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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 17.jūnijs

protokols Nr. 14.

LĒMUMS Nr. 31.
Par atbalsta piešķiršanu Doles-Ķekavas evanģēliski luteriskajai draudzei
Izskatot Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes padomes 2021.gada 5.maija
iesniegumu Nr.009 (reģistrēts pašvaldībā 2021.gada 6.maijā ar Nr. 11-6.1/21/1973) par iztrūkstošā
finansējuma piešķiršanu projektam “Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta
nomaiņa”, konstatēts, ka no Ķekavas novada pašvaldības tiek lūgts rast iespēju finansiāli atbalstīt
Doles-Ķekavas evanģēliski luteriskās draudzes projektu “Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās
baznīcas jumta nomaiņa”, piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu 13 791,16 EUR apmērā.
Projekts apstiprināts biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” izsludinātajā LEADER projektu
iesniegumu atklātā konkursā ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA
stratēģiju” ietvaros, Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) 2.Mērķa “VRG
“Partnerības “Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un
kultūrvides attīstība” Rīcībā 2.1. “Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides
kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība”. Kopējais projekta budžets 43 791,16 EUR,
t.sk. LEADER programmas finansējums 27 000,00 EUR.

Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta
pirmo un trešo daļu un 12.pantu,
- Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otro daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 10.jūnija sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andis Adats, Andis
Damlics, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Gatis Līcis, Indra Priede, Juris
Jerums, Juris Žilko, Neils Kalniņš, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskai draudzei, reģistrācijas numurs 90000468932,
līdzfinansējumu EUR 13 791,16 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un
sešpadsmit eiro centi) apmērā, projekta “Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta
nomaiņa” realizācijai.

2. Izdevumus paredzēt no Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada Īpašuma pārvaldes budžeta
līdzekļiem Teritorijas apsaimniekošanas sadaļas.
3. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju noslēgt ar Doles-Ķekavas evaņģēliski
luterisko draudzi Publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu par šī
lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā līdzfinansējuma piešķiršanu.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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