ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLS
Baloži, Ķekavas novads
2018. gada 23. augusts

protokols Nr.19

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 11:15.
Darba kārtība
Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas jautājumi
1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par konkursu
„Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””;
2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu - Pilbārži;
3. Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu - Asteru iela 32;
4. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Ķirši;
5. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ķiršogas;
6. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Ādiņas2;
7. Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Rāmavas iela 52.
Īpašumu komitejas jautājumi
8. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma īstermiņa nomu
publiska pasākuma rīkošanai;
9. Par nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
10. Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas jautājums
11. Par skolēnu ēdināšanu 2018./2019.m.g.
Sociālo lietu un veselības komitejas jautājumi
12. Par nodomu protokola parakstīšanu;
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu M.A.;
14. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa maiņu A. N.
Finanšu komitejas jautājumi
15. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Baložu komunālā saimniecība”;
16. Par Pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „Ķekavas nami”;
17. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un
aģentūru vadītāju amatu un to likmju sarakstā;
18. Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā;
19. Par projekta pieteikumu konkursam ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām”;
20. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts Kases autotransporta iegādei;
21. Par būvvaldes 2018. gada 17. maija atzinuma par būves pārbaudi ,,Objektam
piebraucamais ceļš, ,,Jaunegles”, ,,Dižkoki”, Daugmale, apstrīdēšanu;

22. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu (Vācija) no
2018. gada 12.septembra līdz 17.septembrim;
23. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu ,,Gājēju ceļa izbūve
gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Sēdi vada - Viktorija Baire.
Sēdi protokolē – Līga Mizovska.
Sēdē piedalās:
Deputāti:
Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils
Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns,
Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko.
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektora p.i.
Juridiskās daļas vadītājs
Telpiskās plānošanas daļas vadītājs
Finanšu daļas speciāliste
Attīstības daļas vadītāja
Īpašumu daļas vadītāja
Īpašumu daļas speciāliste
Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja
Projektu vadītājs
Jurists
Transporta dispečers
Datorspeciālists

Andris Volanskis,
Jānis Zvaigzne,
Juris Križanovskis,
Anda Pūriņa,
Astrīda Vītola,
Andra Vanaga,
Daiga Ozola,
Sigita Varika,
Jānis Vītoliņš,
Aivars Purvlīcis,
Mārtiņš Ansonskis,
Māris Bērziņš.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes loceklis Ilmārs Brālis,
SIA “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs
Ēriks Linters.
Sēdē nepiedalās: Olafs Klūdziņš, Dzintra Medne.
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā.
Viktorija Baire atklāj sēdi.
Par darba kārtību
Baire informē, ka par darba kārtību ir saņemti divi priekšlikumi, proti, jautājuma par
satiksmes organizācijas izmaiņām Medema ielā, Baložos, Ķekavas novadā izslēgšanu no
darba kārtības un otrs priekšlikums par viena piebalsojamā jautājuma, proti, par aizņēmuma
ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu ,,Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu
(valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā” iekļaušanu darba kārtībā.
Pozņaks sniedz skaidrojumu, ka 2018. gada 15. augustā Attīstības un uzņēmējdarbības
atbalsta komitejā tika izskatīts jautājums saistībā ar satiksmes organizācijas izmaiņām
Medema ielā, Baložos. Pēc komitejas sēdes tika saņemts signāls no Medema ielas Nr. 9 un
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Nr.7 māju iedzīvotājiem ar iebildumiem par plānoto satiksmes organizāciju. Uzklausot
iedzīvotāju iebildumus nākas secināt, ka šajā lēmumprojektā ir jāveic izmaiņas un diemžēl
domes sēdes laikā šīs izmaiņas gan saturiski, gan shematiski nav iespējams veikt.
Damlics atgādina, ka šī autostāvvieta daļēji atrodas uz privātīpašumā esoša zemes un daļēji
uz pašvaldības īpašumā esošas zemes. Katrs privātīpašnieks var ierobežot uz savas zemes
svešu automašīnu stāvēšanu.
Pozņaks skaidro, ka no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Medema ielā 10, Baložos, ir saņemts
iesniegums, kurā ir izteikts lūgums pretī viņu mājai sakārtot transportlīdzekļu novietošanu,
tāpēc šim nolūkam ir nepieciešamas satiksmes organizācijas izmaiņas Medema ielā, Baložos,
un nepieciešams uzstādīt ceļa zīmi ar ierobežojumiem, lai tur varētu savas automašīnas
novietot tikai Medema ielas iedzīvotāji. Savukārt tika saņemti iebildumi no pretim esošajām
mājām, proti, ja šī teritorija skar pašvaldības zemi, tad ir jādod iespēja visiem iedzīvotājiem
novietot savas automašīnas uz pašvaldības zemes. Šobrīd pēc Medema ielas 10 iedzīvotāju
iesniegtās shēmas ir paredzēts izveidot 26 auto stāvvietas, bet tā kā daļa zemes pieder
privātajam īpašniekam un daļa pašvaldībai, līdz ar to būtu taisnīguma princips ievērots, ja
13 auto stāvvietas tiktu nodotas Medema ielas 10 iedzīvotājiem uzstādot attiecīgas ceļa zīmes.
Līcis vēlas noskaidrot, kā tiks nodrošināts, ka pašvaldības zemi var izmanot jebkurš novada
iedzīvotājs.
Pozņaks atgādina, ka Medema ielas 10 iedzīvotāji ir iesnieguši šīs autostāvvietas shēmu, bet
iedziļinoties tajā, nākas secināt, ka netiks ievērots vienlīdzības princips.
Saistībā ar piebalsojamo jautājumu Vītola skaidro, ka ar trešo reizi ir noslēdzies iepirkums
objektam ,,Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas
ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”. Būvnieks plāno šo objektu pabeigt
vēl šajā gadā un pēdējais terminš iesniegt dokumetus aizņēmumu padomei ir 2018. gada 5.
septembris. Ja šodien netiek pieņemts šis lēmums, tad dokumentu iesniegšana aizņēmumu
padomei būs iespājama tikai oktobra mēnesī un tas jau rada bažas vai šogad šo objektu būs
iespējams pabeigt. Pirmajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents, pēctam notika sarunu
procedūra, kur tika uzaicināti desmit uzņēmumi - nepieteicās neviens un trešajā reizē
uzaicinājumu nosūtīja sešiem uzņēmumiem un pieteicās divi uzņēmumi.
Pozņaks iesniedzis priekšlikumu - Jautājumu par satiksmes organizācijas izmaiņām Medema
ielā, Baložos, Ķekavas novadā izņemt no darba kārtībās un atkārtoti izskatīt kārtējā AUA
komitejā.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Pozņaka priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Agnese Geduševa,
Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede,
Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – 1 (Andis Damlics),
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Baire iesniegusi priekšlikumu - Iekļaut darba kārtībā ,,Par aizņēmuma ņemšanu un
pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu “ Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu
A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
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Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Baires priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis
Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1 (Agnese
Geduševa)
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par koriģēto 2018.gada 23.augusta Ķekavas
novada domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt koriģēto 2018.gada 23.augusta Ķekavas novada domes sēdes darba kārtību.

ATTĪSTĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA
KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1.
Grozījumi Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par
konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””
Šaicāns ziņo, ka 2017.gadā tika atbalstīts konkurss Uzņēmuma gada balva un ņemot vērā
konkursa izvērtēšanas rezultātus, konstatēts, ka Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija
lēmumā „Par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”” ir nepieciešams izdarīt
grozījumus.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1
(Neils Kalniņš),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§1. „Par konkursu
„Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”” grozījumus.
Lēmums Nr.1 pielikumā.
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2.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Pilbārži
Šaicāns ziņo, ka ir saņemst privātpersonas 2018.gada 23.jūlija iesniegums ar lūgumu atļaut
detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Pilbārži”, Ķekavā, atļaujot īpašuma sadali
savrupmāju būvniecībai.
Damlics atgādina, ka saistībā ar šo detālplānojumu pirmais iesniegums ir bijis pirms sešiem
gadiem, ir bijuši arī atkārtoti iesniegumi, bet visi iesniegumi ir tikuši noraidīti viena iemesla
dēļ, proti, nav centrālās kanalizācijas un lokālo kanalizāciju tur būvēt nevarot. Šim
īpašniekam bija jāizbūvē kanalizācija līdz Ķekavai, vēlāk parādījās iespēja kanalizāciju
izbūvēt līdz vecajām attīrīšanas iekārtām, ko, protams, šis cilvēks izdarīt nevarēja, bet ir
gandarījums, ka šodien šis jautājums tiks atrisināts ar detālplānojumu.
Šaicāns informē, ka priekšlikums ir tapis saistībā ar vienotu stratēģiju par perspektīvo ēku
pieslēgšanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Šaicāns iesniedzis priekšlikumu - Labot darba uzdevuma 6.7.punktu otro daļu: ,,norādot
risinājumu par perspektīvo ēku pieslēgšanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem".
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Šaicāna priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds
Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars
Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – 1 (Andis Damlics), ,,Atturas” – 2 (Agnese Geduševa, Neils
Kalniņš)
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu ar
labojumiem.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Pilbārži”, kadastra numurs
8070 008 0026, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1222, 2.1000 ha platībā,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā saskaņā ar darba uzdevumu Nr.D-2018-18.
Lēmums Nr.2 pielikumā.
Plkst. 11:58 – Juris Žilko iziet no sēžu zāles
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3.
Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu- Asteru iela 32
Šaicāns ziņo, ka ir saņemts divu privātpersonu iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma Asteru ielā 32, Katlakalnā, sadalei divos pastāvīgos
nekustamajos īpašumos.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
8070 007 0800, Asteru ielā 32, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadalei
saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr. Z-2018-TPD-13.
Lēmums Nr.3 pielikumā.
Plkst. 12:01 Juris Žilko atgriežas sēžu zālē

4.
Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai- Ķirši
Šaicāns informē, ka šis ziņojums attiecas arī uz nakamajiem izskatāmajiem jautājumiem, jo
tas skar četrus nekustamos īpašumus, kas atrodas viens otram blakus. Iesniegumi ir saņemti
no dažādām personām, bet zemes attīstītājs, jeb detālplānojuma iniciators ir viena persona. Ir
saņemti iesniegumi ar lūgumu nodot detālplānojumu, četriem nekustamajiem īpašumiem,
publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Križanovskis informē, ka šie četri īpašumi atrodas Rāmavā. Pieslēgumi ūdensapgādei un
kanlizācijai ir centralizēti.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Nodot detālplānojuma nekustamajam īpašumam ,,Ķirši”, kadastra numurs 8070 007
0310, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projektu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums Nr.4 pielikumā.

