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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.17.

2018.gada 26.jūlijs

LĒMUMS Nr.21.
Par iepirkuma procedūras organizēšanu moduļu tipa piebūves projektēšanai
un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas, Gaismas ielā 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Izskatot jautājumu par iepirkuma procedūras organizēšanu moduļu tipa piebūves
projektēšanai un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas, Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, konstatēts:
1.

Deklarēto iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā uz 01.06.2018. bija 24 124 iedzīvotāji, no kuriem
67 % dzīvo Ķekavas pagastā, 28 % Baložu pilsētā un 5 % Daugmales pagastā. No kopējā
iedzīvotāju skaita 25 % veido bērni vecumā līdz 18 gadiem.

2.

Novada skolu kapacitāte ir sasniegta, bet bērnu skaita samazinājums un demogrāfiskās
situācijas pasliktināšanās nav prognozējama.

3.

Ķekavas vidusskolas ēkas Gaismas ielā 9 ir 27 klašu telpas, bet 2018./2019.m.g. nepieciešamo
klašu telpu skaits būtu 28 klašu telpas, līdz ar to viena 5.klase netiek pārcelta un turpinās
mācības Ķekavas vidusskolas ēkā Nākotnes ielā 1A. Ņemot vērā skolēnu skaita pieaugumu
visos izglītības posmos, telpu klašu deficīts varētu sasniegt 12 klašu telpas 300 vietām.

4.

Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības
iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējā vidējās izglītības un profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 73.punkts
nosaka, ka noteikumu 24.punkts stājas spēkā no 2020.gada 1.septembra un noteiktās prasības
attiecībā uz telpu platību ir obligātas no 2020. gada 1. septembra: “24. Minimālā platība viena
izglītojamā vietai: 24.1. mācību telpā — 2 m2; 24.2. ķīmijas un fizikas kabinetā — 2,4 m2;
24.3. mājturības un tehnoloģiju kabinetā — 4,65 m2; 24.4. sporta zālē — 8 m2; 24.5. datorklasē
– 3 m2 ”, kas prasa neatliekamu rīcību atbilstības nodrošināšanai.

5.

Šobrīd, kā mācību telpa Gaismas ielā 9 angļu valodas stundām, jau tiek izmantota bibliotēkas
lasītava. Lai izvietotu papildus klases šajā ēkā, skolotāju istaba būs jāpārveido par mācību
telpu.
Situācijas apraksts ar lūgumu risināt jautājumu par piebūves celtniecību 5.-12.klasēm pie
Ķekavas vidusskolas ēkas Gaismas ielā 9 izklāstīts Ķekavas vidusskolas direktores 2018. gada
5.februāra iesniegumā domei Nr. 1-21/18/29.
Ar rīkojumu Nr. 5-3/18/283 “Par darba grupas izveidošanu” no 10.05.2018. tika izveidota
darba grupa, kurai tika uzdots izstrādāt priekšlikumus par Ķekavas vidusskolas telpu
paplašināšanas risinājumiem. Darba grupas ziņojumā ir secināts, ka “Ķekavas vidusskolai
piekrītošajā teritorijā vidusskolas nepieciešamās paplašināšanas programmu var realizēt gan
esošajai skolai piebloķējot kapitālu būvi pēc individuāla projekta, gan piebloķējot saliekamos
tipveida moduļus”.

6.

7.

8.

Skolas akreditācijas ekspertu komisijas 2018.gada 23.maija ziņojumā „Akreditācijas ekspertu
komisijas ziņojums” sadaļā “V. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u)

īstenošanas uzlabošanai punktā 5.2. ieteikts “Plānot turpmāku izglītības iestādes ēkas Gaismas
ielā 9 renovāciju un piebūves celtniecību”.
9.

Skolēnu skaita pieaugumu pamatskolas posmā, iespējams, ietekmēs arī Izglītības un zinātnes
ministrijas plānotā skolu tīkla optimizācija.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas
2018.gada 17.jūlija sēdes un Finanšu komitejas 19.jūlija sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Keisters, Medne, Pozņaks, Priede, Šaicāns,
Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – 4 (Damlics, Geduševa, Klūdziņš, Līcis),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma procedūru un
izsludināt konkursu par moduļu tipa būves projektēšanas un būvniecības iepirkumu pie
Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 300
izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai.

2.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram izstrādāt tehnisko specifikāciju iepirkuma
procedūras organizēšanai moduļu tipa piebūves projektēšanai un būvniecībai.

3.

Šis lēmums stājās 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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