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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.17.

2018.gada 26.jūlijs

LĒMUMS Nr.26.
Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “Vertex projekti” par būvprojekta
“Jaunatnes ielas (posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai) pārbūve Baložos, Ķekavas novadā”
izstrādi
Izskatot jautājumu par būvprojekta “Jaunatnes ielas (posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai)
pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi 2018. gadā, konstatēts:
1. VARAM kā atbildīgā iestāde par 3.3.1. SAM "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu
atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas
vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros" īstenošanu ir apzinājusi, ka līdz

2018. gada 21. maijam 3.3.1. SAM trešās atlases kārtas ietvaros ir radies ERAF finansējuma
atlikums 5 140 566 euro.
2. 2018. gada 10. aprīlī VARAM veica deviņu novadu pašvaldību (Ķekavas, Ādažu, Rucavas,
Salacgrīvas, Vaiņodes, Aknīstes, Sējas, Amatas, Grobiņas) aptauju, kuras ietvaros Ķekavas
novada pašvaldības precizētā projekta ideja guva atbalstu ar precizētām projekta aktivitātēm.
Ķekavas novada pašvaldības projekta idejas koncepta ERAF finansējums EUR 408 496,00.
3. Ķekavas novada pašvaldība veica 2016.gadā VARAM iesniegtā projekta koncepcijas
precizējumus, kura ietvaros paredzēts izstrādāt detālplānojumu Rīgas ielai Nr.36 un Rīgas ielai
Nr.40 z.g., kā arī uzlabot infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai: Uzvaras prospekta pārbūvi
posmā no Baložu ielas līdz Titurgas ielai un Jaunatnes ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz
Skolas ielai.
4. Projekta potenciālais sadarbības partneris SIA ”Mario” (ražotne atrodas pie Jaunatnes ielas),
kuram projekta ietvaros būs jāveic investīcijas savā uzņēmumā un jārada jaunas darba vietas.
5. Kā obligāts priekšnoteikums projektu iesniegšanai ir projekta tehniskā gatavība – gatavs
tehniskais projekts. Līdz ar to nepieciešams uzsākt projektēšanu tām aktivitātēm, ko 2018.
aprīlī Ķekavas novada pašvaldība ir iesniegusi VARAM kā potenciāli atbalstāmās projekta
ietvaros: Uzvaras prospekta pārbūvi posmā no Baložu ielas līdz Titurgas ielai un Jaunatnes
ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Skolas ielai.
6. Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā Uzvaras prospekta Baložos pārbūves
projektēšanai ir paredzēti 20 000 EUR. Ir veikta iepirkumu procedūra ĶNP 2018/25, kur par
uzvarētāju ar zemāko cenu atzīts SIA ”RK Projekti” ar cenu EUR 18755,00, t.sk. PVN 21% un
autoruzraudzība EUR 1815,00. Projektēšanas laiks 8 mēneši, līdz ar to finansējums būs
nepieciešams 2019.gadā pēc būvprojekta akceptēšanas Ķekavas novada būvvaldē.
7. Ir veikta cenu aptauja par Jaunatnes ielas pārbūves projektēšanu, kur zemāko cenu piedāvājusi
SIA “Vertex projekti”. ar summu EUR 12083,06 (divpadsmit tūkstoši astoņdesmit trīs euro un
06 centi), tajā skaitā PVN 21% un autoruzraudzība EUR 332,75. Projektēšanas darbu izpildes
termiņš ir 130 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas un apmaksa par darbu izpildi

paredzēta pēc būvprojekta akceptēšanas Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē, tas ir
2018.gadā, autoruzraudzība 2019.gadā.
8. Jaunatnes ielas pārbūves realizācija paredzēta Ķekavas novada pašvaldības Attīstības
programmā 2014.-2020. gadam (VTP2, R.V.2.1., U.,2.1.l.) un Investīciju plānā 2018.2020.gadam (Nr.20).
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19. un
23.punktu,
- likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 19.jūlija sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Geduševa, Jerums, Keisters, Līcis, Medne, Pozņaks,
Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu ar SIA “Vertex
projekti”, reģ. Nr. 40003842450, par būvprojekta “Jaunatnes ielas (posmā no Skolas ielas līdz
Rīgas ielai) pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi par summu EUR 12083,06 (divpadsmit
tūkstoši astoņdesmit trīs euro un seši centi).

2.

Finansējumu būvprojekta izstrādei EUR 11750,31 paredzēt, veicot grozījumus Ķekavas novada
pašvaldības 2018.gada budžetā, autoruzraudzībai finansējumu EUR 332,75 paredzēt Ķekavas
novada pašvaldības 2019.gada budžetā.

3.

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.
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