5.
Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanaiĶiršogas
Jautājumu un debašu nav.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Nodot detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ķiršogas”, kadastra numurs 8070 007
1204, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projektu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums Nr.5 pielikumā.

6.
Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanaiĀdiņas-2
Jautājumu un debašu nav.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Nodot detālplānojuma nekustamajam īpašumam ,,Ādiņas-2”, kadastra numurs 8070 007
0178, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projektu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums Nr.6 pielikumā.
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Plkst. 12:06 Indra Priede iziet no sēžu zāles

7.
Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanaiRāmavas iela 52
Jautājumu un debašu nav.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Nodot detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, kadastra numurs 8070
007 0155, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projektu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums Nr.7 pielikumā.

ĪPAŠUMU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
8.
Par pilnvarojumu parakstīt līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma īstermiņa
nomu publiska pasākuma rīkošanai
Keisters ziņo, ka ir sagatavots lēmumprojekts par to, ka publisko pasākumu rīkošanai
procesuālais termiņš vienmēr ir diezgan garš. Ar šo lēmumprojektu tiks saīsināts šis termiņš
atļaujas saņemšanai publiskā pasākuma rīkošanai. Lēmumprojekta būtība ir tanī apstāklī, ka
publiskā pasākuma atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus sagatavos Īpašuma daļa
un atļauju paraksta izpilddirektors.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu daļai, pamatojoties uz personas
iesniegumu, noformēt nekustamā īpašuma īstermiņa nomas līgumu publiska pasākuma
rīkošanai.
8

2. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu par pašvaldības
nekustamā īpašuma īstermiņa nomu publiska pasākuma rīkošanai.
Lēmums Nr.8 pielikumā.

9.
Par nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Keisters ziņo, ka atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam par nekustamā īpašuma Kalnu
iela 36, Baložos, atsavināšanu, minētais nekustamais īpašums tika izsolīts 2018.gada
30.jūlijā. Izsolē piedalījās divi solītāji. Nekustamo īpašumu, Kalnu iela 36, Baloži, nosolīja
par EUR 21520.00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro). Pirkuma maksa
pilnā apmērā samaksāta 2018.gada 6.augustā. Ir sagatavots lēmumprojekts par to, ka
apstiprināta augstākā nosolītā cena un ir nepieciešams atļaut noslēgt pirkuma līgumu, lai
varētu notikt īpašnieku maiņa zemesgrāmatā.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos, Ķekavas novadā, izsolē
nosolīto cenu EUR 21520.00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro),
kuru 2018.gada 30.jūlija izsolē nosolīja A. S.
2. Noslēgt ar A. S. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos,
Ķekavas novadā, atsavināšanu.
Lēmums Nr.9 pielikumā.

10.
Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Keisters ziņo, ka atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam par nekustamā īpašuma
Ziemassvētku iela 7, Baložos, atsavināšanu. Minētais nekustamais īpašums tika izsolīts
2018.gada 7.augustā, kur piedalījās viens nosolītājs. Nekustamo īpašumu, Ziemassvētku iela
7, Baložos, nosolīja par EUR 8735.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro).
10% maksa pilnā apmērā samaksāta 2018.gada 8.augustā. Izsoles noteikumi paredz, ka
maksājumu var veikt viena gada laikā.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Plkst. 12:12 Indra Priede atgriežas sēžu zālē
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Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7, Baložos, Ķekavas novadā, izsolē
nosolīto cenu EUR 8735.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro), kuru
2018.gada 7.augusta izsolē nosolīja S. H..
2. Noslēgt ar S. H., pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7,
Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu ar nomaksas termiņu līdz 2019.gada
30.oktobrim.
Lēmums Nr.10 pielikumā.

Sēdē pārtraukums no plkst. 12:15 līdz 12:30.
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS
JAUTĀJUMS
11.
Par skolēnu ēdināšanu 2018./2019.m.g.
Jerums ziņo, ka lēmumprojekta būtība ir, ka katru mācību gadu atjaunojam šāda tipa
lēmumu. Valsts piešķir pašvaldībām līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanas
apmaksai 1,42 euro dienā vienam izglītojamajam. Ķekavas novada pašvaldība 2018.gada
budžetā ir ieplānojusi pašvaldības līdzekļus 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanas
piemaksai līdz 0,19 euro dienā vienam izglītojamajam un finansējumu 5. un 6.klases
izglītojamo ēdināšanai līdz 1,61 euro dienā vienam izglītojamajam, kā arī Ķekavas novadā
deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni 2018./2019.mācību gadā Ķekavas novada
izglītības iestādēs apgūst obligāto pamatizglītību no 7. līdz 9.klasei līdz 1,61 euro dienā
vienam izglītojamajam.
Jerums informē, ka Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejā, ņemot vērā, gan
iepriekšējā domes sēdē izteikto priekšlikumu un balsojumu ir pieņemts lēmums, ka tiek
veidota darba grupa, kurai ir divi uzdevumi, proti, izvērtēt kāds ir nepieciešams finansējums
lai nodrošinātu brīvpusdienas līdz 9. klasei, vienlaikus arī izvērtējot vai nav labāk nodrošināt
brīvpusdienas 5-6 gadīgajiem, kas ir obligātais pirmskolas izglītības posms. Būs jāņem vērā,
ka šajā gadījumā būs jāmaksā arī par bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus. Otrs
jautājums, kas attiecīgi ir jāizvērtē ir par ēdināšanas ieražu maiņu, lai pārietu uz zviedru
galda principu, nevis palikt pie porciju sistēmas, kur katrā iestādē varētu būt savas īpatnības.
Daugmales pamatskolā jau ir garais 40 min starpbrīdis pusdienām.
Jerums norāda, ka pie lēmumprojekta ir pievienota izglītības daļas darbinieku sagatavotā
informācija par bērnu skaitu un orientējošais, budžetā nepieciešamais finansējums, ja šobrīd
tiktu lemts par ēdināšanas apmaksu papildus klasēm.
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Baire atgādina, ka saistībā ar viņas un Geduševas k-dzes priekšlikumu Finanšu komitejā tika
atbalstīts priekšlikums izveidot darba grupu saistībā ar iespēju izvērtēt kā varētu ātrāk
nonākt pie modeļa 1-9 klasei nodrošināt bezmaksas ēdināšanu un par pašreizējā modeļa
efektivitāti.
Līcis izsaka kritiku, ka domes sēdē nepiedalās attiecīgā jautājuma ziņotājs, jo šis jautājums ir
ļoti svarīgs un saistīts ar lieliem budžeta līdzekļiem.
Līcis vēlas noskaidrot, kur būs darba grupa, kad viņa notiks un kādā veidā deputāts tajā var
piedalīties.
Volanskis informē, ka darba grupa ar izpilddirektora p.i. rīkojumu tuvākajās dienās tiks
izveidota un tajā pamatā tiks iekļauti izglītības daļas darbinieki. Par darba grupas norises
vietu un laiku tiks sniegta informācija uz e-pastu Līča k-gam.
Baire atgādina, ka šai daba grupai būs pienākums nākt uz Izglītības, kultūras, sporta un
tūrisma un Finanšu komitejām un sniegt ziņojumu gan par procesu, gan par rezultātiem.
Līcis norāda, ka viņš vēlas piedalīties pašā procesā, nevis uzklausīt darba grupas ziņojumu.
Geduševa informē, ka tika nolemts, ka tiks veidota darba grupa, un vēlas noskaidrot vai ir
zināms līdz kuram brīdim darba grupai ir jābūt slēdzienam un turpmākajai stratēģijai skolēnu
ēdināšanas jautājuma sakarā.
Baire informē, ka nākamās nedēļas laikā tiks izveidota darba grupa un tiks noteikti termiņi,
kuros darba grupai ir jāsniedz gala ziņojums un starpziņojumi.
Geduševa vēlas noskaidrot, cik lieli finanšu līdzekļi būtu nepieciešami, ja šajā mācību gadā
līdz decembra mēnesim tomēr nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus 7. klasei.
Jerums informē, ka pēc kolēģu sagatavotajiem datiem prognoze šī gada atlikušajiem četriem
mēnešiem sastāda 40 000 eiro.
Geduševa iebilst pret Jeruma pausto informāciju, jo Finanšu komitejā Izglītības daļas
speciālisti sniedza informāciju, ka tie precīzi ir 20 000 eiro.
Notiek diskusija par nepieciešamo summu 7.klases ēdināšanas nodrošināšanai.
Jerums atgādina, ka ar katru gadu pieaug ne tikai skolēnu skaits, bet pieaug arī ēdināšanas
pakalpojuma izmaksas. Šī gada budžeta pieprasījumā skolēnu ēdināšanai tika pieprasīti
203 000 eiro, kas ir par 85 000 vairāk nekā iepriekšējā gadā un tas arī norāda uz to, ka
ēdināšanas pakalpojumu sadārdzinājums viennozīmīgi būs.
Geduševa vēlas noskaidrot, cik lieli finanšu līdzekļi būtu nepieciešami, ja no 2019. gada
1.septembra apmaksātu visiem skolēniem ēdināšanas pakalpojumus no 1.-6. klasei.
Jerums pauž viedokli, ka šobrīd šādi aprēķini nav viņa rīcībā, bet viņš Geduševas k-dzei
norāda, ka šāda tipa jautājumus varēja uzdot Izglītības daļas specialistiem komitejas laikā un
šobrīd būtu tikai jābalso par lēmumprojektu. Domes sēdē balso par komitejās izdiskutētiem
lēmumprojektiem, tanī skaitā, izrunātiem un šeit atrisinātu pēdējos jautājumus starp
kolēģiem, kas nav bijuši attiecīgās komitejās.
Geduševa atgādina, ka komitejas laikā klātesošie ziņotāji apsolīja, ka tiks izpētītas finansiālās
iespējas par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 7. klases skolēniem un šobrīd vēlos
dzirdēt kādi ir šīs izpētes rezultāti.
Jerums norāda, ka balstoties uz informāciju, kas ir pievienota pie sagatavotā lēmumprojekta,
nepieciešamo summu 7.klases ēdināšanas nodrošināšanai atlikušajiem četriem mēnešiem
sastāda 40 000 eiro un šī gada budžeta ietvaros tas nav izdarāms.
11

