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SĒDES PROTOKOLS
Baloži, Ķekavas novads
2017. gada 31. augusts

protokols Nr. 19.

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 10:00
Darba kārtība
1.§ Finanšu komitejas jautājumi
1.
1.1. Par Ķekavas novada sporta skolas direktores atbrīvošanu no amata;
2.
1.2. Par Tūrisma koordinācijas centra direktora atbrīvošanu no amata;
3.
1.3. Par domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu;
4.
1.4. Par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka komandējumu uz Bordesholmu;
5.
1.5. Par domes priekšsēdētājas otrā vietnieka komandējumu uz Stokholmu;
6.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.I..
2.§ Attīstības komitejas jautājumi
7.
2.1. Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales
pagastā;
8.
2.2. Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales
pagastā;
9.
2.3. Par zemes īpašumu "Vistiņas" un "Putnu fabrika Ķekava", Ķekavā, Ķekavas pagastā,
apvienošanu;
10. 2.4. Par nekustamo īpašumu P iela X un P iela X1, Baložos, apvienošanu;
11. 2.5. Par zemes ierīcības projekta "A" un "A-1" Alejās, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma termiņa
pagarināšanu;
12. 2.6. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma
"M" un "M-1" Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai.
3.§ Saimnieciskās darbības komitejas jautājumi
13. 3.1. Par zemes piešķiršanu nomā M.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi",
Ķekavā, Ķekavas pagastā;
14. 3.2. Par zemes piešķiršanu nomā L.Ā.uz daļu no rezerves zemes fonda zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 8070 003 0075 un 8070 003 0076, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
15. 3.3. Par grozījumu Ķekavas novada domes 28.10.2010.lēmumā Par pilnvarojumu parakstīt izziņu
par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības
pirmpirkuma tiesības;
16. 3.4. Par ceļazīmju uzstādīšanu Jeņčos, Ķekavas pagastā;
17. 3.5. Par ceļazīmju uzstādīšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā.
5.§ Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumi
18. 5.1. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar PPII Zelta rasa (SIA Edinburgas skola);
19. 5.2. Par atbalstu, apmaksājot pusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem 2017./2018.mācību gadā;
20. 5.3. Par piemaksu brīvpusdienām 2017./2018. mācību gadā pirmo, otro, trešo un ceturto klašu
skolēniem;
21. 5.4. Par ēdināšanas apmaksu 2017./2018. mācību gadā piektās klases skolēniem.

Sēdi vada - domes priekšsēdētāja Viktorija Baire
Sēdi protokolē – Līga Mizovska
Sēdē piedalās:
Deputāti:
Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds
Keisters, Gatis Līcis, Dzintra Medne, Raimonds Nitišs, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Anastasija
Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko.
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektora vietnieka p.i.
Iekšējais auditors
Juridiskās daļas vadītāja p.i.
Telpiskās plānošanas daļas vadītājs
Attīstības daļas vadītājas p.i.
Vides un labiekārtošanas daļas vadītājas p.i.
Datorspeciālists
Ieinteresētās personas

Astrīda Vītola,
Viktorija Belova,
Līga Blate,
Juris Križanovskis,
Māris Ozoliņš,
Jānis Ozoliņš,
Mārtiņš Egle,
Atris Mežinskis, Kaspars Bēms.

Sēdē nepiedalās: – Olafs Klūdziņš.

