ĶEKAVAS NOVADA DOME
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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 8.

2020.gada 12.marts

LĒMUMS Nr. 24.
Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos, aizņēmuma ņemšanu un būvdarbu
līgumu slēgšanu projekta ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam
Baložos, Ķekavas novadā” realizācijai
Izskatot jautājumu par pilnvarojumu parakstīt vienošanos, aizņēmuma ņemšanu projekta
“Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” realizācijai,
konstatēts:
1.

Ar Ķekavas novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.18 (protokols Nr.26) “Par
projekta iesnieguma iesniegšanu ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa (SAM) ietvaros” ir nolemts atbalstīt projekta iesnieguma
“Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā”, kurā paredzēta
divu ielu posmu pārbūve - 760 m garumā ar apvienoto gājēju/veloceliņu Uzvaras prospektā,
Baložos, un 210 m garumā Jaunatnes ielā, Baložos, ar gājēju ietvi 320 m garumā,
sagatavošanu un iesniegšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu
konkursam.

2.

2018. gada 21.decembrī Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi projekta iesniegumu
“Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu konkursam.

3.

2020.gada 11.martā (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā ar Nr.1-6.1/20/1159) saņemts
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) 2020.gada 6.marta atzinums Nr.
39-2-60/1722 “Par projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/18/I/010 nosacījumu izpildi (trešās atlases
kārtas ietvaros)” par aģentūras lēmumā ietverto nosacīju izpildi, apstiprinot projekta
iesniegumu ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu EUR 408 496,00
apmērā un aicinot noslēgt vienošanos par projekta iesnieguma īstenošanu.

4.

Saskaņā ar CFLA atzinumu Nr.39-2-60/1722 līdz 2020.gada 18.martam Ķekavas novada
pašvaldībai jāiesniedz nepieciešamā informāciju vienošanās sagatavošanai.

5.

Projekts ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā”,
Nr.3.3.1.0/18/I/010 ietvaros plānota divu ielu posmu pārbūve - 760 m garumā ar apvienoto
gājēju/veloceliņu Uzvaras prospektā, Baložos, un 210 m garumā Jaunatnes ielā, Baložos, ar
gājēju ietvi 320 m garumā. Šī projekta realizēšanai apstiprinātās plānotās kopējās projekta
izmaksas ir EUR 1 760 179,08, no kurām ERAF finansējums – EUR 408 496,00, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 157 671,05, pašvaldības finansējums – 1 169 985,07,
neattiecināmās izmaksas – EUR 24 026,96.

6.

Projekts “Pašvaldības ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstības zonā (SAM 3.3.1. ietvaros):
Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūve” ir iekļauta Ķekavas novada Attīstības
programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam (2019.gada
aktualizācija).

7.

2019.gadā ir izstrādāts būvprojekts “Jaunatnes iela posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai
pārbūve Baložos, Ķekavas novadā”. Būvatļaujā Nr.BIS-BV-7.2-2019-533 Ķekavas novada
Būvvalde 2019.gada 25.martā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

8.

2019.gadā ir izstrādāts būvprojekts “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz
Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”. Būvatļaujā Nr.BIS-BV-7.2-2019-1849 Ķekavas
novada Būvvalde 2019.gada 14.augustā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu
izpildi.

9.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Jaunatnes iela posmā no
Skolas ielas līdz Rīgas ielai pārbūve Baložos, Ķekavas novadā”, Iepirkuma identifikācijas Nr.
ĶNP 2019/13, kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniedza “Binders” Ceļu būves firma
SIA ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 204 473,25, PVN 21% EUR 42 939,38,
būvdarbu kopējās izmaksas EUR 247 412,63 (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti
divpadsmit eiro un 63 centi).