Geduševa vēlas noskaidrot, cik lieli finanšu līdzekļi būtu nepieciešami, ja no 2018. gada
1.septembra līdz macību gada beigām apmaksātu visiem skolēniem ēdināšanas pakalpojumus
no 1-7. klasei.
Jerums informē, ka, ja no 2018. gada 1.septembra līda mācību gada beigām apmaksātu
visiem skolēniem ēdināšanas pakalpojumus no 1.-7. klasei, tad papildus esošajai summai būtu
jāpieskaita klāt vēl 80 000 – 90 000 eiro.
Līcis norāda, ka, ņemot vērā lēmumprojektam pievienotos materiālus, secinu, ka 7. klašu
skolēnu skaits ir 188 no kuriem daļa skolēnu ir no mazturīgām vai daudzbērnu ģimenēm, kuri
jau saņem ēdināšanās pakalpojumu atbalstu. Ja nepieciešamos 80 000 eiro sadalot uz 7.klašu
skolēnu skaitu un darba dienām, vidēji sanāk vienas dienas ēdināšanas izmaksas virs 3 eiro,
kas ir divas reizes vairāk nekā ir nepieciešams, tātad Jeruma k-ga minētā nepieciešamā
summa neatbilst patiesībai.
Damlics pauž viedokli, ka lēmumprojektam pievienotos materiālos ir minēts, ka 40 000 eiro ir
nepieciešami, ja pieņem lēmumu par 7. klases skolēnu ēdināšanai visam mācību gadam, bet
ja pieņem lēmumu par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu no 1.-9. klasei tad papildus ir
nepieciešami 118 087 eiro un kopā tas sastādītu 321 000 eiro. Ņemot vērā faktu, ka 7. klases
40 bērni jau saņem ēdināšanas pakalpojumus, tad līdz mācību gada beigām atlikušajiem 7.
klases skolēniem ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešami 17 554 eiro, bet
līdz mācību gada beigām tie tiešām varētu būt 40 000 eiro, nevis 80 000-90 000 eiro.
Jērums atgādina, ka sagatavotais lēmumprojekts attiecas uz ēdināšanas pakalpojumiem 1.-6.
klašu skolēniem un daudzbērnu ģimeņu bērniem no 7.-9. klasei.
Damlics vēlas noskaidrot, vai šie līdzekļi par kuriem šobrīd deputāti lems ir paredzēti
budžetā.
Baire apliecina, ka skolēnu ēdināšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir paredzēti budžetā un
katram mācību gadam dome pieņem atsevišķu lēmumu.
Līcis aicina izpilddirektora p.i. nodrošināt, lai speciālisti piedalās domes sēdēs, kā to paredz
nolikums.
Zvaigzne atgādina, ka likums “Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka
to, ka domes deputāti var balsot par tādiem lēmumiem, kas tiek izdoti attiecībā uz
normatīvajiem aktiem un kuri skar viņus vai viņu radiniekus kā arī viņu mantiskās intereses.
Šis nav ārējais normatīvais akts, šis ir administratīvais akts, šis nav arī politisks lēmums, līdz
ar to, ja kādu deputātu vai viņa radinieku skar šis lēmums, deputātam ir jāizlemj, vai
piedalīties vai nepiedalīties lēmuma pieņemšanā. Radniecības pakāpe likumā nav noteikta.
Baire vēlas noskaidrot, vai ir interešu konflikts, balsojot par pirmās pakāpes radinieku, ja
deputāta bērni mācās un viņi saņem šīs brīvpusdienas.
Zvaigzne atbild apstiprinoši.
Notiek diskusija.
Žilko vēlas noskaidrot, vai šis likuma ierobežojums attiecas uz konkrēta lēmumprojekta
balsošanas procedūru, vai arī attiecas uz šī konkrētā jautājuma virzību.
Zvaigzne atgādina, ka katram deputātam pašam ir jāizvēlas piedalīties vai nepiedalīties
balsošanā.
Geduševa komentē priekšlikuma iesniegšanas mērķi, proti, šis priekšlikums ir tas, kas tika
solīts iedzīvotājiem. Vairāk ir jāiet pretim iedzīvotājiem, ģimenēm, lai vairāk varētu viņus
atbalstīt.
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Saistībā ar iepriekš pausto par interešu konfliktu, Geduševa publiski atzīst, ka viņa var droši
balsot un piedalīties darba grupās, spriest un risināt šīs lietas bez interešu konflikta, jo, ar
visu to, ka ir divi bērni, ir izvēlējusies savus bērnus deklarēt citā novadā, tajā, kurā pieliek
klāt un atbalsta vecākus gan izglītības, gan veselības jomā. Ir citi novadi, kuri veicina
dzimstību daudz aktīvāk, nekā mēs to darām, savukārt mēs palielinām miršanas pabalsta
apmērus. Ja samērojam kādas ir novada prioritātes un pie kā ir jāstrādā, tad pagaidām
pašvaldības uzņemto kursu neatbalstu, bet aicinu deputātus apdomāties un turpināt iet soli
pretim ģimenēm.
Ceļmalnieks informē, ka Daugmales pamatskolā ir 40 min. strapbrīdis ēdināšanai, tas ir
risinājums, lai varētu optimizēt laika izlietojumu, jo dažādi normatīvi paredz, ka pusdienu
starpbrīdim ir jābūt ne īsākam par 30 min., bet tā kā bērni reāli paēd 10-15 min. laikā, tad
ieviešot 40 min. starpbrīdi varam paēdināt visus Daugmales pamatskolas skolēnus, līdz ar to
nav nepieciešami divi garie starpbrīži. Zviedru galds Daugmales pamatskolā nav un bērni ēd
vienu kompleksu piedāvātu porciju.
Vītols uzsver, ka saistībā ar iesniegto priekšlikumu būtu jāparāda tās pozīcijas budžetā, kurās
ir iespējams iegūt finanšu līdzekļus, lai varērētu apmaksāt ēdināšanu visiem Ķekavas novada
vispārējās izglītības iestādēs reģistrētajiem 7.klašu audzēkņiem.
Līcis informē, ka finanšu līdzekļi bērnu brīvpusdienām ir novirzāmi no uzņēmēju gada balles.
Plkst.13:10 Aigars Vītols iziet no sēžu zāles
Debatēs piedalās – Ceļmalnieks, Jerums, Geduševa, Līcis, Kalniņš, Žilko, Damlics, Adats.
Geduševa iesniegusi priekšlikumu - Iekļaut lēmumprojektā iespēju apmaksāt ēdināšanu
visiem Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētajiem 7.klašu audzēkņiem
paredzot nepieciešamos papildus līdzekļus budžetā.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Geduševas priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 4 balsīm ,,Par”- (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis), ,,Pret” – 2
(Arnolds Keisters, Juris Žilko), ,,Atturas” – 7 (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris
Ceļmalnieks, Juris Jerums, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns), ,,Nepiedalās” –
1 (Valts Variks),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir noraidīts.

Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese Geduševa,
Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede,
Zintis Šaicāns, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav, ,,Nepiedalās” – 2 (Viktorija Baire,
Valts Variks),
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Piemaksāt valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai līdz 0,19 euro dienā bez ģimeņu
materiālā stāvokļa izvērtējuma katram Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs
reģistrētam 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamajam 2018./2019.mācību gadā no 2018.gada
1.septembra.
2. Apmaksāt ēdināšanu līdz 1,61 euro dienā bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma
2018./2019.mācību gadā no 2018.gada 1.septembra:
2.1. katram Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētam 5. un 6.klases
izglītojamajam;
2.2. katram Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētam 7. līdz 9.klases
izglītojamajam no Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm.
3. Ķekavas novada pašvaldībai izdevumus apmaksāt par faktiski paēdināto bērnu skaitu,
pamatojoties uz iesniegtajiem izglītojamo sarakstiem un rēķiniem Ķekavas novada
pašvaldības izglītības daļai.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.septembri.
Par balsojumu izsakās - Geduševa, Līcis, Kalniņš, Žilko, Keisters, Ceļmalnieks, Baire.
Lēmums Nr.11 pielikumā.

Sēdē pārtraukums no plkst. 14:00 līdz 14:40.
Plkst. 14:40 Aigars Vītols atgriežas sēžu zālē

SOCIĀLO LIETU UN VESELĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
12.
Par nodomu protokola parakstīšanu
Žilko ziņo, ka ir saņemts nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” 2018.gada 16.jūlija
iesniegums ar lūgumu par nodomu protokola parakstīšanu par sociālo pakalpojumu
sniegšanu. Nodibinājums ir reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā. Nodibinājums vada
jauno audžuģimeņu apmācību Latvijas reģionos un organizē atbalsta grupas audžuģimenēm
Latvija reģionos. Nodibinājums īsteno Atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm un
audžuģimenēs ievietotiem bērniem (nodrošina dažādu speciālistu konsultācijas,
atbalsta/izglītojošās grupas, seminārus, konsultācijas dzīvesvietā u.c.). 2018.gada 1.jūlijā ir
stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka, ka atbalsta centram ir jābūt
noslēgtam nodomu protokolam ar vismaz vienu pašvaldību par plānoto sadarbību šo
pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībā. Līdz šim Nodibinājuma pakalpojumus ir izmantojuši
vairāki Ķekavas novada iedzīvotāji. Nodibinājuma mērķis ir īstenot atbalstu audžuģimenēm
arī Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģionā, paredzot atbalsta punktus tajās pašvaldībās, kuru
administratīvajā teritorijā dzīvo audžuģimenes ar bērniem. Nodomu protokols neuzliek
papildus pašvaldības budžeta izdevumus.
Šaicāns vēlas noskaidrot, vai nodomu protokolā nebūtu nepieciešams iekļaut termiņu.
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Žilko informē, ka šāds jautājums komitejā tika skatīts, un jurista atzinums bija, ka šādiem
nodomu protokoliem termiņš var arī nebūt.
Zvaigzne informē, ka nodomu protokolu puses var izbeigt vienpusēji un protokolā ir atrunāts
termiņš, ka puses mēnesi iepriekš informē otru pusi par savu vēlmi nodomu protokolu
vienpusēji izbeigt.
Līcis iesniedzis priekšlikumu - Piedāvāju pievienot dokumentu par kuru ir jālemj.
Līcis informē, ka savu priekšlikumu atsauc, jo nebija pamanījis lēmumprojektam pievienotos
dokumentus
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt Nodomu protokolu par
sadarbību ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu sniegšanā ar nodibinājumu
„Sociālo pakalpojumu aģentūra”, vienotās reģistrācijas numurs 40008074506.
Lēmums Nr.12 pielikumā.

