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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 9/2021.

2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 20.
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas
mācību vides uzlabošana” realizēšanai
Izskatot jautājumu par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas
mācību vides uzlabošana” realizācijai, konstatēts:
1.

Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”,
Nr.8.1.2.0/17/I/036, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” ietvaros, kā rezultātā plānots izbūvēt jaunu piebūvi Baložu vidusskolai
aptuveni 3000 m2 platībā 2 stāvos 280 izglītojamiem un pārbūvēt esošo sporta laukumu, ierīkot 5
mobilās datorklases Ķekavas vidusskolā un 5 mobilās datorklases Baložu vidusskolā, iekārtot 2
jaunus dabaszinātņu kabinetus Baložu vidusskolā. Šī projekta realizēšanai plānotais kopējais
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums – EUR 3 178 193, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām – EUR 84 128,64. Kopējā attiecināmo izmaksu summa apstiprinātajā projekta
pieteikumā ir EUR 9 264 004,32.

2.

Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam un Ķekavas novada Investīciju plāns
2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija), Attīstības programmas investīciju plānā ir 1.punkts
"Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma izbūve".

3.

Būvprojektam „Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, Skolas
iela 6, Baloži, Ķekavas nov.” (lietas Nr. BIS-BL-359442-5745 Būvniecības informācijas sistēmā)
būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-1425 ir izdarīta atzīme, ka projektēšanas nosacījumi izpildīti,
2021.gada 22.maijā, Nr. BIS-BV-7.2-2021-22624. Būvprojektam „Telpu apvienošana un esošās
ailas paplašināšana, Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas novads” (lietas Nr. BIS-BL-370794-5891
Būvniecības informācijas sistēmā) būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2021-2156 ir izdarīta atzīme, ka
projektēšanas nosacījumi izpildīti, 2021.gada 27.maijā, Nr. BIS-BV-7.2-2021-26734.
Paskaidrojuma raksts “TET gaisvadu tīklu demontāža, Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV2112; Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas nov.” (lietas Nr. BIS-BL-359407-5804 Būvniecības
informācijas sistēmā) akceptēts būvvaldē 2021.gada 12.februārī.

4.

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (protokols Nr.22) “Par
līgumu slēgšanu projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”
realizācijai”.

5.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Baložu vidusskolas moduļu
tipa piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un
būvdarbi”, identifikācijas Nr. ĶNP 2020/5, kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniedza SIA
“Belss” ar piedāvāto līgumcenu projektēšanai, autoruzraudzībai un būvdarbiem EUR 6 984
181,00, PVN 21% EUR 1 466 678,01, projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu kopējās
izmaksas EUR 8 450 859,01 (astoņi miljoni četri simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit
deviņi eiro, 01 cents). Būvdarbu un autoruzraudzības kopējās izmaksas ir EUR 7 914 048,56
(septiņi miljoni deviņi simti četrpadsmit tūkstoši četrdesmit astoņi eiro, 56 centi), tajā skaitā PVN
21%.

6.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru “Objekta “Baložu
vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve” būvprojekta ekspertīze un

būvuzraudzība”, identifikācijas Nr. ĶNP 2020/44, kurā piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniedza
SIA “Firma L4” ar piedāvāto līgumcenu būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā līdz objekta
pieņemšanai ekspluatācijā EUR 32 500,00, PVN 21% EUR 6825,00, kopējās izmaksas
būvuzraudzībai līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā ir EUR 39 325,00 (trīsdesmit deviņi
tūkstoši trīs simti divdesmit pieci eiro).
7.

Būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai 2021.gadā projekta ietvaros
iespējams saņemt avansa maksājumus no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) EUR
2 363 659,35 apmērā. Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas
1.punktam, pašvaldība var saņemt aizdevumu no Valsts kases Eiropas Savienības fondu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu
kopsummu, jeb EUR 9 264 004,32.

8.

Pašvaldībai, lai varētu realizēt projektu, jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2021.gadā un
2022.gadā projektā paredzēto būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai EUR
5 589 714,21 apmērā, tajā skaitā 2021.gadā – EUR 4 455 940,28 apmērā un 2022.gadā – EUR
1 133 733,93 apmērā, ar atmaksas termiņu uz 30 gadiem.

Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
- likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu,
- likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
- likuma “Par pašvaldību budžetiem” 24.pantu,
- Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu,
- kā arī, ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko,
Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs
Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma
saņemšanai projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”
ietvaros paredzēto Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūves būvdarbu,
būvuzraudzības un autoruzraudzības realizācijai no Valsts kases EUR 4 455 940,28 apmērā
2021.gadā un EUR 1 133 733,93 apmērā 2022.gadā.

2.

Aizņēmuma atmaksas termiņš 30 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 1.janvāri.

3.

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

4.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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