Sēdes norise tiek fiksēta audio un videoierakstā.
Baire atklāj kārtējo domes sēdi un informē, ka pirmais jautājums ir darba kārtība par šīs dienas domes
sēdi.
Par darba kārtību
Baire paziņo, ka darba kārtībā iekļauts 21 jautājums un ir iesniegti divi priekšlikumi par darba kārtību.
Pirmais priekšlikums ir saņemts no Žilko, un Baire aicina to komentēt.
Žilko norāda, ka ir ieradušies pārstāvji no SIA „RE VIDE” un SIA „Import Solutions” un lai neaizkavētu
uzņēmējus būtu vēlams šos jautājumus izskatīt sākumā.
Līcis jautā, vai videotiešraide tiks šodien nodrošināta.
Baire paskaidro, ka videotiešraide tiks nodrošināta, šobrīd neliela aizkavēšanas, jo ir nelielas tehniskas
problēmas.
Pamatojoties uz Jura Žilko priekšlikumu – 7. jautājumu - “2.1. Par jaunas atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales pagastā “ – izskatīt kā pirmo, un 8. jautājumu –
“2.2. Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales
pagastā” izskatīt kā otroAtklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),„Pret” – nav, „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Žilko priekšlikumu atbalstīt.
Nākamā priekšlikuma izskatīšanu Baire nodot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam, ņemot vērā,
ka tas attiecas uz domes priekšsēdētāju.
Vītols informē, ka pie darba kārtības ir iesniegts Anda Adata priekšlikums, un aicina Adatu to komentēt.
Adats paskaidro, ka šis lēmuma projekts ir tapis incidenta rezultātā, proti, pirmdienas rītā kā parasti ir
ieradies domē, lai piedalītos vadības sanāksmē. Pēdējos piecus gadus šajā pasākumā neviens nav liedzis
piedalīties. Domes priekšsēdētājai ne visai simpatizēja tas, ka atrados šajā telpā un tika izteikts
priekšlikums šīs telpas pamest un ka šajā sanāksmē nav iespēja deputātam piedalīties. Tā kā sanāksmes
telpas nepametu, tā rezultātā domes priekšsēdētāja sanāksmi pārtrauca. Šo darbību rezultātā ir
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veidojusies duāla situācija, proti, tas bija mēģinājums deputātam liegt iespēju piedalīties ar likumu
noteiktajās sapulcēs, kur tiek risināts jautājums par iedzīvotāju interesēm. Uzskatu, ka šāda situācija ir
nepieļaujama.
Baire paskaidro, ka, ja iepriekš ir bijušas vadības sapulces, tas nenozīmē, ka šajā pirmdienā, par ko min
Adata k-gs, tā bija vadības sapulce. Tā bija domes priekšsēdētājas iniciēta slēgta sapulce, lai runātu
par konkrētiem jautājumiem. Atklātās sapulces būs, par to tiks iepriekš izziņots un paziņots visiem
deputātiem. Visi deputāti būs vienādā situācijā un ar vienādām tiesībām. Attiecībā uz slēgtajām
sanāksmēm, kas notiks pie domes priekšsēdētājas, nav pienākums par tām informēt visus deputātus.
Adats informē, ka pašvaldība ir publiskā pārvalde, kur nevar būt slēgtās sapulces, it īpaši, kas attiecas
uz deputātiem. Kopš 1991. gada nav izskanējis viedoklis, ka priekšsēdētājs var organizēt slēgtās
sapulces, kurās deputātam nav tiesību piedalīties. Vēlos saņemt no priekšsēdētājas rakstiski atbildi, kurā
tiks norādīts, uz kāda tiesību akta pamata priekšsēdētāja var organizēt slēgtas sapulces. Vienīgais
iemesls sasaukt slēgtu sapulci ir tikai tad, ja tiek apstrādāti personas dati, šajā sapulcē šāda formāta
nav un nevar būt. Priekšsēdētājai nav pamata uzskatīt, ka informāciju ko deputāts iegūst no pašvaldības
darbiniekiem varētu būt izmantota ne tā, kā tas ir nepieciešams deputātiem.
Baire piebilst, ka ja Adata k-gs vēlas piedalīties visās sapulcēs, tad ir jānāk dzīvot priekšsēdētājas
kabinetā, ja jau nevar būt neviena sapulce individuāli ar darbiniekiem.
Adats informē, ka pozitīvi vērtēs priekšsēdētājas piedāvājumu dzīvot viņas kabinetā un visticamāk, ka
šo piedāvājumu arī izmantos.
Pamatojoties uz Anda Adata priekšlikumu – Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par priekšsēdētājas
rīcībuAtklāti balsojot
ar 5 balsīm „Par” (Adats, Damlics, Līcis, Nitišs, Prokopenko), „Pret” – 6 (Ceļmalnieks, Kalniņš,
Keisters, Medne, Pozņaks, Žilko), „Atturas” – 4 (Jerums, Priede, Variks, Vītols), „Nepiedalās” – 1
(Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Adata priekšlikumu noraidīt.
Priekšlikums nav atbalstīts, un jautājums darba kārtībā netiek iekļauts.
Ceļmanieks aicina deputātu Adata k-gu sniegt atbalstu, un palīdzību jaunajai priekšsēdētājai, nevis sēžu
laikā nemitīgi pārmetot un diezgan draudošā balsī izsakot dažādus draudus, bet respektēt
priekšsēdētājas pieredzi šajā amatā un ļaut “100 dienas” priekšsēdētājai saprast un aprast ar jauno
darba pieredzi.
Žilko aicina deputātus uz savstarpēju toleranci un izpratni.
Adats informē, ka šādu priekšlikumu nemaz nebūtu iesniedzis, ja šī tolerance būtu bijusi.
Kalniņš aicina ievērot atvērtības principu, proti, ja ir šādas sanāksmes administrācijas ēkā, tad par
viņām ir jābūt informētiem visiem deputātiem.
Līcis aicina tos deputātus, kuri runā par toleranci pašiem sākt būt tolerantiem pret opozīcijas
deputātiem.
Darba kārtība tiek sakārtota atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem.
Sēde vadītāja aicina balsot par grozīto darba kārtību.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Medne, Nitišs, Pozņaks,
Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - 2(Adats, Līcis), „Nepiedalās” –
nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt koriģēto Ķekavas novada domes 2017. gada 31. augusta sēdes darba kārtību.
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2.§
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
2.§ 1.
Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – jautājumu izskatīja Attīstības komitejā.
Ozoliņš – komersants ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu Daugmalē izveidot atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas staciju. Iecerētā šķirošanas stacija būs paredzēta zemnieku saimniecībām, no kurām
iepirks atkritumus, šeit tos sašķiros un nodos pārstrādei. Īpašums Ziediņi atrodas Daugmales pagastā,
kurš ir iznomāts līdz 2020. gada 31. decembrim ar tiesībām pagarināt nomas līgumu. Uzņēmējs savu
darbību veiks ēkas iekšienē, arī jau sašķirotos atkritumus uzņēmējs neplāno glabāt ārpus telpām. Lai
uzņēmējs varētu strādāt, tad viņam no Valsts vides dienesta jāsaņem B kategorijas atļauja, un tam
nepieciešams domes lēmums.
Keisters atgādina, ka š.g. 25. maijā lēmuma projekts tika apstiprināts par šo ideju, un šobrīd šis lēmuma
projekts atceļ jau reiz pieņemto lēmumu.
Ozoliņš informē, ka 2017. gada 25. maija pieņemtā lēmuma atcelšanas iemests ir fakts, ka Uzņēmējs
nevēlas savākt atkritumus no iedzīvotājiem, tāpēc domes jau pieņemtajam lēmumam bija neatbilstošs
nosaukums, un jāveic grozījumi lēmumā.
Bēms informē, ka pamatideja šai atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei ir balstīta uz
zemniekiem, nevis iedzīvotājiem. Ja vēlas pieņemt atkritumus no iedzīvotājiem, tad ir nepieciešams
pilnīgi cits laukums un tādā gadījumā īpašums Ziediņi, kas atrodas Daugmales pagastā vairs neder.
Jautājumu vairāk nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales
pagastā, Ķekavas novadā.
Lēmums pielikumā Nr. 7.

2.§ 2.
Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – jautājumu izskatīja Attīstības komitejā.
Ozoliņš informē, ka šis ir identisks lēmuma projekts iepriekšējam, tikai šo atļauju prasa cits komersants.
Abi uzņēmēji veiks vienu un to pašu darbību vienā ēkā, abi paredz savākt iepakojumu atkritumus no
zemniekiem. Ozoliņam nav informācijas par to, vai abi uzņēmēji ir saistīti savā starpā.
Damlics vēlas noskaidrot, kā divi dažādi komersanti vienā īpašumā varēs nodarboties ar vienu un to
pašu uzņēmējdarbības veidu.
Mežinskis pauž viedokli, ka tā būs veselīga konkurence komersantu starpā. SIA „Import Solutions” ir
tendēts ievākt, šķirot un pārstrādāt viena veida plastmasas izstrādājumus, savukārt konkurents ir tendēts
šķirot un pārstrādāt plašāka spektra plastmasas izstrādājumus.
Keisters pauž viedokli, ka divi komersanti vienā vietā, ar vienu un to pašu komercdarbības veidu ir
nenopietna pieeja.
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Līcis vēlas noskaidrot, vai komersantam ir vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
Ozoliņš informē, ka komersantam par īpašumu Ziediņi atrodas Daugmales pagastā, ir noslēgts nomas
līgums līdz 2020. gada 31. decembrim ar tiesībām līgumu pagarināt. Konkurence ir veselīga un
nepieciešama.
Ceļamnieks vēlas noskaidrot, cik plašu teritoriju komersanti plāno apkalpot.
Bēms informē, ka atkritumi tiks vesti no Latvijas teritorijā esošajiem zemniekiem. No ārzemēm
atkritumus nav paredzēts ievest. Atkritumus vedīs pats komersants, nevis zemnieki.
Variks vēlas noskaidrot, kāds būs atkritumu minimālais daudzums, kuram komersants pats brauks pakaļ.
Bēms informē, ka minimālais daudzums varētu būt viena tonna, kurai komersants pats brauks pakaļ.
Jautājumu vairāk nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales
pagastā, Ķekavas novadā.
Lēmums pielikumā Nr. 8.