10. Objekta “Jaunatnes iela posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai pārbūve Baložos, Ķekavas
novadā” būvdarbu izpildes plānotais maksimālais termiņš līdz 2020.gada 31.decembrim.
11. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Uzvaras prospekta
pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”, Iepirkuma
identifikācijas Nr. ĶNP 2019/18, kurā par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts
“Binders” Ceļu būves firma SIA ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 1 145 541,97,
PVN 21% EUR 240 563,81, būvdarbu kopējās izmaksas EUR 1 386 105,78 (viens miljons trīs
simti astoņdesmit seši tūkstoši viens simts un pieci eiro un 78 centi).
12. Objekta “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas
novadā” būvdarbu izpildes plānotais maksimālais termiņš līdz 2021.gada 30.jūnijam.
13. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru objekta “Jaunatnes iela
posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” būvuzraudzībai,
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2019/22, kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniedza
SIA “Marčuks” ar piedāvāto līgumcenu būvuzraudzībai EUR 4 980,00, PVN 21% EUR
1 045,80, būvuzraudzības kopējās izmaksas EUR 6 025,80 (seši tūkstoši divdesmit pieci eiro
un 80 centi).
14. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru objekta “Uzvaras
prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”
būvuzraudzībai, Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2019/23, kurā piedāvājumu ar viszemāko
cenu iesniedza SIA “Marčuks” ar piedāvāto līgumcenu būvuzraudzībai EUR 10 200,00, PVN
21% EUR 2 142,00, būvuzraudzības kopējās izmaksas EUR 12 342,00 (divpadsmit tūkstoši
trīs simti četrdesmit divi eiro un 00 centi).
15. Autoruzraudzības izmaksas objektam “Jaunatnes iela posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai
pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” ir EUR 275,00, PVN 21% EUR 57,75, summa
autoruzraudzībai kopā ar PVN 21% ir EUR 332,75 (trīs simti trīsdesmit divi eiro un 75 centi).
16. Autoruzraudzības izmaksas objektam “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz
Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā” ir EUR 1 500,00, PVN 21% EUR 315,00, summa
autoruzraudzībai kopā ar PVN 21% ir EUR 1 815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit
eiro un 00 centi).
17. CFLA apstiprinātajā projekta pieteikumā plānotās būvdarbu attiecināmās izmaksas Uzvaras
prospekta pārbūvei ir EUR 1 430 368,75 ar PVN 21%, neattiecināmās izmaksas EUR
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24 026,96 ar PVN 21% saskaņā ar projektētāja tāmi un Jaunatnes ielas pārbūvei ir EUR
243 908,81 ar PVN 21% saskaņā ar projektētāja tāmi, kopējās būvdarbu izmaksas projekta
pieteikumā ir 1 698 304,52 (tajā skaitā PVN 21% EUR 294 747,07), no kurā, neattiecināmās
izmaksas sastāda EUR 24 026,96 ar PVN 21%, 2019.gada cenās.
18. CFLA apstiprinātajā projekta pieteikumā būvuzraudzības izmaksas saskaņā ar veiktās tirgus
izpētes rezultātiem ir EUR 27 769,50 (tajā skaitā PVN 21% EUR 4 819,50), no tiem Uzvaras
prospekta būvuzraudzība EUR 24 159,46 (tajā skaitā PVN 21% EUR 4 192,96) un Jaunatnes
ielas būvuzraudzība EUR 3 610,04 (tajā skaitā PVN 21% EUR 626,54).
19. Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības veiktajiem iepirkumiem būvdarbu, būvuzraudzības
un autoruzraudzības izmaksas sastāda EUR 1 654 033,96 (tajā skaitā PVN 21% EUR
287 063,75), no kurām attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1 611 332,11, neattiecināmo
izmaksu un ārpus projekta finansējumā summa ir EUR 42 701,85. Lai varētu realizēt projektu,
pašvaldībai jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2020. un 2021.gadā projekta attiecināmo
izmaksu segšanai būvdarbu veikšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai – 2020.gadā EUR
966 799,27 apmērā un 2021.gadā EUR 644 532,84 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 20
gadiem.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
- likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
- likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu,
- likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu,
- Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 “Par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”,
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Jerums, Keisters, Līcis, Pozņaks, Priede,
Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Damlics),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori Jolantu Jansoni parakstīt vienošanos par
projekta iesnieguma Nr.3.3.1.0/18/I/010 ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam
Baložos, Ķekavas novadā” īstenošanu un visu pārējo dokumentāciju saistībā ar projekta
īstenošanu.

2.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai projekta Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības
atbalstam Baložos, Ķekavas novadā “ realizācijai no Valsts kases EUR 966 799,27 apmērā
2020.gadā un EUR 644 532,84 apmērā 2021.gadā.

3.

Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada
1.janvāri.

4.

Aizņēmuma atmaksu garantē no Ķekavas novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.

5.

Projekta Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos,
Ķekavas novadā“ neattiecināmo izmaksu un ārpus projekta finansējamo summu EUR
42 701,85 apmērā paredzēt no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gadā
EUR 21 350,93 apmērā un 2021.gadā EUR 21 350,92 apmērā.

6.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori Jolantu Jansoni parakstīt būvniecības
līgumu par projektā ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas
novadā”, Nr.3.3.1.0/18/I/010 paredzētā objekta “Jaunatnes iela posmā no Skolas ielas līdz
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Rīgas ielai pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” būvdarbu veikšanu ar “Binders” Ceļu būves
firma SIA, vienotās reģistrācijas numurs 40003164644, līgumu par autoruzraudzības darbu
veikšanu ar SIA “Vertex projekti”, vienotās reģistrācijas numurs 40003842450 un līgumu par
būvuzraudzības veikšanu ar SIA “Marčuks”, vienotās reģistrācijas numurs 42403037066.
7.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori Jolantu Jansoni parakstīt būvniecības
līgumu par projektā ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas
novadā”, Nr.3.3.1.0/18/I/010 paredzētā objekta “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas
līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā” būvdarbu veikšanu ar “Binders” Ceļu būves
firma SIA, vienotās reģistrācijas numurs 40003164644, līgumu par autoruzraudzības darbu
veikšanu ar SIA “RK projekti”, vienotās reģistrācijas numurs 42403040032 un līgumu par
būvuzraudzības veikšanu ar SIA “Marčuks”, vienotās reģistrācijas numurs 42403037066.

8.

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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