13.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
Žilko ziņo, ka saņemts iedzīvotājas 2018.gada 3.augusta iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt
īres līgumu. Īrniecei par dzīvojamās telpas lietošanu ir īres maksas un komunālo
maksājumu parāds. Ar šo lēmumu tiek uzdots SIA „Ķekavas nami” noslēgt vienošanos ar
īrnieci par parāda samaksu. Jautājums komitejā tika izdiskutēts klāt esot arī Sociālā dienesta
pārstāvim.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par” - (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Pagarināt M. A. dzīvojamās telpas – dzīvokļa, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas
novadā, īres līgumu līdz 2019.gada 31.jūlijam.
Lēmums Nr.13 pielikumā.

14.
Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa maiņu
Žilko ziņo, ka ir saņemts personas 2018.gada 10.augusta iesniegums par dzīvojamās telpasdzīvokļa maiņu. Īrniece sakarā ar viņas veselības stāvokli vēlas mainīt dzīvojamo telpudzīvokli no ēkas 5. stāva uz 3. stāvu. Īrniecei nav īres maksas un komunālo maksājumu
parāda.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav,
,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Grozīt ar A. N. 2012.gada 10.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas – dzīvokļa īres līgumu
Nr.4, nosakot, ka dzīvojamās telpas-dzīvokļa, Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, vietā tiek izīrēta dzīvojamā telpa-dzīvoklis, Gaismas ielā 19 k9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Lēmums Nr.14 pielikumā.
Plkst. 14:50 Juris Žilko aiziet no sēdes

FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
15.
Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Baložu komunālā saimniecība”
Baire zino, ka šis jautājums tika skatīts Īpašumu un Finanšu komitejās. No Īpašumu komitejas
šis jautājums uz Finanšu komiteju tika virzīts ar vairākiem priekšlikumiem. Finanšu komitejas
laikā Keistera k-gs izteica citu priekšlikumu, kā rezultātā tika viekti grozījumi esošajos
līgumos.
Vanaga informē, ka izskatot SIA „Baložu komunālā saimniecība”, 2018.gada 6.augusta
iesniegumu ar lūgumu noslēgt pakalpojumu līgumu par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,
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ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētā par laiku no 2018.gada 1.augusta
līdz 2018.gada 31.decembrim ir nepieciešams veikt grozījumus jau noslēgtajā pakalpojumu
līgumā. Pagājušā gada beigās tika noslēgts līgums ar SIA „Baložu komunālā saimniecība”
par teritoriju kopšanu par summu 69 999.99 eiro. SIA „Baložu komunālā saimniecība”
2018.gada I pusgadā Ķekavas novada pašvaldībai sniegusi pakalpojumus un līdz 2018.gada
31.jūlijam paveikti darbi kopā par summu EUR 58 858,78, t.sk. PVN. Veicot darbus līguma
summa tuvojas beigām, un izskatot pievienotās tāmes, tās atbilst pašvaldības budžetā
paredzētajam finansējumam teritorijas kopšanai. Ir sagatavots lēmuma projekts par
grozījumiem noslēgtajā līgumā un par tāmes pievienošanu līgumam. Grozījumi notiktu ar
vienošanos un kopējā līguma summu visam gadam būtu 104 53,24 eiro.
Geduševa vēlas noskaidrot, ja līgums tika noslēgts uz visu 2018. gadu par konkrētu summu,
tad tagad starpība ir diezgan manāma, kādēļ ir radusies šāda starpība.
Vanaga informē, ka tas, ka summa līgumā būs jāmaina bija zināms, jau pie līguma slēgšanas,
jo šie pakalpojumi tiek sniegti jau gadu no gada. Tīri tehniski tanī brīdī, kad slēdza līgumu
pašvaldības budžets kopumā nebija apstiprināts, bet bija apstiprināts tikai SIA „Baložu
komunālā saimniecība” budžets un tādā veidā tas tika noformēts. Kopējā summa ir atbilstoša
tai, kas ir paredzēta pašvaldības budžetā.
Līcis vēlas noskaidrot vai SIA „Baložu komunālā saimniecība” visus darbus veic paši vai arī
piesaista apakšuzņēmējus.
Brālis informē, ka SIA „Baložu komunālā saimniecība” zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai,
ceļu un laukumu uzturēšanai (sakopšanai) Baložu pilsētā visus darbus veic ar saviem spēkiem
nepiesaistot apakšuzņēmējus.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns,
Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 2 (Agnese Geduševa, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos par grozījumiem Pakalpojumu līgumā ar SIA „Baložu komunālā
saimniecība”, Vien. Reģ. Nr. 40003201921, par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu
un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētā (pielikumā).
2. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos par grozījumiem
līgumā, nosakot kopējo līguma summu EUR 104 532,24 (viens simts četri tūkstoši pieci
simti trīsdesmit divi euro, divdesmit četri euro centi).
3. Līguma summa EUR 104 532,24 (viens simts četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi
euro, divdesmit četri euro centi) zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, ceļu un laukumu
uzturēšanai (sakopšanai) Baložu pilsētā ir paredzēta Ķekavas novada pašvaldības
2018.gada budžetā.
4. Par atbildīgo struktūrvienību noteikt Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Centrālā
administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.15 pielikumā.
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16.
Par Pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „Ķekavas nami”
Vanaga ziņo, ka situācija ir ļoti līdzīga kā ar SIA „Baložu komunālā saimniecība”, pagājušā
gada beigās tika noslēgts līgums uz gadu par to pašu summu un izskatot uzņēmuma iesniegtās
atskaites par līguma izpildi, tika konstatēts, ka šī summa ir sasniegta un ir nepieciešams vai
nu slēgt jaunu līgumu vai veikt grozījumus esošajā līgumā. Komitejas lēma par grozījumu
izdarīšanu, līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts. SIA “Ķekavas nami” ir iesnieguši
precizētu tāmi un summa gada ietvaros ir samazinājusies salīdzinot ar to tāmi, kas tika
izskatīta komitejās.
Keisters informē, ka gan Īpašumu komitejā, gan Finanšu komitejā tika lūgts SIA “Ķekavas
nami” pārstāvi precizēt iesniegto tāmi, lai būtu vienāda pieeja abiem pašvaldības
uzņēmumiem, proti, lai tāmē būtu ietvertas pozīcijas tikai par zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu), bet šajā tāmē, kas tika iesniegta
komitejās izskatīšanā bija ietverta arī pozīcija par slēgtas telpas uzkopšanas darbiem.
Līcis vēlas noskaidrot, vai SIA „Ķekavas nami” visus darbus veic paši vai arī piesaista
apakšuzņēmējus.
Linters informē, ka SIA „Ķekavas nami” zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, ceļu un
laukumu uzturēšanai (sakopšanai) visus darbus veic ar saviem spēkiem nepiesaistot
apakšuzņēmējus.
Līcis vēlas noskaidrot, vai šobrīd tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, vai tomēr šie finanšu
līdzekļi ir jau ieplānoti budžētā.
Linters informē, ka gada beigās tiek saskaņotas teritorijas, kas ir jākopj, tad tiek sastādīta
tāme un iesniegta pašvaldībā. Pagājušā gada decembrī bija iesniegta tāme par visiem zaļo
zonu ierīkošanas un uzturēšanas, ceļu un laukumu uzturēšanas (sakopšanas) darbiem visam
gadam un šie finanšu līdzekļi ir iekļauti pašvaldības budžetā.
Kalniņš vēlas noskaidrot, vai sadaļa atskaites ietver tikai tabulu, kas atspoguļo naudas
izlietojumu.
Linters sniedz skaidrojumu, ka atskaite tiek iesniegta katru mēnesi pašvaldībā, kurā parādās
teritorijas un naudas izlietojums pa pozīcijām.
Kalniņš precizē jautājumu, vai darbu kvalitāte tiek novērtēta tikai pēc tā cik nauda ir
izlietota, vai arī ir kāds, kurš veic prakstisko darbu rezultātu novērtējumu.
Linters sniedz skaidrojumu, ka regulāri Vides un labiekārtošasnas daļa pārbauda visas
teritorijas, ja kaut kas ir aizmirsts vai nekvalitatīvi izdarīts tad tiek sastādīts akts. Regulāri,
katru mēnesi tiek apsekotas visas teritoijas, kuras SIA “Ķekavas nami” kopj.
Varika informē, ka katra mēneša otrajā pusē tiek pievērsta pastiprināta uzmanība teritorijas
sakopšanas jomai. Teritorijas apsekošanas akti tiek sastādīti tikai par nesakoptu teritoriju.
Geduševa vēlas noskaidrot, uz kādu termiņu un par kādu summu būs nākamais teritorijas
kopšanas līgums.
Baire informē, ka nākamais teritorijas kopšanas līgums būs pa visu summu uz visu gadu, un,
ja būs lietderīgi, iespējams pat uz ilgāku laiku.
Keisters iesniedzis priekšlikumu - Izskatīt un balsot par alternatīvo lēmuma projektu.
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Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Keistera priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks,
Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 3 (Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Keisters iesniedzis priekšlikumu - Dokumenti pie alternatīvā lēmuma projekta.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Keistera priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks,
Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 3 (Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis)
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Keisters iesniedzis priekšlikumu - Dokumenti pie alternatīvā lēmuma projekta.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Keistera priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks,
Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 3 (Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto alternatīvo lēmuma projektu
un tam pievienotajiem dokumentiem.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks,
Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 3 (Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos par grozījumiem Pakalpojumu līgumā ar SIA “Ķekavas nami”, vienotās
reģistrācijas Nr. 40003359306, par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu
uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas un Daugmales pagastos (pielikumā).
2. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos par grozījumiem
līgumā, nosakot kopējo līguma summu EUR 222 654,64 (Divi simti divdesmit divi tūkstoši
seši simti piecdesmit četri euro 64 eurocenti).
3. Līguma summa EUR 222 654,64 (Divi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit
četri euro 64 eurocenti). zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai, ceļu un laukumu uzturēšanai
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(sakopšanai) Ķekavas un Daugmales pagastos ir paredzēta Ķekavas novada pašvaldības
2018.gada budžetā.
4. Par atbildīgo struktūrvienību noteikt Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Centrālā
administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””.
5. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.16 pielikumā.

