijās. Augstāk minēto līguma izpildes procesā, visas abos 
novados uzstādītās laivu piestātnes, labiekārtošanas elementi un mazās arhitektūras formas kā 
pamatlīdzekļi tika uzņemti Lielvārdes pašvaldības grāmatvedības bilancē. Projekta materiālo 
ieguldījumu vērtība ir 14004,30 EUR. 

Tāpat projekts paredz piecu gadu pēcuzraudzību un atskaišu iesniegšanu, kas nozīmē, ka 
jānodrošina ir projekta rezultātu apsaimniekošana un pieejamība sabiedrībai, kā arī aktivitāšu 
turpināšanu iespēju robežās Ķeguma novada administratīvajā teritorijā. Projekta pēcuzraudzības 
perioda īstenošanai tiks slēgts jauns sadarbības līgums starp Lielvārdes un Ķeguma novadu 
pašvaldībām (1.pielikums).  

Likums “Par pašvaldībām” 95.pants nosaka, ka, lai risinātu uzdevumus, kuros ir 
ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību 
biedrības vai iestāties šādās biedrībās. 

Ķeguma novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada 
pašvaldības nolikums”  58.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes lēmuma 
parakstīt līgumus, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā piegāžu un pakalpojumu 
līgumiem ir līdz 9999,99 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa un būvdarbu līgumiem līdz  
19999,99 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, ja attiecīgie izdevumi paredzēti pašvaldības 
budžetā. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, 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. Pieņemt Ķeguma novada pašvaldības īpašumā  "Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas "Daugava pie Kaibalas" dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma 
un dabas aizsardzības aktivitāšu  ieviešana” ietvaros radītos pamatlīdzekļus. 
(2.pielikums) 

2. Slēgt sadarbības līgumu starp Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldībām 
par Projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Daugava pie Kaibalas" 
dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu  



 

 
 

ieviešana” rezultātu apsaimniekošanu un pieejamību sabiedrībai, kā arī 
aktivitāšu turpināšanu iespēju robežās Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā un iesniegt Lielvārdes novada pašvaldībai atskaites pat projekta 
pēcuzraudzības perioda aktivitātēm. 

3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 
4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei 

A.Tomsonei, Attīstības nodaļas vadītājai Dacei Soboļevai, Attīstības nodaļas 
projektu vadītājai ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ievai 
Vējonei, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājai Kristīnei Seļavai. 

 
 

Sēdes vadītājs            R.Ūzuls 
_____________ 
Datums skatāms laika zīmogā 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 