1.§
FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1.§ 1.
Par Ķekavas novada sporta skolas direktores atbrīvošanu no amata
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire – pašvaldībā ir saņemts Ķekavas novada sporta skolas direktores
iesniegums ar lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības un atbrīvot viņu no Ķekavas novada sporta
skolas direktores amata.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot no amata Ķekavas novada sporta skolas direktori Vitu Mikitanovu ar 2017.gada
31.augustu.
Lēmums pielikumā Nr. 1.
Jerums izsaka pateicības vārdus Vitai Mikitanovai par ieguldīto darbu Sporta skolas tapšanā un
attīstībā.
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1.§ 2.
Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Tūrisma koordinācijas centrs”
direktora atbrīvošanu no amata
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire – ir saņemts Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Tūrisma
koordinācijas centrs’’ direktora Jura Žilko iesniegums ar lūgumu pārtraukt darba tiesiskās attiecības
un atbrīvot viņu no Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Tūrisma koordinācijas centrs’’ direktora
amata, jo Tūrisma koordinācijas centra direktora amats nav savienojams ar deputāta amatu.
Vītols vēlas precizēt, vai atbalstot Adata k-ga priekšlikumu, kaut kad nonāksim pie situācijas, piemēram,
dome vai pašvaldība izvērtē šīs iestādes, kā atsevišķas iestādes lietderību un nonāk pie secinājuma, ka
lietderīgāk iespējams, šo iestādi ir apvienot ar kādu citu pašvaldības iestādi, tad atbalstot Adata k-ga
priekšlikumu to nevarēs veikt.
Adats izsaka pateicības vārdus Jurim Zilko par to, ka deputātiem ir nosūtījis KNAB vēstuli ar
skaidrojumu. Priekšlikums ir tapis ar mērķi, lai izslēgtu iespēju, jeb spekulācijas, ka Tūrisma
koordinācijas centra reorganizācija vai pārdēvēšana ir notikusi ar mērķi piemērot iestādi tā, lai to
varētu vadīt deputāts.
Pamatojoties uz Jura Žilko priekšlikumu – Priekšlikums izskatāmam jautājumam pievienot arī atzinumu
no KNAB Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols), „Pret” - 1(Adats), „Atturas” - nav, „Nepiedalās” 1(Žilko),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Žilko priekšlikumu atbalstīt.

Pamatojoties uz Anda Adata priekšlikumu – Neveikt Tūrisma koordinācijas centra reorganizāciju vai
pārdēvēšanu ar mērķi piemērot iestādi tā, lai to varētu vadīt deputātsAtklāti balsojot
ar 6 balsīm „Par” (Adats, Damlics, Līcis, Priede, Variks, Vītols), „Pret” - 3(Ceļmalnieks, Kalniņš,
Pozņaks), „Atturas” - 6(Baire, Jerums, Keisters, Medne, Nitišs, Prokopenko), „Nepiedalās” - 1(Žilko),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Adata priekšlikumu noraidīt.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols)
„Pret” - 1(Adats), „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - 1(Žilko),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atbrīvot no amata Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Tūrisma koordinācijas centrs” direktoru
Juri Žilko ar 2017.gada 11.septembri.
Lēmums pielikumā Nr. 2.
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1.§ 3.
Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu
Jautājuma izskatīšanu Baire nodot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam, ņemot vērā, ka tas
attiecas uz domes priekšsēdētāju.
Par jautājumu ziņo Aigars Vītols – ir saņemta informācija no sadraudzības partnerpašvaldības
Bordesholmas, Vācijā par Vācijas Dzīvotspējīgāko pašvaldību kongresu, kas notiks Hamburgā, Vācijā.
Ķekavas novada pašvaldība sadarbojas ar Bordesholmas pašvaldību jau 25 gadus, šī jubileja tiks
atzīmēta 2018. gadā. Šo gadu laikā ir realizēti vairāki kopīgi projekti, kopīgas sadraudzības aktivitātes,
izveidojušās ciešas saites starp pašvaldību iedzīvotājiem. 2017. gada 27. septembrī Vācijas
Dzīvotspējīgāko pašvaldību kongresā Hamburgā, Vācijā tiks pasniegta balva par dinamiskāko
sadraudzību. Konkursā dalību bija pieteikušas 300 pašvaldības. Ķekavas – Bordesholmas sadraudzība
ir iekļuvusi piecu labāko vidū, kuri ir uzaicināti uz Hamburgu, uz Galvenās balvas pasniegšanas
ceremoniju. Komandējuma laikā paredzēta arī tikšanās ar Bordesholmas pašvaldības vadību un
darbiniekiem par 25. gadu sadraudzības jubilejas pasākumiem un turpmākās sadraudzības virzieniem.
Adats informē, ka lēmuma projektā ir norāde, ka domes priekšsēdētāja tiek komandēta uz Bordesholmas
pašvaldību, bet galvenais komandējuma mērķis ir Vācijas Dzīvotspējīgāko pašvaldību kongress, kas
notiek Hamburgā.
Adats vēlas noskaidrot, kāpēc domes priekšsēdētājai nav komandējums ar deleģējumu uz Hamburgu,
bet gan ir uz Bordesholmu.
Ozoliņš – domes priekšsēdētāja tiek komandēta uz Bordesholmas pašvaldību tāpēc, ka Bordesholmā tiks
pavadīts vislielākais laiks no šī komandējuma, jo Hamburgā tiek pavadīts salīdzinoši neliels laiks, proti,
tikai balvu pasniegšanas cereminija. Tajā pašā laikā priekšsēdētāja iepazīsies arī ar Bordesholmas
sadraudzības pašvaldības vadību, un arī tiks izdiskutēti turpmākie sadarbības projekti.
Jautājumu nav, un Vītols aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs, Pozņaks,
Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), “Pret” - 1(Adats), „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - 1(Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piekrist Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires nosūtīšanai komandējumā uz
Bordesholmu, Vācija, dalībai Vācijas Dzīvotspējīgāko pašvaldību kongresā Hamburgā, Vācijā no
2017. gada 26. līdz 28. septembrim.
Lēmums pielikumā Nr. 3.