17.
Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un
aģentūru vadītāju amatu un to likmju sarakstā
Pūriņa ziņo, ka Finanšu daļā ar budžeta plānošanas, sagatvošasanas kontroles un analīzes
jautājumiem nodarbojas viens cilvēks, proti, Finanšu daļas vadītāja. Kopš novada
apvienošanās Finanšu daļas vadītājai ir būtiski paliedinājies darba apjoms un ilgstoši ir
brīva speciālista nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas jautājumos amata vieta. Lai
nodrošinātu Ķekavas novada pašvaldības Finanšu daļas darbu, tās nepārtrauktību, lietderību
un tiesiskumu, savlaicīgi veicot korekcijas Centrālās administrācijas Finanšu daļas amatos,
tiek lūgts iekļaut Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru
vadītāju amatu un to likmju sarakstā Finanšu daļā finansista-ekonomista amatu – 1 amata
likmi un izslēgt no Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru
vadītāju amatu un to likmju saraksta Finanšu daļas speciālista nekustamā īpašuma nodokļa
piedziņas jautājumos – 1 amata likmi.
Damlics pauž viedokli, ka šo amatu maiņa budžetā papildus finanšu līdzekļus prakstiski
neprasa, un šis nav domes jautājums, bet gan iekšējs iestādes jautājums.
Baire norada, ka pašreiz līdz 1. novembrim šis jautājums ir jālemj domei. Arī iepriekš dome ir
izskatījusi šāda tipa jautājumus.
Geduševa vēlas noskaidrot, vai ir kādas izmaiņas darba samaksā vienu amatu likvidējot un
otru amatu ieviešot.
Pūriņa informē, ka par atalgojuma apmēru vēl tiks skatīts, bet tā kā mata pienākumi noteikti
atšķirsies, tad atalgojuma atšķirība varētu būt, bet par to tiks spriests.
Debatēs piedalās – Damlics, Šaicāns.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Neils
Kalniņš, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks,
Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 3 (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāju
amatu un to likmju sarakstā (apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2011.gada 31.marta
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lēmumu Nr.1 „Par Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un
aģentūru vadītāju amatu un to likmju noteikšanu”, protokols Nr.6) šādus grozījumus:
1.1.Izslēgt no Finanšu daļas speciālista nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas jautājumos
amatu, 1 amata likme.
1.2.Iekļaut Finanšu daļā finansista-ekonomista amatu (profesiju klasifikatora kods 2412
01), 1 amata likme.
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.17 pielikumā.

18.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā
Ozola ziņo, ka gada sākumā tika izveidota darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija
izvērtēt spēkā esošos saistošos noteikumus par ielu tirdzniecību. Darba grupa izvērtējot
Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr.5/2011 “Ielu
tirdzniecības kārtība”, konstatēja, ka saistošajos noteikumos nepieciešams aktualizēt
informāciju par pašvaldības noteiktajām tirdzniecības vietām, kā arī precizēt tirdzniecības
dalībnieka, tirdzniecības organizatora, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
pienākumus un atbildību tirdzniecības vietas iekārtošanā un tirdzniecības nodrošināšanā, kā
rezultātā ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi.
Damlics vēlas noskaidrot, vai šobrīd ir atrisināts jautājums par tirdzniecības vietu
Plakanciemā.
Ozola informē, ka šī problēma par tirdzniecības vietu Plakanciemā ir atrisināta un tirgotāji
izmanto pašvaldības noteikto tirdzniecības vietu Mellupos.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs
Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14/2018 “Par kārtību,
kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā”.
Lēmums Nr.18 pielikumā.
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19.
Par projekta pieteikumu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
Vītola ziņo, ka jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā. Ir izsludināts Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātais konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”. Projekta iesniegšanas termiņš ir
2018.gada 6.septembris un var pieteikties pašvaldības. Konkursa ietvaros tiek atbalstīta
energoefektivitāti veicinošo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana apdzīvotajām vietām, kurām
piešķirts pilsētas statuss, kā arī uz zemes, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā. Esam veikuši
izpēti, kurās Baložu pilsētas ielās varam šo projektu realizēt, tās ir vienpadsmit ielas kur
projekta realizācijas rezultātā iespējams izbūvēt LED apgaismojumu un viedās dimmēšanas
iekārtas, kas ļautu elektroenerģijas patēriņu samazināt aptuveni par 65 % jeb aptuveni 13
031 EUR gadā, kā arī samazināt CO2 emisijas. Šobrīd ir jāgatavo projekta pieteikums.
Vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir no EUR 30 000 līdz EUR 1
500 000. Finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 30%. Pēc aptuveniem aprēķiniem
projekta kopējās izmaksas būs EUR 344 024,00, no kurām finanšu instrumenta finansējums
240 816,80, pašvaldības līdzfinansējums - EUR 103 207,20. Projekta realizācija, tā
apstiprināšanas gadījumā, plānota 2019.gadā.
Damlics, vēlas noskaidrot kāpēc Pliederu ielā izbūvējot gājēju ietvi un izveidojot ielas
apgaismojumu netika uzstādītas LED lampas.
Vītola informē, ka vienīgā iela, kur ielas apgaismojums ir ar LED lampām ir Ziemeļu iela.
Pēc nepilna pusgada skatoties rādītājus redzam, ka tie ir labi, proti, ir ietaupījums, jo
elektroenerģijas patēriņš ir mazs.
Vītola informē, ka pašiem finansēt LED lampas ir ļoti dārgi, bet tā kā šajā projektā 70% ir
līdzfinansējums, tas Baložu pilsētai būtu ieguvums.
Līcis vēlas noskaidrot, vai iepirkumos joprojām netiek paredzētas LED lampas, kad projekts
skar arī apgaismojumu.
Vītoliņš pauž viedokli, ka iepirkumos liekam arī LED lampas, bet vērtējam, kurās ielās liksim
un kurās tomēr neliksim LED lampas, jo šīs lampas ir dārgas. Mazākas nozīmes ielās liekam
nātrija gāzes izlādes lampas, kas ir lētākas. Attiecībā uz Eiropas finansējumu, tad šajā
gadījumā 70% no projekta kopējām izmaksām sedz Eiropas finanšu līdzekļi.
Līcis norāda, ka tomēr citos novados tiek uzstādītas LED lampas, un vai tiešām šajos novados
speciālisti kļūdās, ja jau izdevīgāk ir uzstādīt nātrija gāzes izlādes lampas.
Vītoliņš pauž viedokli, ka, iespējams, citos novados LED lampas ir uzstādītas ar Eiropas
līdzfinansējumu.
Līcis izsaka vēlmi saņemt aprēķinu, kur varētu redzēt nātrija gāzes izlādes lampas
uzstādīšana ir ekonomiskāka par LED lampu uzstādīšanu.
Vītoliņš informē, ka aprēķini tiks veikti arī šajā projektā, kur varēs redzēt kāda ir ekonomija
un cik pašvaldība ietaupīs elektroenerģiju un ar šiem rezultātiem varēs iepazīties.
Vītola informē, ka pirms diviem gadiem tika veikti aprēķini un tika secināts, ka LED lampu
atmaksāšanās termiņš ir 10 gadi, un, ka pašai pašvaldībai uzstādīt šīs LED lampas ir par
dārgu.
Kalniņš vēlas noskaidrot, kāda tipa lampas šobrīd tiek izmantotas šajās vienpadsmit ielās
Baložos.
22

Vītoliņš informē, ka šobrīd šajās ielās tiek izmantotas nātrija gāzes izlādes lampas ar 150,
100 un 70 W. LED lampas dod lielāku ekonomiju, ja lielākas jaudas nātrija gāzes izlādes
lampu aiz stāj ar LED lampu. Lampām vidēji ir 30-35 % ekonomija. Lielāku ekonomiju var
panākt ar dimmēšanu, bet tas ir atkarīgs no tā kāda ir iela. Maģistrālo ielu nebūtu labi
dimmēt, bet ielas ar mazāku intensitāti kaut kādā diennakts periodā varētu dimmēt (samazināt
apgaismojuma intensitāti).
Kalniņš vēlas noskaidrot, vai pašvaldība šajā projektā varētu saņemt maksimālo
līdzfinansējumu.
Vītola informē, ka ņemot vērā projekta vērtēšanas kritērijus pašvaldība varētu saņemt
maksimālo līdzfinansējumu.
Vītola atgādina, ka šajā projekta summā ir iekļauta arī esošo apgaismojuma lampu
demontāža.
Notiek diskusija par lampu un viedo tehnoloģiju iespējām.
Debatēs piedalās - Līcis.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns,
Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 2 (Agnese Geduševa, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma “Energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un viedo
tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā” iesniegšanu Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajam konkursam “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” par kopējo summu EUR 344
024,00, tajā skaitā finanšu instrumenta finansējums 70%, jeb EUR 240 816,80, no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām.
2. Līdzfinansējumu 30%, jeb EUR 103 207,20, no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām paredzēt Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.19 pielikumā.

