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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 29.
2018.gada 18.janvāris

protokols Nr. 1.

LĒMUMS Nr. 32.
Par Sadarbības līguma parakstīšanu
Izskatot biedrības “Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. 40008146170, valdes priekšsēdētājas Nadīnas
Milleres iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.12.2017. Nr.1-6/17/6456) par Sadarbības līguma
noslēgšanu, koordinējot ikdienas sadarbību tūrisma jomā, lai īstenotu projektu „TŪRISMS KOPĀ“,
konstatēts:
1.

Projekts Nr.17-00-A019.332-000005 „TŪRISMS KOPĀ“ apstiprināts Lauku atbalsta dienestā
(LAD) un tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība";

2.

Sadarbības līgumu paraksta Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines
novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Jelgavas novada
pašvaldība, biedrība „Pierīgas partnerība“, Lauku partnerība „Lielupe“ un biedrība „Partnerība
„Daugavkrasts““;

3.

Ķekavas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam viena no prioritātēm ir kultūra,
starptautiskā sadarbība un tūrisms (Ilgtermiņa attīstības prioritāte 4; vidēja termiņa prioritāte 1.
Efektīva kultūras procesa, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomas pārvalde, vidēja termiņa
prioritāte 2. Attīstīta kultūras un tūrisma infrastruktūra, vidēja termiņa prioritāte 6. Sabiedrības
līdzdalība kultūrvides, tūrisma un starptautiskās sadarbības attīstībā);

4.

Projekts „TŪRISMS KOPĀ“, saskaņā ar apstiprinātām aktivitātēm un tajās esošajām darbībām
100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība", pašvaldībām projekta ietvaros uzstādītie labiekārtojumu elementi ir jāuztur 5 gadus
pēc projekta beigām (projekta uzraudzības laikā).

Pamatojoties uz:
- likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 5.punktu, 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 Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
9.janvāra sēdes atzinumu, Attīstības komitejas 2018.gada 10.janvāra sēdes atzinumu un
Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes atzinumu sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis,
Medne, Nitišs, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),
„Pret” – nav, „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Atbalstīt Sadarbības līguma parakstīšanu ar Mārupes novada pašvaldību, Olaines novada
pašvaldību, Babītes novada pašvaldību, Ozolnieku novada pašvaldību, Jelgavas novada
pašvaldību, biedrību „Pierīgas partnerība“, Lauku partnerību „Lielupe“ un biedrību „Partnerība
„Daugavkrasts““, lai īstenotu projektu „TŪRISMS KOPĀ“.
2. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt Sadarbības līgumu ar Mārupes
novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Babītes novada pašvaldību, Ozolnieku novada
pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, biedrību „Pierīgas partnerība“, Lauku partnerību
„Lielupe“ un biedrību „Partnerība „Daugavkrasts““, lai īstenotu projektu „TŪRISMS KOPĀ“.
3. 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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