1.§ 4.
Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka komandējumu
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire – jautājums ir par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka
komandējumu uz Bordesholmu.
Adats informē, ka Finanšu komitejā par šo jautājumu tika runāts tāpēc, ka šis komandējums ir
nepieciešams tāpēc, ka Vītola k-gam tika aizsākts sadarbības projekts, strādājot Sporta aģentūrā. Tā kā
Aigars Vītols ir ievēlēts par domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku, līdz ar to ir nepieciešams domes
lēmums.
Vītols informē, ka šis projekts norisinās jau labu laiku, kurā Ķekavas novada pašvaldība īsteno Eiropas
Savienības Erasmus plus programmas stratēģisko partnerību skolas izglītības sektora projektu. Projekta
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pamatā ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešana vispārējās izglītības iestādes, neformālās izglītības
iestādēs, kā līdzeklis izglītības kvalitātes uzlabošanai un skolēnu piesaistei. Viens no Ķekavas novada
pašvaldības projekta partneriem ir Ķekavas novada Sporta aģentūra.
Adats vēlas noskaidrot, vai Vītola k-gs šobrīd ir Sporta aģentūras darbinieks.
Vītols informē, ka ir iesniedzis iesniegumu Sporta aģentūrai par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.
Jautājumu vairāk nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - 1(Adats), „Nepiedalās” 1(Vītols),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piekrist Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Aigara Vītola nosūtīšanai
komandējumā uz Bordesholmu (Vācija) dalībai Eiropas Savienības Erasmus plus programmas
Pamatdarbības KA2 stratēģisko partnerību skolas izglītības sektora projekta Quality school
seminārā Bordesholmā (Vācija) no 2017. gada 3. līdz 8.septembrim.
Lēmums pielikumā Nr. 4.