20.
Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts Kases autotransporta iegādei
Vītola ziņo, ka ir veikti divi iepirkumi par autotransporta iegādi Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūras un iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””
vajadzībām. Centrālās administrācijas autotransportu šobrīd izmanto gandrīz visas
pašvaldības iestādes. Šī gada budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti, saskaņā ar likumu par
valsts budžetu 208. gadam ir iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības funkciju
nodrošināšanai. Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā nav nepieciešamo līdzekļu
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autotransporta iegādei, tāpēc ir jālūdz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases EUR 111 890,80
apmērā uz 5 gadiem septiņu autotransporta vienību iegādei.
Vītols informē, ka kopīgā summa ir EUR 111 890,80, līdz ar to ir priekšlikums precizēt šo
skaitli lēmumprojekta konstatējošajā un lemjošajā daļa.
Damlics vēlas noskaidrot, cik pretenenti šim iepirkumam pieteicās.
Ansonskis informē, ka iepirkuma pirmajā kārtā netika saņemts neviens pieteikums, otrajā
kārtā notika sarunu procedūra, kurā tika uzaicināti trīs Latvijā populārākie pretendenti,
pieteicās tikai viens pretendents.
Geduševa vēlas noskaidrot vai esošās automašinas, ir viena gada modeļi.
Ansosnkis skaidro, ka esošās automašīnas nav viena gada modeļi un automašīnu vidējais
vecums sastāda divpadmit gadus, līdz ar to uz automašīnu remonta rēķina varētu gadā
ietaupīt apmēram 10 000 eiro.
Geduševa vēlas noskaidrot, vai tika apsvērta iespēja nemainīt visas automašīņas uzreiz, bet
gan pakāpeniski.
Ansonkis skaidro, ka visas automašīnas uzreiz netiek mainītas, jo tiek mainītas astoņas
automašīnas no trīspadsmit automašīnām.
Kalniņš vēlas noskaidrot, vai attiecībā uz finanšu līdzeļu ietaupījumu ir veikti kaut kādi
aprēķini, proti, izmaksu ieguvumu analīze salīdzīnot aizņēmumu ar pilna servisa līzinga
pakalpojumu.
Vītola informē, ka finanšu analīze tiks sniegta aizņēmumu padomei ekonomiskajā
pamatojumā. Uz pieciem gadiem tehniskās apkopes izmaksātu 6 629 eiro, bet šobrīd
automašīnu apkopes izmaksā divpadsmit reizes dargāk, nekā pēc šī iepirkuma, tā kā
ietaupījums ir pietiekami nopietns. Tika analizēts arī degvielas patēriņa ietaupījums, kas
jaunajām automašīnām ir krietni zemāks, proti, degviela samazināsies apmēram par 20%.
Vītola skaidro, ka katru gadu pašvaldības budžetā autotransporta tehniskajām apkopēm tika
paredzēti apmēram 22 000 eiro, bet šobrīd pēc iepirkuma tehnisko apkopju jomā izdevumi
būs tikai 1 600 eiro.
Kalniņš vēlas noskaidrot, kāda tipa dokuments būtu jāiesniedz, lai šos ekonomiskos aprēķinus
varētu saņemt pie domes sēdes attiecīgā lēmumprojekta.
Baire pauž viedokli, lai šos ekonomiskos aprēķinus deputāts varētu iegūt, viņam ir jāpiedalās
komiteju sēdēs.
Līcis pauž viedoli, ka iespējams būtu izdevīgāk esošas automašīnas pārdot izsolē.
Ansonskis informē, ka pašvaldība izsolē ir mēginājusi pārdot vairākas automašīnas, tiek
iztērēts milzīgs administratīvais resurss un turklāt trīs automašīnas esam atdevuši par
metāllūžņu vērtību.
Plkst.15:53 Voldemārs Pozņaks iziet no sēžu zāles
Vītols iesniedzis priekšlikumu - Precizēt lēmuma projekta konstatējošās daļas 7.punktā un
lemjošās daļas 1.punktā kopējo summu, nosakot EUR 111 890,80.
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Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Vītola priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts
Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1 (Agnese Geduševa),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru ar sagatavoto un koriģēto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot
ar 9 balsīm ,,Par”- (Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds
Keisters, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” –
3 (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Gatis Līcis), “Nepiedalās” - 1(Andis Adats),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases autotransporta iegādei EUR 111 890,80 (viens
simts vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 80 centi), tajā skaitā PVN
21% EUR 19419,21.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada
1.septembri.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Ķekavas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.
Lēmums Nr.20 pielikumā.

21.
Par būvvaldes 2018. gada 17. maija atzinuma par būves pārbaudi ,,Objektam
piebraucamais ceļš, ,,Jaunegles”, ,,Dižkoki”, Daugmale”, apstrīdēšanu
Purvlīcis ziņo, ka Būvvaldē tika saņemts nekustamā īpašuma “Jaunegles” īpašnieka
iesniegums par būvniecību šajā īpašum., Būvvalde, apsekojot objektu dabā, kosntatēja, ka ir
notikusi patvaļīga būvniecība, proti, izbūvēts māju ceļš. Būvvalde sastādīja atzinumu,
atzinumu nosūtīja tiem īpašniekiem, kuru īpašumā šis ceļš tika izbūvēts. Divi no minētajiem
īpašniekiem apstrīdēja šo Būuvaldes atzinumu. Apastrīdēšanas iesniegumā norāda, ka uz
nekustamo īpašumu "Jaunegles" un "Dižkoki" zemes vienībām ir izveidots ceļa servitūts, kas
kalpo par labu nekustamajam īpašumam “Egles” un to, ka piebraucamais ceļš ir izbūvēts jau
kopš 1930.gada. Iesniedzēji uzskata, ka Būvvaldes atzinumā ir izdarīts kļūdains secinājums
par patvaļīgu ceļa būvdarbu veikšanu. Iesniedzēji papildus norāda ,ka tika veikti neatliekamie
ceļa uzturēšanas darbi saskaņā servitūta būtību, proti, ja servitūta izlietošanai vajadzīgs
uzturēt un izlabot kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta izlietotājam. Iesniedzēji uzskata, ka
minētos darbus nevar pieskaitīt pie būvdarbiem uz kuriem attiecināmas Būvniecības likuma
normas. Ir sagatavots lēmumprojekts par būvvaldes atzinuma atstāšanu spēkā.
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Purvlīcis informē, ka pašvaldības pārstāvji tikās ar strīdus jautājumā iesaistītajām abām
pusēm. Persona, kuras īpašumā izbūvēts ceļš bez viņas piekrišanas ir neapmierināta un
izteica pretenzijas. Tieši tāpat pretējā puses ir neapmierināta, jo viņi uzskata, ka viņiem viss
ir atļauts t.i. var būvēt kur un ko grib.
Līcis informē, ka pēc pievienotajām fotogrāfijām ir secināms, ka ceļš tur ir.
Purvlīcis
informē, ka vizuāli novērtējot apvidū, Būvvalde konstatēja, ka izbūvētā
piebraucamā ceļa šķembu seguma slāņa biezums vietām sasniedz aptuveni 0,5 metrus. Ņemot
vērā to, ka vizuāli līdzīgs šķembu seguma ceļš turpinās arī nekustamajā īpašumā "Egles",
secināms, ka minētais piebraucamais ceļš ir izbūvēts šim nekustamajam īpašumam.
Pārbaudes brīdī būvdarbu veikšana netika konstatēta. Lēmums ir par to, ka šāda ceļa izbūvei
ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums un bija nepieciešams iesniegt dokumentāciju
Būvvaldē, un par ko arī šobrīd ir strīds. Par to, ka tur ir bijis ceļš - strīda nav. Nekustamā
īpašuma “Jaunegles” zemesgrāmatā nav nekādas atzīmes par ceļa servitūta esamību.
Plkst.16:03 Voldemārs Pozņaks atgriežas sēžu zālē
Damlics pauž viedokli, ka ņemot vērā īpašnieku paskaidrojumu ceļš tur bijis jau no 1930.
gada un arī vizuāli aplūkojot fotogrāfijas caur šķembu kārtu ir redzama zālīte, līdz ar to 0.5
m šķembu kārta diez vai tur eksistē un kā būvdarbus diez vai tos var klasificēt. Ja vēlamies,
lai iedzīvotāji ir neapmierināti ar pašvaldības darbu un, lai vairāk iedzīvotāju pamet novada
teritoriju, tad būtu pareizi pielemt, ka šis ir sodāms pasākums.
Purvlīcis atgādina, ka Būvvalde savā atzinumā ir konstatējusi, ka tā ir būvniecība, līdz ar to
bija nepieciešams saņemt īpašnieka saskaņojumu, kā arī iesniegt dokumentus.
Notiek diskusija par būvniecības procesu un nepieciešamajiem dokumentiem.
Damlics vēlas noskaidrot, kas ir jādara šiem īpašniekiem, ja dome būvvaldes lēmumu atstāj
spēkā.
Purvlīcis informē, ka būvvaldes atzinumā ir norādīts, kas īpašniekiem ir jādara, ja būvvaldes
atzinums tiks atstāts spēkā, tad ir nepieciešams iesniegt dokumentus. Būvvaldes atzinumā ir
norādīts - neveikt būvdarbus, divu nedēļu laikā no atzinuma saņemšanas brīža Ķekavas
novada būvvaldē iesniegt paskaidrojumu vai viedokli par atzinumā konstatētajiem
pārkāpumiem par laika periodu, kad tie ir veikti, kā arī sniegt citu viņu rīcībā esošu
informāciju saistībā ar minētajām darbībām. Pasūtītājam ir iespēja iesniegt būvvaldē
būvniecības dokumentāciju, lai konstatētos pārkāpumus novērstu.
Ceļmalnieks vēlas noskaidrot, vai lēmumprojekta nosaukumam būtu jāizsaka lēmuma būtība.
Zvaigzne informē, ka lēmumprojekta virsraksts var būt saīsināts no paša lēmuma teksta.
Esošais lēmumprojekta virsraksts atbilst iesniegumam.
Baire vēlas precizēt, vai lēmuma nosaukumam nevajadzētu saturēt lēmuma būtību, kas ir par
atstāšanu spēkā.
Damlics informē, ka iepazīstoties ar visiem klāt pievienotajiem dokumentiem, izlasot
Būvvaldes pārbaudes atzinumu, izlasot iesniegto sūdzību, kā arī izlasot divu personu
paskaidrojumu, nākas secināt, ka faktiski šis ir civiltiesisks strīds un dome šobrīd grib
iejaukties civiltiesiskā strīdā, jo būvniecības pazīmes šeit nav saskatāmas. Vai šis nav
civiltiesisks strīds, kas šīm personām ir jārisina tiesiskā ceļā, nevis ar pašvaldības domes
lēmumu.
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Purvlīcis pauž viedokli, ka civiltiesisks strīds personām ir jārisina, bet šajā gadījumā viena
persona ir vērsusies būvvaldē par to, ka viņa ir konstatējusi savā zemē svešu cilvēku
darbības un būvvalde ir konstatējuši, ka māju ceļš ir uzbērts.
Zvaigzne informē, ka Administratīvā procesa likuma 81. panta otrā daļa paredz iestādes
iespējas rīkoties saistībā ar sākotnējo administratīvo aktu, proti, atstāt administratīvo aktu
negrozītu; atcelt administratīvo aktu; atcelt administratīvo aktu kādā daļā; izdot satura ziņā
citādu administratīvo aktu vai konstatēt, ka viņš ir zaudējis spēku, līdz ar to ar lēmuma
nosaukumu viss ir kārtībā.
Adats pauž viedokli, ka būvvaldes izdotais dokuments ir administratīvais akts. Tikko parādās
administratīvais akts ar visām tā īpašībām, tas ir apstrīdams domē. Konkrētā situācijā
būvvalde ir izdevusi administratīvo aktu, tas ir apstrīdēts un pirmā instance, kas to izskata ir
dome. Iedzīvotājs bez domes lēmuma pat nevar iet tālāk uz administratīvo tiesu. Zināmā mērā
ir neloģiski apstrīdēt Būvvaldes lūgumu iesniegt dokumentāciju. Ja ir administratīvais akts
un tas ir apstrīdēts, domei tas ir jāizskata pēc būtības un jāpieņem lēmums.
Pozņaks vēlas noskaidrot, vai viņam ir taisnība, ka būvvaldes atzinums nav administratīvs
akts.
Purvlīcis paskaidro, ka būvvaldes akts ir administratīvs akts.
Pozņaks vēlas dzirdēt skaidrojumu, uz kāda pamata būvvaldes atzinums ir administratīvs
akts.
Pozņaka ieskatā būvvaldes atzinums ir starplēmums un tas nav administratīvs akts, ja tas ir
administratīvais akts, tad viņam ir jāatbilst Administratīvā procesa likuma prasībām. Rodas
iespaids, ka tiek jaukts starplēmums ar administratīvo aktu.
Līcis vēlas noskaidrot kāda dokumentācija ir jāsakārto, lai varētu uzbērt šķembas uz esoša
ceļa.
Purvlīcis informē, ka lēmumā ir norādīti nepieciešamie dokumenti, kas ir jāsakārto.
Pozņaks vēlas noskaidrot, vai sagatavotais lēmumprojekts, ja viņš tiks pieņemts kā lēmums,
būs administratīvais akts.
Purvlīcis apstiprina, ka šis lēmums būs administratīvais akts.
Pozņaks uzskata, lai dokuments tiktu atzīts par administratīvo aktu, tam ir jābūt ar galīgo
noregulējumu. Būvvaldes atzinumā galīgais noregulējums nav ietverts.
Zvaigzne informē, ka būvvalde var veikt divas darbības, proti pirmā - būvvalde kontrolē kā
norit būvniecības darbi līdz nodošanai ekspluatācijā, otra - būvvalde kontrolē, vai izbūvētās
būves tiek izmantotas atbilstoši tam paredzētajam mērķim. Šajā gadījumā būvinspektors ir
kontrolējis būvniecības procesu. Būvniecības likums paredz būvinspektora tiesības uzdot veikt
konkrētas darbības attiecīgajiem būvdarbu veicējiem tādā veidā pieņemot lēmumu. Ja tas
būtu noticis par būvi, kura ir pieņemta ekspluatācijā, tad būvinspektora atzinums būtu
jāizvērtē būvvaldei un būvvaldei būtu jāpieņem lēmums. Līdz ar to pastāv divas situācijas,
kad būvinspektora atzinums ir un nav administratīvs akts. Šinī gadījumā būvinspektora
atzinums ir administratīvs akts.

