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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 26.

2020.gada 28.septembris

LĒMUMS Nr. 3.
Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Saules ielas pārbūve
Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai
Izskatot jautājumu par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta „Saules ielas pārbūve
Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai, konstatēts:
1.

Pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu tīkls sastāda 229,31 km. Saules iela atrodas savrupmāju
teritorijā un pilda autotransporta un gājēju savācošās ielas funkciju Odukalna ciemā, kur ir
augsts pieprasījums pēc sakārtotas vides, kas nodrošinātu drošu iedzīvotāju nokļūšanu līdz
sabiedriskajam transportam, skolai, bērnudārzam un kultūras namam. Esošajā situācijā ielai ir
grants segums, kura stāvoklis ir neapmierinošs. Laika gaitā pieaugošās transporta slodzes un
atmosfēras nokrišņu ietekmē ir izveidojušās bedres un iesēdumi, nav izbūvēta ietve un
apgaismojums neapmierinošs. Līdz ar to satiksmes drošības līmenis nav pietiekošs.
Būvprojektā ir paredzēts pārbūvēt Saules ielu 724,94 metru garumā.

2.

Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam un Ķekavas novada Investīciju plāns
2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija) Attīstības programmas investīciju plānā ir
34.punkts "Odukalna teritorijas labiekārtošana":
https://kekava.lv/uploads/filedir/investicplansaktualizets2019.pdf .

3.

Viens no Ķekavas novada infrastruktūras galvenajiem attīstības virzieniem ir sakārtota vide un
attīstīta ielu un ceļu infrastruktūra, tāpēc pašvaldībai ir vitāli svarīgs atbalsts investīciju projektu
īstenošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi
par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, Ķekavas novada
pašvaldībai jāiesniedz Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju
projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.

4.

Būvprojektam "Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" būvatļaujā
ir izdarīta atzīme, ka projektēšanas nosacījumi izpildīti, 2019.gada 10.septembrī, Nr. BIS/BV7.2-2019-2094.

5.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Saules ielas pārbūve
Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2020/12),
kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilstoši iepirkuma noteikumiem iesniedza SIA
“Vianova” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 640 429,21, PVN 21% EUR 134 490,13,
izmaksas kopā būvdarbiem ar PVN - EUR 774 919,34 (septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši
deviņi simti deviņpadsmit eiro un 34 centi). Būvdarbu izmaksas ir lielākas par Ministru kabineta
2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā
pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2. noteikto ierobežojumu - plānoto būvdarbu
izmaksas uz transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro. Maksimāli attiecināmā
būvdarbu izmaksu summa Saules ielas pārbūvei 724,94 metru garumā ir EUR 724 940,00,
ieskaitot PVN 21%. Līdz ar to būvdarbu izmaksu summa ir par EUR 49 979.34 lielāka par
normatīvajos aktos noteikto attiecināmo izmaksu summu.

6.

Maksimālais līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas brīža ir 18 (astoņpadsmit)
kalendārie mēneši.

7.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Objekta “Saules ielas
pārbūve, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” būvuzraudzība” (Iepirkuma
identifikācijas Nr. ĶNP 2020/16), kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilstoši iepirkuma
noteikumiem iesniedza SIA “RS Būvnieks” ar piedāvāto līgumcenu būvuzraudzībai EUR 11
907,98, PVN 21% EUR 2 500,68, izmaksas kopā būvuzraudzībai ar PVN - EUR 14 408,66
(četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņi eiro un 66 centi).

8.

Izmaksas autoruzraudzības veikšanai ir EUR 1800,00, PVN 21% EUR 378,00, izmaksas kopā
autoruzraudzībai ar PVN – EUR 2 178,00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi eiro un
00 centi).

9.

Izmaksas projekta realizēšanai kopā ir EUR 791 506,00.

10. Pašvaldība, lai varētu realizēt projektu, jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020.gadā un
2021.gadā projektā paredzēto būvdarbu veikšanai – EUR 543 705,00 apmērā, ar atmaksas
termiņu uz 15 gadiem.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
- likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
- likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu,
- Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 24.septembra sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Keisters, Līcis, Medne, Pozņaks,
Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Iesniegt VARAM investīciju projekta „Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā” pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.

2.

Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai projekta ,,Saules ielas
pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai no Valsts kases EUR 163
111,50 apmērā 2020.gadā, EUR 380 593,50 apmērā 2021.gadā.

3.

Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri.

4.

Aizņēmuma atmaksu garantē no Ķekavas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.

5.

Paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam 25% apmērā no būvdarbu kopējām izmaksām
EUR 54 370,50 Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā un EUR 126 864,50 Ķekavas
novada pašvaldības 2021.gada budžetā.

6.

Paredzēt līdzekļus pašvaldības finansējumam būvdarbu izmaksu pārsniegumam EUR 49
979,34 Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetā.

7.

Paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam no būvuzraudzības kopējām izmaksām EUR
4 323,00 Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā un EUR 10 085,66 Ķekavas novada
pašvaldības 2021.gada budžetā.
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8.

Paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam no autoruzraudzības kopējām izmaksām EUR
653,00 Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā un EUR 1 525,00 Ķekavas novada
pašvaldības 2021.gada budžetā.

9.

Paredzēt finansējumu projekta ,,Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā” realizēšanai 2020.gadā no pašvaldības budžeta sadaļas “Līdzekļi ceļu ikdienas
uzturēšanai” 59 346,50 EUR apmērā.

10. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, pēc Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas aizņēmuma ņemšanai,
parakstīt līgumus par projektā ,,Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā” paredzēto būvdarbu. būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanu.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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