1.§ 5.
Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā vietnieka komandējumu
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire – jautājums ir par domes priekšsēdētāja otrā vietnieka komandējumu
uz Stokholmu.
Līcis informē, ka rīt ir 1. septembris un daudziem tas ir priecīgs notikums. Vai Pļavniekkalna bērniem
rīt mācības notiks Ķekavā, Skolas ielā 2, vai tomēr Pļavniekkalna ielā 20.
Baire informē, ka Līča k-ga jautājums pilnībā neattiecas ne uz šo jautājumu, ne uz vienu citu jautājumu,
kas ir iekļauts darba kārtībā.
Līcis informē, ka ir 2016. gada 15. septembra domes lēmums, kuram seko vēl divi izpilddirektora
rīkojumi, ka 2017/2018 mācību gadā Pļavniekkalna skola atradīsies Ķekavā, Skolas ielā 2. Tie vecāki,
kuri 1. septembrī, savus bērnus vedīs uz skolu Pļavniekkalna ielā 20, rīkosies pretlikumīgi, jo šis 2016.
gada 15. septembra domes lēmums nav atcelts. Ja jau deputātiem ir atradies laiks komandējumiem uz
Stokholmu, uz Bordelholmu, tad kāpēc nav atradies laiks juridiski korekti sakārtot jautājumu par
Pļavniekkalna skolas atrašanas vietu 2017/2018 mācību gadā.
Baire informē, ka jautājums par Pļavniekalna skolu ir ar garu vēsturi, tamdēļ ir rūpīgi jārīkojas, lai
atceltu visus lēmumus, vai arī apturētu to darbību nepieļaujot kļūdas.
Damlics vēlas noskaidrot, kāds ir komandējuma uz Stokholmu mērķis.
Kalniņš informē, ka šim braucienam uz Stokholmu ir divi mērķi, proti, pirmkārt, lai piedalītos šajā
pasākumā un iepazītos ar labo praksi Ziemeļeiropā, konkrēti ar padarītajiem projektiem Sociālās
Uzņēmējdarbības un inovāciju attīstībā Zviedrijā un otrkārt, šajā pasākumā piedalīsies vairāku valstu
pārstāvji, kas savukārt dos mums iespēju izveidot jaunas saiknes, lai Ķekavas novadu un potenciālos
interesantus iesaistītu Eiropas Savienības finansētu projektu attīstībā un ieviešanā.
Nitišs vēlas noskaidrot, vai ir kāds dokuments, kurā redzams pasākuma organizatoru apkopojums par
kandidātu pieteikumiem pieredzes apmaiņas vizītei Stokholmā, par sociālo uzņēmumu un pašvaldību
sadarbību un pamatojums, kāpēc izvēlējušies tieši Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otro vietnieku
Neilu Kalniņu kā vizītes dalībnieku no Latvijas. Nav skaidrs kāpēc lēmuma projektā tiek rakstīts, ka šajā
pasākumā piedalīsies arī 6 cilvēku komanda no Baltkrievijas.
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Kalniņš domā, ka lēmumprojektā ietvertie cilvēki ir kā informatīvs materiāls. Lai noskaidrotu starp
kādiem kandidātiem, ir izvēlēta Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā vietnieka Neila Kalniņa
kandidatūra, informācija ir jāpieprasa pasākuma organizatoriem.
Nitišs uzskata, ja lēmumprojektā tiek konstatēts, ka pasākuma organizatori ir izvēlējušies Kalniņa k-gu,
tad ir nepieciešams šo faktu pamatot dokumentāli.
Damlics vēlas noskaidrot šī pasākuma izmaksas.
Kalniņš informē, ka šī pasākuma vienīgās izmaksas ir Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā
vietnieka komandējuma dienas nauda, jo lidošanas un uzturēšanas izmaksas Zviedrijā tiek segtas no
pasākuma organizatoru puses.
Kalniņš informē, ka šis lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz e-pastu, kurš tika saņemts no
pasākuma organizatoriem.
Plkst. 11:12 deputāts Aigars Vītols iziet no sēžu zāles.
Nitišs izsaka priekšlikumu, ka no lēmuma būtu jāizņem ārā teikums par Baltkrievijas delegāciju.
Baire izsaka lūgumu Nitiša k-gam priekšlikumu iesniegt rakstiski, lai par to var deputāti balsot.
Adats jautā Kalniņa k-gam, vai viņš gadījumā neatceras, kurā datumā viņš kļuva par domes
priekšsēdētāja otro vietnieku.
Kalniņš atbildot uz Adata k-ga jautājumu atbild noraidoši.
Adats informē, ka vienīgais dokuments, kurš pievienots domes lēmumam, ir datēts 2017. gada 17. jūliju.
Kā šī organizācija 2017. gada 17. jūlijā zināja, ka Neils kalniņš ir ievēlēts par domes priekšsēdētājas
otro vietnieku.
Plkst. 11:14 deputāts Aigars Vītols atgriežas sēžu zālē.
Plkst. 11:14 deputāte Indra Priede iziet no sēžu zāles.
Kalniņš pauž viedokli, ka visticamāk, pasākuma organizatori ir ļoti augsti intelektuāli attīstīti un saistīti
ar kādiem īpašiem spēkiem. Šis aicinājums tika uzrakstīts pēc pašvaldības domes vēlēšanām.
Adats vēlas noskaidrot, kā pašvaldība saņēma e-pasta vēstuli, kas ir pievienota lēmumprojektam.
Kalniņš informē, ka šo dokumentu pašvaldībā iesniedza gan pasākuma organizatori, gan viņš.
Adats vēlas noskaidrot, cik budžetā ir paredzēti komandējumiem finanšu līdzekļi.
Vītola pauž viedokli, ka šobrīd budžetā komandējumiem finanšu līdzekļi ir pieejami.
Plkst. 11:17 deputāte Indra Priede atgriežas sēžu zālē.
Adats pauž viedokli, ka šodien būs iztērēts visas domes priekšsēdētājas un vietnieku komandējumu
kvotas kādas ir bijušas iepriekšējā sasaukumā. Adats uzskata, ka šis ir izklaides projekts un ir ļoti liela
vēlme par pašvaldības finanšu līdzekļiem aizbraukt pasaulē un kaut ko paskatīties. Skumjākais ir tas, ka
neviens nemin, ka bez Ķekavas novada pašvaldības šajā pasākumā piedalīsies vēl kāda pašvaldība
(izņemot Baltkrieviju). Pēc pievienotā dokumenta ir saprotams, ka šis pasākums Zviedrijā ir domāts
uzņēmējiem, lai viņi varētu attīstīt savus projektus, kurus piedāvā pašvaldībām. Pašvaldībai nav
pieredzes, ar kuru varētu aizbraukt uz Ziemeļvalstīm un vai mēs būsim tie, kas iemācīs citus vislabāk
strādāt šajā jomā. Vienīgais labums pašvaldībai no šī projekta ir tas, ka nav jāveic maksājumi par
transporta un uzturēšanās izdevumiem. Ja Kalniņa k-gam tiešām ir vēlme šādā līmenī paaugstināt savu
zināšanu līmeni, tad ir jāizmanto bezalgas atvaļinājums.
Plkst. 11:20 deputāts Arnolds Keisters iziet no sēžu zāles.
Plkst. 11:21 deputāts Gatis Līcis iziet no sēžu zāles.
Kalniņš informē, ka Jaunā konservatīvā partija ļoti labi atceras visus tos saukļus, ar kuriem ir stāvēts
ceļmalā, turot augstā cieņā vēlētājiem dotos solījumus un partija negrasās no tiem atkāpties. Aicinājums
brīdī, kad tiek izteikti kādi pieņēmumi vai šaubas, vai arī kad norādām, ka pasākuma vērtība būs nulle,
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vai pasākums būs pilnīgi bezvērtīgs, iepazīties rūpīgāk ar informāciju, iespēju robežās pajautāt cilvēkam
kas uz šo pasākumu brauks un, kas šim pasākumam gatavojas, jo tas radīs iespēju plašāk izprast un
saprast, Sociālās Uzņēmējdarbības un inovāciju jēgu kā tādu, tās nozīmi pašvaldībā, saprast to, ka šis
pasākums nav domāts uzņēmējiem, bet gan domāts tiem spēlētājiem, kas iesaistās Sociālās
Uzņēmējdarbības un ar to saistīto inovāciju procesā un attīstībā. Pasaules labā prakse liecina to, ka
tieši pašvaldībām ir liela loma šajā jautājumā.
Plkst. 11:25 deputāts Gatis Līcis atgriežas sēžu zālē.
Plkst. 11:25 deputāts Raimonds Nitišs iziet no sēžu zāles.
Kalniņš informē, ka ir bijis iesaistīts Kurzemes plānošanas reģionā kā eksperts no Labklājības
ministrijas puses saistībā ar Deinstitucionalizācijas projektu. Nešaubīgi, ka bezjēdzīga braukalēšana uz
pašvaldības rēķina nekad netiks atbalstīta. Vienlaikus norāda, ka vēlas attīstīt Ķekavas novadu par
modernu un progresīvu novadu, kurš ir iesaistīts daudzos Ķekavas novada attīstību veicinošos
starptautiskos projektos. Plānojam piesaistīt un aicināt uz Ķekavas novadu ārvalstu investorus, ārvalstu
ražojošus uzņēmumus. Lai šo procesu realizētu, neizbēgami būs nepieciešami ārvalstu komandējumi.
Jerums apliecina, ka Zviedrija ir tā vieta, kur var gūt labu pieredzi, kas ir Skandināvijā.
Plkst. 11:27 deputāts Raimonds Nitišs atgriežas sēžu zālē.
Damlics atgādina, ka šī ir pirmā domes sēde jaunajā sasaukumā, kurā būtu jālemj jautājumi par
sabiedrības interesēm, bet šajā sēdē ir trīs jautājumi par domes vadības komandējumiem.
Kalniņš aicina domes deputātus iedziļināties tematā “Sociālā uzņēmējdarbība”. Sociālajam dienestam
un Ķekavas sociālās aprūpes centram ir ļoti nosacīta saistība ar Sociālā uzņēmējdarbību un ar to
saistītajām inovācijām.
Plkst. 11:30 deputāts Arnolds Keisters atgriežas sēžu zālē.
Baire informē, ka komandējums uz projektu rēķina ir ļoti atbalstāms, tas paplašina iespējas doties un
iepazīties ar citu valstu pieredzi, kā arī atslogot pašvaldības budžetu.
Nitišš pauž viedokli, ka nav laba prakse, ka abi domes priekšsēdētājas vietnieki vienlaikus varētu doties
komandējumā.
Kalniņš secina, ka būtu vērts runāt par priekšsēdētājas pirmā un otrā vietnieka pienākumiem, kā arī par
domes deputātu pienākumiem, par šo jautājumu esam sākuši runāt jau administrācijā. Priekšsēdētājas
un deputātu primārais pienākums ir pieņemt lēmumus un uzraudzīt to izpildi, proti, domes
priekšsēdētājas vietnieku prombūtnes laikā nav plānotas nozīmīgas sēdes, kurās būtu nepieciešamība
domes priekšsēdētājas vietnieku klātbūtne, un nekāda lēmuma pieņemšanas procesija netiks apdraudēta.
Vienlaikus, norāda, ka, esot komandējumā, domes priekšsēdētājas vietnieks ir sasniedzams telefoniski
un e-pastā.
Baire atgādina, ka tiek apspriests jautājums par domes priekšsēdētājas otrā vietnieka komandējumu.
Adats informē, ka domes priekšsēdētājas vietnieku komandējumu laikā plāno pieņemt būtiskus lēmumus
un pie šo lēmumu pieņemšanas būtu nepieciešams piedalīties domes priekšsēdētājas vietniekiem.
Nitišs atgādina, ka, atrodoties komandējumā, amatpersona nav tiesīga pieņemt lēmumus un parakstīt
jebkādus dokumentus.
Pamatojoties uz Anda Damlica priekšlikumu – Nosūtīt komandējumā kādu kompetentu Sociālā dienesta
vai Aprūpes centra darbinieku ar angļu valodas zināšanām Atklāti balsojot
ar 5 balsīm „Par” (Adats, Damlics, Līcis, Nitišs, Prokopenko), „Pret” - 5(Baire, Ceļmalnieks, Jerums,
Medne, Pozņaks), „Atturas” - 5(Keisters, Priede, Variks, Vītols, Žilko), „Nepiedalās” - 1(Kalniņš),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Damlica priekšlikumu noraidīt.
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Pamatojoties uz Anda Adata priekšlikumu – Piešķirt Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrajam
vietniekam bezalgas atvaļinājumu Deputāts Ceļmalnieks paziņo, ka ir kļūdījies balsojumā, pareizais balsojums ir “PRET”.
Atklāti balsojot
ar 2 balsīm „Par” (Adats, Prokopenko), „Pret” - 8(Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Līcis, Nitišs,
Pozņaks, Žilko), „Atturas” - 5(Keisters, Medne, Priede, Variks, Vītols), „Nepiedalās” - 1(Kalniņš),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Adata priekšlikumu noraidīt.