Sēdē pārtraukums no plkst. 16:30 līdz 16:43.
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Damlics vēlas noskaidrot, vai būvvaldes lēmums ir pārsūdzēts, jo uzskata, ka būvdarbu
veicēji ir snieguši paskaidrojumus un nav redzama pārsūdzība.
Purvlīcis atgādina, ka pie pieejamajiem materiāliem ir pievienoti gan paskaidrojumi, gan arī
sūdzība.
Līcis informē, ka ir iesniedzis priekšlikumu ar piedāvājumu atcelt būvvaldes izdoto
administratīvo aktu, jo nav informācijas par ceļa sākotnējo stāvokli, nav informācijas kādi
būvdarbi ir veikti un vai tiešām tie ir būvdarbi, nav informācijas kas būvdarbus ir veicis, bet
šis lēmums tiek balstīts uz viena cilvēka iesniegumu, kuram nepatīk, ka ir uzbērta šķemba,
savukārt otra puse informē, ka šķemba ir uzbērta uz esoša ceļa. Lēmums ir atceļams, jo tas ir
civiltiesisks strīds.
Geduševa pauž viedokli, ka jautājums ir sarežģīts, tas ir vēstures mantojums un nav
viennozīmīgi atrisināms, kaut gan sūdzības iesniedzēja vecajā zemesgrāmatā šis servitūts ir
atzīmēts, bet šobrīd spēkā esošajā zemesgrāmatā šī servitūta atzīmes nav.
Variks vēlas noskaidrot, vai ceļš atrodas tajā vietā, kur viņš ir paredzēts.
Purvlīcis informē, ka ceļš galvenokārt skar īpašumu “Jaunegles”. Šobrīd nekādi ceļa
uzmērījumi nav veikti.
Debatēs piedalās – Pozņaks, Līcis, Damlics, Šaicāns, Adats.
Līcis iesniedzis priekšlikumu - Atcelt būvvaldes izdoto administratīvo aktu.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Līča priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 3 balsīm ,,Par”- (Andis Damlics, Neils Kalniņš, Gatis Līcis), ,,Pret” – 9 (Andis Adats,
Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks,
Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Atturas” – 2 (Agnese Geduševa, Indra Priede),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir noraidīts.
Ceļmalnieks iesniedzis priekšlikumu - Izteikt virsrakstu: Par Ķekavas novada būvvaldes 2018.
gada 17. maija atzinuma par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2018-4190 ,,Objektam
piebraucamais ceļš, ,,Jaunegles”, ,,Dižkoki”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas
novads” izskatīšanu.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Ceļmalnieka priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm ,,Par” - (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics,
Agnese Geduševa, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1 (Neils
Kalniņš),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir atbalstīts.

Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto un precizēto lēmuma
projektu.
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Atklāti balsojot
ar 9 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds
Keisters, Voldemārs Pozņaks, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – 1 (Gatis
Līcis), ,,Atturas” – 4 (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Indra Priede),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atstāt negrozītu Ķekavas novada būvvaldes 2018. gada 17. maija atzinumu par būves
pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2018-4190 “Objektam piebraucamais ceļš, "Jaunegles",
"Dižkoki", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads”.
Par balsojumu izsakās Līcis.
Lēmums Nr.21 pielikumā.
Sēdes vadīšanu pārņem domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aigars Vītols.

