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LĒMUMS 
Ķegumā 

2019.gada 13.martā                                                                                 Nr.KND1-3/19/79 
                                                                                                      (protokols Nr.5, 4.§) 

Par apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, 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, saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa NOLIKUMA (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu 
Nr.KND1-3/19/78, sēdes protokols Nr.5,3.§) 7.1.punktu un Ķeguma novada nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonda NOLIKUMA (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2019.gada 
13.marta lēmumu Nr.KND1-3/19/77, sēdes protokols Nr.5,2.§) 3.1.punktu; 

ņemot vērā domes Finanšu komitejas 06.03.2019. un 13.03.2019. priekšlikumus, 
balsojot „par”- 9 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  Kristaps 

Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns,  Tadeušs Vaļevko, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, 
„atturas”- 4 (Pāvels Kotāns,  Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Imants Smirnovs), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izveidot apvienoto Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Vladimirs Samohins- Ķeguma novada domes deputāts; 
1.2. Kristaps Rūde - Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
1.3. Roberts Ozols - Ķeguma novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētājs; 
1.4. Edvīns Bartkevičs - pašvaldības izpilddirektors;  
1.5. Dace Soboļeva -Attīstības nodaļas vadītāja; 
1.6. Māris Cīrulis - PPP biedrības “Zied Zeme” projektu vadītājs; 
1.7. Maija Priževoite- pašvaldības iedzīvotāja. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par 
spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2018.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.KND1-3/18/128 “Par 
apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda un Ķeguma novada 
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas 
komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 28.§) un 2018.gada 05.decembra lēmumu 
Nr.KND1-3/18/347 “Par izmaiņām apvienotās Ķeguma novada nevalstisko organizāciju 
atbalsta fonda un Ķeguma novada pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 
konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā” (protokols Nr.22, 3.§). 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu 1.punktā minētajām personām, I.Smirnovam, 
D.Māliņai. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
14.03.2019. 
datums 
 