Pamatojoties uz Raimonda Nitiša priekšlikumu – No lēmuma projekta izņemt ārā informāciju par to,
ka domes priekšsēdētāja otrais vietnieks ir izvēlēts starp pārējiem pretendentiem un informāciju par
to, ka pasākumā piedalās 6 dalībnieku komanda no Baltkrievijas Atklāti balsojot
ar 4 balsīm „Par” (Adats, Līcis, Nitišs, Prokopenko), „Pret” - 8(Baire, Ceļmalnieks, Medne, Pozņaks,
Priede, Variks, Vītols, Žilko), „Atturas” - 2(Jerums, Keisters), „Nepiedalās” - 2(Damlics, Kalniņš),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Nitiša priekšlikumu noraidīt.

Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Keisters, Medne, Pozņaks, Priede, Variks, Vītols,
Žilko), „Pret” - 5(Adats, Damlics, Līcis, Nitišs, Prokopenko), „Atturas” - nav, „Nepiedalās” 1(Kalniņš),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piekrist Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā vietnieka Neila Kalniņa nosūtīšanai
komandējumā uz Stokholmu, Zviedrija dalībai mācību un pieredzes apmaiņas pasākumā saistībā
ar sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem no 2017.gada 6. līdz 8.septembrim.
Lēmums pielikumā Nr. 5.

Plkst. 11:50 sēdes vadītāja izsludina pārtraukumu.
Plkst. 12:15 atsākas domes sēde.

1.§ 6.
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt V.I. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus 90% apmērā par 2017.gadu
par apbūves zemi 0.4 ha platībā īpašumam xxxxx, Ķekavas pagastā.
Lēmums pielikumā Nr. 6.

2.§
ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
2.§ 3.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – jautājums saistīts ir Ķekavas putnu fabrikas teritoriju, tehniski ir
nepieciešams apvienot divus zemesgabalus.
Križnaovskis informē, ka ir saņemts iesniegums no putnu fabrikas Ķekava, kurai pieder divi zemes
īpašumi, uz kuriem atrodas viena ēka, un tāpēc viņi lūdz apvienot abus zemes īpašumus vienā.
Križanovskis norāda kartē zemju atrašanās vietu, un paskaidro, ka pēc apvienošanas tiks arī piešķirta
adrese jaunajam zemes gabalam. Par īpašuma nosaukumu ir panākta vienošanās ar īpašnieku.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Putnu fabrika Ķekava” zemes vienību un nekustamā īpašuma
“Vistiņas” zemes vienību, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; piešķirt nosaukumu un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Lēmums pielikumā Nr. 9.

2.§ 4.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – vēlas apvienot divus īpašumus, kas pieder vienai fiziskai personai.
Jautājums tika skatīts Attīstības komitejā.
Križanovskis informē, ka abi īpašumi atrodas dārzkopības sabiedrību teritorijā Baložos; īpašumi ir
blakus stāvoši un pieder vienam īpašniekam; katrs zemes gabals ir aptuveni 600 kv.m. liels. Ar lēmumu
apvienotajam zemes gabalam tiek piešķirta adrese un noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
Atšķirībā no iepriekšējā jautājuma, uz šiem zemes gabaliem neatrodas ēkas, un zemju apvienošana ļaus
būvējamās ēkas labāk izvietot.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
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Atļaut apvienot vienā nekustamajā īpašumā: nekustamo īpašumu P ielā X un P ielā X1, Baložos,
Ķekavas novadā; piešķirt adresi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
Lēmums pielikumā Nr. 10.

2.§ 5.
Par zemes ierīcības projekta darba uzdevuma termiņa pagarināšanu
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – saistībā ar termiņa nokavēšanu ir nepieciešams termiņu pagarināt.
Križanovskis informē, ka zemes ierīcības projekta izstrāde uzsākta pirms diviem gadiem, šobrīd
jāpagarina darba uzdevuma termiņš, lai projektu varētu apstiprināt. Zemes ierīcības projektā iesaistītas
divas blakus stāvošas zemes vienības, kur cauri vienai tiek veidots ceļš, lai varētu piekļūt otrai zemes
vienībai, un tas ir zemes ierīcības projekta mērķis. Zemes ierīcības projekta darba uzdevums tiek izdots
uz diviem gadiem, un šobrīd tā termiņš jau notecējis, tāpēc jāizdod lēmums par darba uzdevuma termiņa
pagarināšanu, jo projekta izstrāde jau ir tādā stadijā, ka tuvākajās sēdēs varēs to virzīt apstiprināšanai
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt derīguma termiņu ar Domes 2014.gada 11.septembra lēmumu Nr. 2.§ 5. “Par zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „A” un „A–1” Alejās, Ķekavas pagastā
robežu pārkārtošanai” apstiprinātajam darba uzdevumam uz vienu gadu no lēmuma pieņemšanas
dienas.
Lēmums pielikumā Nr. 11.

