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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 14.

2020.gada 23.aprīlis

LĒMUMS Nr. 7.
Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas
„(ie)dvesma“ īstenošanai
Atbilstoši Ķekavas novada domes (turpmāk – dome) 2019.gada 30.maija lēmumam Nr.24
(protokols Nr.13) “Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“
īstenošanai” (turpmāk – lēmums), 2019.gada 16.jūlija Sadarbības līgumam Nr.1-17.1/19/297
Sadarbības līgums starp Mārupes novada domi, Jūrmalas pilsētas domi, Ķekavas novada
pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību,
Stopiņu novada pašvaldību un AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743 par sadarbību
Grantu programmas (ie)dvesma īstenošanā Mārupes novada domes, Jūrmalas pilsētas domes,
Ķekavas novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Ropažu
novada pašvaldības un Stopiņu novada pašvaldības administratīvajās teritorijās, organizējot un
īstenojot Grantu konkursu “(ie)dvesma” (turpmāk – Konkurss), kā arī lai uzraudzītu piešķirtā
finansējuma izlietojumu (turpmāk – Līgumi) 2020.gada 23.janvārī notika Konkursa komisijas
sanāksme, kurā konstatēts:
Saskaņā ar Līgumiem partneri deleģēja pārstāvjus dalībai Konkursa komisijā, kas nodrošina
Grantu programmas īstenošanu un Konkursa organizēšanu. Konkursa komisijas 2020.gada
23.janvāra sanāksmē tika izvērtēta iepriekšējā gada pieredze Konkursa organizēšanā un lemts par
nepieciešamajām izmaiņām Konkursa organizēšanā. Pēc notikušās Konkursa komisijas sanāksmes
tika saņemts Ropažu novada pašvaldības lēmums neturpināt dalību Konkursā, atbilstoši
apstiprinātajam Ropažu novada pašvaldības 2020.gada budžetam.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas
23.punktu,
- Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Ķekavas
novada pašvaldības nolikums” 79.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas
2020.gada 16.aprīļa un Finanšu komitejas 2020.gada 16.aprīļa sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Geduševa, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš,
Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt Ķekavas novada pašvaldības dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā, un
noslēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada domi, Olaines novada
pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un AS “SEB banka”.

2.

Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu ar Jūrmalas
pilsētas domi, Mārupes novada domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību,
Stopiņu novada pašvaldību un AS “SEB banka” par dalību grantu programmā „(ie)dvesma“.

3.

Pilnvarot izpilddirektoru nozīmēt 1 (vienu) pārstāvi no Ķekavas novada pašvaldības Attīstības
un būvniecības pārvaldes pārstāvēt pašvaldību grantu programmā, nodrošinot sadarbības
līguma slēgšanas organizāciju, grantu programmas organizatorisko atbalstu un pārstāvot
pašvaldību žūrijas komisijā.

4.

Noteikt, ka kopējās grantu programmas izmaksas nepārsniedz 10 000 EUR. Finansējumu
paredzēt atbilstoši naudas plūsmai Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā.

5.

Ar jauna sadarbības līguma noslēgšanu, pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju izbeigt
2019.gada 16.jūlijā noslēgto līgumu Nr. 1-17.1/19/297.

6.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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