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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.17.

2018.gada 26.jūlijs

LĒMUMS Nr.22.
Par zemes iegādi jaunas skolas būvniecībai
Ņemot vērā Ķekavas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu 5.§13. “Par mācību
procesa nodrošināšanu”, (protokols Nr.20), konstatēts:
1. Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors ir izdevis rīkojumu Nr.5-3/17/636 “Par darba
grupas izveidi priekšlikumu izstrādei jaunas sākumskolas būvniecībai”.
2. Darba grupa apkopotos datus par deklarēto iedzīvotāju skaitu vērtē, kā pozitīvu rādītāju jaunās
skolas būvniecībai Katlakalna vai Rāmavas ciema teritorijā. Ņemot vērā šī brīža un tuvāko 10
gadu novada skolu prognozējamo noslogojumu, būtu nepieciešams uzbūvēt jaunu skolu līdz
500 vietām, paredzot arī atsevišķu bloku pirmsskolas grupām līdz 200 bērniem.
3. Aprēķinot nepieciešamo zemesgabala platību, darba grupa rēķināja uz vienu izglītojamo 50 m2,
lai nodrošinātu pilnvērtīgu infrastruktūru (mācību telpas, ēdnīcu, sporta zāli, stāvlaukumu u.c.).
Skolai 504 bērniem ir nepieciešams ~ 25 200 m2 jeb 2,5 ha (504 * 50 m2) + 8 pirmsskolas
grupas 200 bērniem 10 000 m2 jeb 1 ha + sporta laukuma izbūvei līdz 1 ha. Nepieciešama
zemesgabala platība skolas būvniecībai varētu sasniegt ~ 3-5 ha.
4. Darba grupa apskatīja Katlakalna un Rāmavas ciema teritorijās potenciālos zemesgabalus
skolas ēkas būvniecībai un secināja, ka šajās teritorijās ir vērtējami 5 zemesgabali jaunās skolas
būvniecībai.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
- Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
- Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1. un
3.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas
2018.gada 17. jūlija sēdes un Finanšu komitejas 2018.gada 19.jūlija sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Keisters, Klūdziņš, Medne, Pozņaks, Priede,
Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Geduševa, Līcis),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 10.augustam izsludināt
konkursu zemes gabala iegādei jaunas skolas būvniecībai, ievērojot darba grupas ziņojumu.
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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