22.
Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu (Vācija) no
2018. gada 12.septembra līdz 17.septembrim
Vītola ziņo, ka Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi Bordesholmas pašvaldības,
uzaicinājumu piedalīties abu pašvaldību 25 gadu sadraudzības pasākumos no 2018.gada
12.septembra līdz 2018.gada 17.septembrim Boredesholmā, Vācijā. Sadarbības līgums starp
Ķekavas novada pašvaldību un Bordesholmas pašvaldību ir noslēgts 1993.gada 24.jūnijā.
Ķekavas – Bordesholmas 25 gadu sadraudzības pasākumos Ķekavas novada pašvaldību
pārstāvēs pašvaldības delegācija un darba vizītes programma paredz pārrunāt turpmākos
sadarbības virzienus izglītības, vides, sporta, tūrisma un jauniešu jomā, Eiropas Savienības
programmu projektu jomā, nevalstisko organizāciju sadarbības jomā, kā arī iegūt pieredzes
apmaiņu Bordesholmas pašvaldības administrācijā tādās jomās kā administratīvais darbs,
juridiskie jautājumi, telpiskā plānošana, grāmatvedība un finanses. Pašvaldības delegācija
sastāv no 64 personām, tanī skaitā 14 darbinieki no pašvaldības.
Geduševa vēlas noskaidrot vai no pašvaldības vadošā sastāva, izņemot priekšsēdētaju, vēl
kāds piedalās šajā delegācijā.
Vītols informē, ka, ja tiek atbalstīts lēmumprojekts, tad uz Bordesholmas pašvaldību brauc
domes priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. un deputāte Priedes k-dze.
Geduševa vēlas zināt, cik ir kopējās izmaksas šim komandējumam.
Vītola informē, ka visas delegācijas izmaksas sastāda 8 000 eiro ar visu transportu.
Bordesholmas pašvaldībai dāvināsim metāla kaluma draudzības koku. Pārsvarā visa
delegācija brauc ar autobusu un tiek vesta arī izstāde. Vadība lido ar lidmašīnu, lai
ieekonomētu laiku, bet pārējā delegācija brauc ar autobusu.
Geduševa vēlas noskaidrot vai delegācija jau ir nokomplektēta.
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Vītols informē, ka delegācija ir nokomplektēta, jo Bordesholmas pašvaldībai bija laicīgi
jāiesniedz delegācijas sastāvs.
Geduševa vēlas noskaidrot, vai citiem deputātiem arī bija iespēja iepazīties ar informāciju
par iespēju piedalīties šajā delegācijā. Par šāda komandējuma esamību informāciju tika
iegūta tikai komitejas laikā. Labas pārvaldības ietvaros piedāvātu šādu iespēju piedāvātu arī
pārējiem deputātiem. Uzskatu, ka Gatis Līcis būtu lieliska kandidatūra šai delegācijai.
Vītols informē, ka delegācijas sastāva izvēlei tika piešķirta liela loma Ķekavas un
Bordesholmas biedrībai un tieši tādēļ delegācijas sastāvā tika iekļauta Priedes k-dze kā šīs
biedrības pārstāve. Bordesholmas pašvaldība aicināja tieši vadību, jo arī Ķekavā bija
ieradusies Bordesholmas pašvaldības vadība. Svinīgā pasākuma ietvaros uzstāsies arī mūsu
novada kolektīvi.
Līcis informē, ka vēlas saņemt delegācijas izmaksu atšifrējumu.
Vītols informē, ka delegācijas izmaksu precīzi atšifrējumu Līča k-gam e-pastā nākamnedēļ
iesūtīs atbildīgais pašvaldības darbinieks par starptautisko sadarbību.
Kalniņš informē, ka, ņemot vērā, ka Damlica k-gs ir bijis šīs sadarbības līdzdalībnieks un
aizsācējs, tad būtu priekšlikums, lai nodrošinātu pieredzes pārnesi, kā iepriekšējo domes
priekšsēdētaju delegācijā iekļaut Damlica k-gu.
Līcis vēlas noskaidrot cik reizes šis deputātu sasaukums ir jau apmeklējis Bordesholmas
pašvaldību.
Baire informē, ka kopš šī deputātu sasaukuma šis būs otrais komandējums uz Bordesholmas
pašvaldību.
Kalniņš pauž viedokli, ka šāda veida pasākuma ietvaros būs nepieciešama zināma
komunikācija, un vēlas noskaidrot, vai visi domes vadības pārstāvji pārvalda kādu
svešvalodu.
Vītols informē, ka delegācijai līdzi būs tulks, un pieļauj, ka domes vadības delegācijas
pārstāvji pārvalda svešvalodu.
Debatēs piedalās – Adats, Līcis, Geduševa.
Geduševa iesniegusi priekšlikumu - Piedevām V.Bairei, I.Priedei un A.Volanskim, iekļaut
komandējuma delegācijas sastāvā arī deputātu Gati Līci.
Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Geduševas priekšlikumu.
Atklāti balsojot
ar 2 balsīm ,,Par”- (Andis Damlics, Agnese Geduševa), ,,Pret” – 4 (Arnolds Keisters, Gatis
Līcis, Voldemārs Pozņaks, Valts Variks), ,,Atturas” – 8 (Andis Adats, Viktorija Baire,
Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Aigars Vītols),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir noraidīts.
Kalniņš iesniedzis priekšliumu - Iekļaut komandējuma delegācijas sastāvā deputātu Andi
Damlicu.
Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Kalniņa priekšlikumu.
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Atklāti balsojot
ar 4 balsīm ,,Par”- (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis), ,,Pret” – 1
(Arnolds Keisters), ,,Atturas” – 9 (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris
Jerums, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir noraidīts.

Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 9 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds Keisters,
Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns, Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – 1
(Andis Damlics), ,,Atturas” – 3 (Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis), ”Nepiedalās”
– 1 (Viktorija Baire)
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires nosūtīšanai
komandējumā uz Bordesholmu, Vācijā, dalībai 25 gadu sadraudzības pasākumos no
2018.gada 12.septembra līdz 2018.gada 17.septembrim.
2. Uzdot Ķekavas novada domes priekšsēdētājas pirmajam vietniekam Aigaram Vītolam
izdot rīkojumu par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires nosūtīšanu
komandējumā uz Bordeshomu (Vācija) no 2018.gada 12.septembra līdz 2018.gada
17.septembrim.
3. Finansējumu (komandējuma dienas naudu nosakot 12.septembrī 100% apmērā, 13.16.septembrī 30% apmērā un 17.septembrī 100% apmērā) Ķekavas novada domes
priekšsēdētājas Viktorijas Baires komandējumam uz Bordesholmu (Vācija) no 2018.gada
12.septembra līdz 2018.gada 17.septembrim, paredzēt no Ķekavas novada pašvaldības
budžeta sadaļas “Pārvaldes izdevumi”;
4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Lēmums Nr.22 pielikumā.
Sēdes vadīšanu turpina domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

23.
Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu “ Gājēju ceļa
izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā “
Vītola ziņo, ka šobrīd no Odukalna ciema līdz Ķekavai nav izbūvēta ietve posmā no
Kalnakroga līdz Pļavu ielai, savukārt no Pļavu ielas līdz Dienvidu ielai ietve ir ļoti sliktā
tehniskajā stāvoklī. Satiksmes intensitāte pa galveno valsts autoceļu A7 ir ļoti augsta. Lai
gājēji, tajā skaitā bērni un viņu vecāki, no Odukalna ciema nokļūtu līdz Ķekavai, Ķekavas
vidusskolai, Ķekavas mūzikas un mākslas skolai, šajā posmā jāiet gar ceļa malu, kas apdraud
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kājāmgājēju drošību. 2018.gadā ir izstrādāts būvprojekts. Projekta pirmajā kārtā paredzēts
izbūvēt gājēju ceļu no Pļavu ielas līdz Rīgas ielai 105e, otrajā kārtā no Pļavu ielas līdz
Dienvidu ielai. Ir veikta publiskā iepirkuma procedūra, kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu
ir iesniedzis SIA “AB-Rent” ar piedāvāto līgumcenu 1 kārtas būvdarbiem ar kopējām
izmaksām EUR 61 673,41, 2.kārtas būvdarbu kopsumma ir EUR 103 241,05. Būvdarbu
izpildes termiņš ir 5 mēneši no atzīmes veikšanas būvatļaujā. Lētākais piedāvājums
būvuzraudzībai ir SIA “Jurēvičs un partneri” piedāvājums. Izmaksas 1.kārtas būvuzraudzībai
ir EUR 5 687,00. Autoruzraudzības izmaksas 1 būvniecības kārtai ir EUR 484,00.
2018.gada budžetā paredzēti līdzekļi kājāmgājēju problēmas risināšanai, gājēju ceļa izbūvei
gar valsts autoceļu A7 no Kalnakroga līdz Pļavu ielai, EUR 60 000, tajā skaitā no
pašvaldības budžeta 25%, jeb EUR 15 000, no kopējām būvdarbu realizācijas izmaksām. Lai
varētu realizēt projekta 1.kārtu 2018.gadā, pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases
75% apmērā no būvprojekta kopējām izmaksām, EUR 50 883,00, ar atmaksas termiņu uz 5
gadiem.
Damlics vēlas noskaidrot, vai būvnieks būtu ar mieru izbūvēt šī projekta abas kārta šajā
gadā.
Vītola informē, ka par abu kārtu izbūvēšanu ar būvnieku ir runāts, reāli izbūvēt abas kārtas
šogad varētu, bet nodot ekspluatācijā gan šogad nepaspētu un turklāt šī gada budžetā nav
paredzēti finanšu līdzekļi, lai segtu 25 % izmaksas otrās kārtas būvniecībai.
Damlics vēlas noskaidrot, vai šajā projektā ir ietverta arī gājēju ietves apgaismojuma izbūve.
Vītola apstiprina, ka šī projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt apgaismojumu.
Līcis vēlas noskaidrot ieprikuma gaitu.
Zvaigzne informē, ka tika izsludināts kokurss, kurā nepieteicās neviens pretendents, bet tam
tika uzaicināti desmit uzņēmumi, kur arī neviens nepieteicās, pēc tam vēlreiz tika uzaicināti
seši uzņēmumi no kuriem divi pretendenti iesniedza savu piedāvājumu.
Variks vēlas noskaidrot, vai šobrīd pastāv reāla iespēja realizēt abas kārtas.
Vītola skaidro, ka šogad budžētā nav paredzēti 25 % līdzmaksājums otrās kārtas buvniecībai.
Debatēs piedalās - Damlics, Līcis.
Damlics iesniedzis priekšlikumu - Izbūvēt gājēju ietves abas kārtas šajā, 2018. gadā.
Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par Damlica priekšlikumu.
Līcis paziņo ka ir kļūdījies balsojumā un ir balsojis “Par”.
Atklāti balsojot
ar 6 balsīm ,,Par”- (Andis Damlics, Agnese Geduševa, Neils Kalniņš, Gatis Līcis, Indra
Priede, Zintis Šaicāns), ,,Pret” – 1 (Voldemārs Pozņaks), ,,Atturas” – 7 (Andis Adats,
Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Valts Variks, Aigars
Vītols),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir noraidīts.
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Sēdes vadītāja lūdz uzsākt balsošanas procedūru par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Zintis Šaicāns,
Valts Variks, Aigars Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 2 (Agnese Geduševa, Gatis Līcis),
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases EUR 50 883,00 apmērā projekta “Gājēju ceļa
izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā “ 1.kārtas realizācijai 2018.gadā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada
1.oktobri.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Ķekavas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.
4. Paredzēt iztrūkstošos līdzekļus 25% segšanai no būvdarbu kopējām izmaksām EUR 1
961,41 no Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
5. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt līgumu par projektā
“Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai
105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” paredzēto 1.kārtas būvdarbu
realizāciju ar SIA “AB-Rent”, vienotās reģistrācijas numurs 40003780841.
6. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Par balsojumu izsakās Vītols.
Lēmums Nr.23 pielikumā.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā protokolā
norādītie personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.
Sēdi slēdz plkst. 18:01

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V. Baire

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

A.Vītols

Sēdes protokolētāja:

(PARAKSTS*)

L.Mizovska

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