2.§ 6.
Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma
teritorijai
Par jautājumu ziņo Juris Žilko.
Križanovskis informē, ka ir jau apstiprināts detālplānojums, kurš bija nepieciešams, lai varētu veikt
papildus būvniecību. Detālplānojuma izstrādes laikā viens no zemes kaimiņiem iebilda pret esošiem
trokšņiem, tomēr dome detālplānojumu apstiprināja, bet šis kaimiņš to apstrīdēja tiesā. Tiesas process
ir izgājis divas instances, un tiesa ir atzinusi domes lēmumu par tiesisku un konstatējusi, ka pašvaldība
nav pārkāpusi normatīvos aktus. Tiesas lēmums ir stājies spēkā, un var uzsākt detālplānojuma
realizāciju, tāpēc nepieciešams piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
izdalītajiem zemes gabaliem, par ko sagatavots lēmuma projekts.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
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Detālplānojumā “M” un “M-1”, Daugmalē, Daugmales pagastā, projektētajām zemes vienībām
piešķirt adreses/nosaukumus un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
Lēmums pielikumā Nr. 12.

3.§
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
3.§ 1.
Par zemes piešķiršanu nomā
Par jautājumu ziņo Arnolds Keisters – ir saņemts iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemi.
Lēmumprojekts sagatavots par mazdārziņa piešķiršanu nomā. Nomnieks ir jauns. Īpašums sastāv no
diviem zemesgabaliem, kas atrodas zem elektrolīnijām īpašumā Spriegumi, Ķekavā. Nomas līguma
termiņu noteikt līdz 2019. gada 31. decembrim, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, bez apbūves
tiesībām.
Jautājumu vairāk nav, tiek papildināts lēmuma projekts, un Baire aicina par to balsot.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nomā zemi 0,04 ha platībā (daļa no Ķekavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Spriegumi”) M.V., nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim,
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, bez apbūves tiesībām.
Lēmums pielikumā Nr. 13.

3.§ 2.
Par zemes piešķiršanu nomā
Par jautājumu ziņo Arnolds Keisters – Nomas līgums pirms tam bija uz iesnieguma iesniedzējas vīra
vārda. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu. Šis zemes gabals atrodas Zaļeniekos, Krustkalnu ciemā, un
tie ir divi zemes gabali. Šis zemes gabals ir rezerves zemes fonda zeme, līdz ar to varam iznomāt līdz
nākamajam Ministru kabineta rīkojumam par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme. Nomas līguma termiņš tiek noteikts līdz 2019. gada 31. decembrim.

Jautājumu vairāk nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nomā zemi 0,03 ha platībā un zemi 0,032 ha platībā (daļa no rezerves zemes fonda zemes),
L.Ā., nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim, sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai, bez apbūves tiesībām.
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Lēmums pielikumā Nr. 14.

3.§ 3.
Par grozījumu Ķekavas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.3.§ 328.
Par jautājumu ziņo Arnolds Keisters – Ķekavas novada dome 2010.gada 28.oktobra sēdē ir pieņēmusi
lēmumu par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par
atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības. Lēmumā ir norādīts, ka izziņa pirms tās
parakstīšanas jāsaskaņo ar Attīstības daļu, Telpiskās plānošanas daļu, Vides un labiekārtošanas daļu
un Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētāju. Ar 2017. gada grozījumiem Ķekavas novada
pašvaldības nolikumā ir mainīts komitejas nosaukums, kuras kompetencē ir jautājumi par īpašumu
iegūšanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā, kā rezultātā ir nepieciešams izdarīt grozījumus esošajā
lēmuma attiecīgās komitejas nosaukumu aizstājot ar vārdiem „Ķekavas novada domes komitejas, kuras
kompetencē ir jautājumi par īpašumu iegūšanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā priekšsēdētāju”.
Lēmumā netiek vairs nosaukta konkrēta komiteja ar mērķi, lai pie kārtējo komiteju nosaukumu maiņas
nebūtu jāgroza šis lēmums.
Adats pauž viedokli, ka tā nav labā prakse, ka noteikumos raksta, ka kāds par kaut ko ir atbildīgs.
Konkrēti ir jāmin kurš un par ko ir atbildīgs. Šinī gadījuma var rasties duālā situācija, ka šo jautājumu
izskata divas komitejas, kuru kompetencē ir jautājumi par īpašumiem, līdz ar to kuras komitejas
priekšsēdētājs būs tas, kas parakstīs šo izziņu.
Damlics atgādina, ka šo izziņu par pirmpirkuma tiesībām komitejas priekšsēdētājs nevis paraksta, bet
gan tikai saskaņo.
Pamatojoties uz Anda Adata priekšlikumu – Labot komitejas nosaukumu neminot kompetenci, kura
nav precīzi formulēta Atklāti balsojot
ar 6 balsīm „Par” (Adats, Damlics, Līcis, Nitišs, Pozņaks, Prokopenko), „Pret” - 3(Baire, Jerums, Žilko),
„Atturas” - 7(Ceļmalnieks, Kalniņš, Keisters, Medne, Priede, Variks, Vītols), „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Adata priekšlikumu noraidīt.

Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Atklāti balsojot
ar 12 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Pozņaks, Priede,
Variks, Vītols, Žilko), Pret” - 1(Adats), „Atturas” - 3(Damlics, Nitišs, Prokopenko), „Nepiedalās” –
nav,

Ķekavas novada Dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Ķekavas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.3§.328 „Par
pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par
atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības” (prot.Nr.19) lemjošās daļas 2.punktā.
Lēmums pielikumā Nr. 15.
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3.§ 4.
Par ceļazīmju uzstādīšanu Jenčos
Par jautājumu ziņo Arnolds Keisters – ir saņemts Jeņču ciema iedzīvotāju iesniegums, ar lūgumu uzlabot
satiksmes drošību Jeņču ciemā, kā rezultātā ir nepieciešams uzstādīt attiecīgās maksimālā ātruma
ierobežojošās ceļa zīmes. Analoģiskas ātruma ierobežojuma zīmes ir uzstādītas bijušajā dārzkopības
sabiedrībā “Ziedonis”. Ceļa zīmes reāli varēs uzstādīt 2018. gadā pēc Ķekavas novada pašvaldības
2018. gada budžeta apstiprināšanas.
Adats informē, ka šis ir viens no tiem piemēriem, kas pierāda, ka ne vienmēr ceļa zīmes tiek uzstādītas
ne tajā vietā kur tās vislabāk strādātu. Iepriekš pašvaldībā ir bijuši piemēri, kad dome kardināli ir
mainījusi ceļa zīmes vienā un tajā pašā vietā četru gadu laikā. Lai pie šī jautājuma domei vairs nebūtu
jāatgriežas, ir nepieciešams izstrādāt lēmuma projektu, ka, zīmes jāuzstāda tur, kur tās vajadzīgas un
tad jau speciālists zinās, kurā vietā ir jāliek kāda veida ceļa zīme.
Vītola informē, ka finanšu līdzekļi sadaļā par ceļazīmēm ir iztērēti, jo samērā dāsni esam atbalstījuši
visas iedzīvotāju vēlmes.
Žilko informē, ka pats personīgi ir apsekojis Jeņču ciema teritoriju un labotais lēmuma projekts pēc
Saimnieciskās darbības komitejas lūguma ir diezgan būtisks, jo komitejas sēdes laikā komitejas loceklis
lēmuma projektā pamanīja, ka uzstādot ātruma ierobežojošas ceļa zīmes, tās nedarbosies visā ciema
teritorijā. Līdz ar to precizētajā lēmuma projektā šī nepilnība ir novērsta.
Pamatojoties uz Anda Adata priekšlikumu – Izteikt lēmumu, ka zīmes jāuzstāda tur, kur tās vajadzīgas
Atklāti balsojot
ar 7 balsīm „Par” (Adats, Ceļmalnieks, Damlics, Kalniņš, Līcis, Nitišs, Prokopenko), „Pret” - 2(Pozņaks,
Žilko), „Atturas” - 6(Baire, Jerums, Medne, Priede, Variks, Vītols), „Nepiedalās” - 1(Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Adata priekšlikumu noraidīt.

Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Uzstādīt ceļazīmes Nr.525 „Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zona” un ceļazīmes Nr.526
„Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zonas beigas” Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā.
Lēmums pielikumā Nr. 16.

3.§ 5.
Par ceļazīmju uzstādīšanu Ķekavā
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Par jautājumu ziņo Arnolds Keisters – lai uzlabotu satiksmes drošību Ķekavas ciema daļā, Dienvidu
ielā, Īguma ielā, Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nepieciešams uzstādīt ceļa
zīmes. Šis jautājums ir saistīts ar sākumskolas jauno korpusu, kurš tiek nodots ekspluatācijā, līdz ar to
ir nepieciešama pieguļošo ielu satiksmes organizācija. Tiek izveidots liels auto stāvlaukums. Dienvidu
iela vienā daļā pārvērstos par vienvirziena ielu, kā rezultātā veidotos tāda kā riņķveida kustība gar
Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēku.
Variks vēlas noskaidrot, vai šīs ceļa zīmes nebija jau paredzētas sākumskolas tehniskajā projektā un vai
šo ceļa zīmju uzstādīšanai ir paredzēti finanšu līdzekļi.
Vītola informē, ka sākumskolas tehniskajā projektā robežas bija līdz Īguma ielai ar noteikumu atjaunot
ielas virskārtu pēc darbu veikšanas. Šie līdzekļi tiks ņemti no mērķdotāciju finanšu līdzekļiem. Dienvidu
ielai ir atjaunots segums, bet, tā kā šī iela ir samērā šaura, līdz ar to transportlīdzekļu kustība būtu
atļaujama tikai vienā virzienā, pretējā gadījumā satiksme būtu apgrūtināta.
Notiek diskusija par satiksmes kustības organizēšanu Dienvidu ielā, Ķekavā.

Pamatojoties uz Jura Jeruma priekšlikumu – Atlikt jautājuma izskatīšanu, atgriezt komitejā, pievienot
jautājumam ekspertu atzinumu un citus saistītos materiālus pilnvērtīgai lēmuma pieņemšanai Atklāti balsojot
ar 4 balsīm „Par” (Jerums, Pozņaks, Variks, Žilko), „Pret” - 6(Baire, Damlics, Kalniņš, Keisters, Līcis,
Nitišs), „Atturas” - 5(Ceļmalnieks, Medne, Priede, Prokopenko, Vītols), „Nepiedalās” - 1(Adats),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Jeruma priekšlikumu noraidīt.

Pamatojoties uz Aigara Vītola priekšlikumu – Uzdot Izpilddirektoram izvērtēt un iesniegt domei
risinājumus kustības organizēšanai abos virzienos Dienvidu ielas posmā no Īguma ielas līdz Nākotnes
ielai Deputāts Keisters paziņo, ka ir kļūdījies balsojumā, pareizais balsojums ir “PRET”.
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Kalniņš, Medne, Pozņaks, Priede, Variks, Vītols, Žilko),
„Pret” - 4(Damlics, Keisters, Nitišs, Prokopenko), „Atturas” - 1(Līcis), „Nepiedalās” - 1(Adats),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: deputāta Vītola priekšlikumu atbalstīt.

Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs, Priede,
Prokopenko, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - 2(Pozņaks, Variks), „Nepiedalās” - 1(Adats),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Uzstādīt ceļazīmes sešas ceļazīmes Dienvidu, Īguma un Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā.
Lēmums pielikumā Nr. 17.

5.§
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS JAUTĀJUMI
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5.§ 1.
Par deleģēšanas līguma pagarināšanu
Par jautājumu ziņo Dzintra Medne.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Plkst. 13:35 deputāts Andis Adats beidz dalību domes sēdē.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Edinburgas skola” vienošanos par 2016.gada
15.augusta deleģēšanas līguma Nr. 21-24/16/2 termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 31.augustam.
Lēmums pielikumā Nr. 18.

5.§ 2.
Par atbalstu, apmaksājot pusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem
Par jautājumu ziņo Dzintra Medne.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - 1(Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Sniegt atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni 2017./2018. mācību
gadā Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 6. līdz
9.klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR
1.61 bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma.
Lēmums pielikumā Nr. 19.

5.§ 3.
Par piemaksu brīvpusdienām 2017./2018. mācību gadā
Par jautājumu ziņo Dzintra Medne.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piemaksāt valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 euro dienā) līdz EUR 0,19 dienā bez ģimeņu
materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem
pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem 2017./2018. mācību gadā no 2017.gada 1.septembra.
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Lēmums pielikumā Nr. 20.

5.§ 4.
Par ēdināšanas apmaksu 2017./2018. mācību gadā piektās klases skolēniem
Par jautājumu ziņo Dzintra Medne.
Jautājumu nav, un Baire aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Līcis, Medne, Nitišs,
Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” - nav, „Atturas” - nav, „Nepiedalās” - nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apmaksāt ēdināšanu līdz EUR 1,61 apmērā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no
Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās klases skolēniem 2017./2018.
mācību gadā no 2017.gada 1.septembra.
Lēmums pielikumā Nr. 21.

Sēde tiek slēgta plkst. 13:45.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS)

V.Baire

Sēdes protokolētāja:

(PARAKSTS)

L.Mizovska

Protokolu paraksta 2017.gada 6.septembrī.
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