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SĒDES  PROTOKOLA  PIELIKUMS   
 

2022.gada 2.februāris                                                                  protokols Nr. 5. 
 

LĒMUMS Nr. 4. 

Par Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada 

sportistiem sastāva apstiprināšanu 

 

Izskatot K.R., I.V., L.Z., D.C., E.B., N.Z., R.Z., R.G., A.V., R.Š., O.R., E.Š., K.B. un U.B. 

iesniegumus (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēti ar numuriem - 1-6.1/21/5619, 1-6.1/21/5653, 1-

6.1/21/5667, 1-6.1/21/5668,  1-6.1/21/5693, 1-6.1/21/5707, 1-6.1/21/5705, 1-6.1/21/5968, 1-

18.2.5/22/4, 1-6.1/22/637, 1-6.1/22/580, 1-6.1/22/586, 1-6.1/22/610, 1-6.1/22/645), kuros tiek 

izteikta piekrišana tikt ievēlētiem par Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļiem, konstatēts: 

1. Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 13/2021 “Ķekavas 

novada pašvaldības nolikums” 166. punkts nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju apvienojamo 

Baldones novada un Ķekavas novada domju izveidotās komisijas turpina darbu līdz Ķekavas 

novada jaunveidojamo attiecīgo komisiju izveidošanai un personālsastāva apstiprināšanai, kas 

pārņems iepriekšējo komisiju vestās lietas un citus risināmos jautājumus. 

2. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas 3. 

punkts nosaka, ka Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijā finansējuma sadalei 

Ķekavas novada sportistiem ievēlamie locekļi ir valsts amatpersonas, kurām speciālie valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti minētā likuma 7.panta sestajā daļā. 

3. Ķekavas novada domes 2022. gada 2. februāra sēdē (lēmuma Nr.3, protokola Nr.5) apstiprināts 

Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada 

sportistiem nolikums. 

4. Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas 

novada sportistiem locekļa amata savienošanas pieļaujamību ar K.R., I.V., L.Z., D.C., E.B., 

N.Z. un R.G. citiem ieņemamajiem amatiem, dome secina, ka minēto amatu savienošana 

neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, pie nosacījuma, ka, Ķekavas novada 

pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļi, 

pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, nepieņems lēmumus vai nepiedalīsies lēmumu 

pieņemšanā, vai neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmēs vai 

var ietekmēt citu attiecīgo amatu personīgās vai mantiskās intereses. 

 

Pamatojoties uz:  

- likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 

- likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta 41 daļu, piektās 

daļas 2. punktu, 

- Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.13/2021 “Ķekavas 

novada pašvaldības nolikums” 22.12. apakšpunktu un 166. punktu; 

- K.R., I.V., L.Z., D.C., E.B., N.Z. un R.G. iesniegumus, 

mailto:novads@kekava.lv


*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR   

DROŠU ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU. 
 

2 

- Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada 

sportistiem nolikuma, kas apstiprināts Ķekavas novada domes 2022. gada  2.februāra sēdē 

(lēmuma Nr. 3, protokola Nr. 5.), 8. un 9. punktu; 

- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2022. gada 27. janvāra sēdes 

atzinumu, 

 

Atklāti balsojot 

ar 15 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Edgars 

Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, 

Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav,  “Nepiedalās” – 2 (Arnolds Keisters, Rihards Gorkšs), 

Ķekavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisiju finansējuma sadalei Ķekavas 

novada sportistiem 7 locekļu sastāvā:  

1.1. K.R., personas kods _; 

1.2. I.V., personas kods _;  

1.3. L.Z., personas kods _; 

1.4. D.C., personas kods _; 

1.5. E.B., personas kods _; 

1.6. N.Z., personas kods _; 

1.7. R.G., personas kods _. 

2. Atļaut K.R., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar administrācijas darbinieka 

darbā ar Pilsonības un Migrācijas dienestu amatu SIA “FK Auda SIA”, reģistrācijas numurs 

50203267241. 

3. Atļaut I.V., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar direktora amatu Ķekavas 

novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, iestādē “Ķekavas novada sporta skola” un 

valdes locekļa amatu florbola klubā "Ķekavas Bulldogs", reģistrācijas numurs 40008108323. 

4. Atļaut L.Z., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar Izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes vadītājas amatu Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, iestādē 

“Ķekavas novada centrālā administrācija” un Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas komisijas locekļa amatu Ķekavas novada pašvaldībā, NMR 

kods 90000048491. 

5. Atļaut D.C., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar direktores amatu Ķekavas 

novada pašvaldības sporta aģentūrā, reģistrācijas numurs 90009029994, Ķekavas novada 

domes deputātes amatu, sporta skolotājas amatu SIA “Gaismas tilts 97”, reģistrācijas numurs 

40003356352, un valdes locekles amatu biedrībā “Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība”, 

reģistrācijas numurs 50008025521. 

6. Atļaut E.B., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar vadītāja, sporta dzīves 

organizatora amatu Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, iestādē “Baldones 

sporta komplekss”, Ķekavas novada domes deputāta amatu un valdes locekļa amatu sporta 

biedrībā “Čiekurs”, reģistrācijas numurs 40008223821.  
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7. Atļaut N.Z., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar krosmintona trenera amatu 

Ķekavas novada pašvaldības, NMR kods 90000048491, iestādē “Baldones sporta komplekss”. 

8. Atļaut R.G., personas kods _, savienot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļa amatu ar Ķekavas novada domes 

deputāta amatu un valdes locekļa amatu biedrībā “Futbola klubs “AUDA””, reģistrācijas 

numurs 40008053218. 

9. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas finansējuma sadalei Ķekavas novada 

sportistiem komisijai pārņemt šī lēmuma lemjošās daļas 10. punktā minētās komisijas vestās 

lietas un citus risināmos jautājumus. 

10. Pēc šī lēmuma lemjošās daļas 9. punkta izpildes, savu darbību izbeidz Ķekavas novada 

pašvaldības Vērtēšanas komisija finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem, kuru līdz 

2021. gada 1. jūlijam ir apstiprinājusi Ķekavas novada dome.  

11. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” 

Administratīvajai pārvaldei paziņot Ķekavas novada pašvaldības Vērtēšanas komisijas 

finansējuma sadalei Ķekavas novada sportistiem locekļiem par šī lēmuma pieņemšanu. 

 

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju 

uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas 

pieejamības informācija. 

Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko ieceļ 

Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku 

pienākumu.  

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, 

uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Sēdes vadītājs:             (PARAKSTS*)           J.Žilko 

 

 


