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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 17.jūnijs

protokols Nr. 14.

LĒMUMS Nr. 29.
Par aizņēmuma ņemšanu asfaltbetona seguma izbūvei uz Ķekavas novada pašvaldības
ielām un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu
Izskatot jautājumu par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta „Asfaltbetona seguma
izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības ielām” realizācijai, konstatēts:
1.

Ielas un ceļi ir viens no būtiskākajiem infrastruktūras elementiem, kas ietekmē ne tikai ciematu
un atsevišķu apdzīvotu vietu attīstību, bet visa novada attīstību. Pašvaldības īpašumā esošo ielu
un ceļu tīkls sastāda 229,31 km. 2021. gadā viena no pašvaldības piecām prioritātēm ir
pašvaldības ceļu un ielu seguma sakārtošana.

2.

Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam un Ķekavas novada Investīciju plāns
2018.-2020.gadam (2019.gada aktualizācija) Attīstības programmas investīciju plānā ir
21’.punkts
"Ceļu
tīkla
uzlabojumi
novada
attīstības
veicināšanai":
https://kekava.lv/uploads/filedir/investicplansaktualizets2019.pdf

3.

Viens no Ķekavas novada infrastruktūras galvenajiem attīstības virzieniem ir sakārtota vide un
attīstīta ielu un ceļu infrastruktūra, tāpēc pašvaldībai ir vitāli svarīgs atbalsts investīciju projektu
īstenošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Ķekavas novada
pašvaldībai jāiesniedz Vides un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju
projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.

4.

Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskā iepirkuma procedūru „Asfaltbetona seguma
izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības ielām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2021/11),
kurā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilstoši iepirkuma noteikumiem iesniedza
SIA “ĶEKAVA-PMK” ar piedāvāto līgumcenu būvdarbiem EUR 287 021,13, PVN 21% EUR
60 274,44, izmaksas kopā darbu veikšanai ar PVN - EUR 347 295,57 (trīs simti četrdesmit
septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro un 57 centi). Iepirkuma priekšmets ir desmit
ielu izbūve ar asfaltbetonu: 1) Daugmale, kadastra nr. 80560020270 (posmā gar nekustamo
īpašumu “Vārpas” kadastra Nr. 80560020100001, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85
Rīgas HES - Jaunjelgava); 2) Daugmale, kadastra Nr. 80560020270 (posmā no nekustamā
īpašuma “Salnas” kadastra Nr. 80560020102001 līdz nekustamajam īpašumam “Alpi” ar
kadastra Nr.80560020430001, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES Jaunjelgava); 3) Daugmale, kadastra Nr. 80560020270 (posmā no Valsts reģionālā autoceļa
P85 Rīgas HES - Jaunjelgava gar nekustamo īpašumu “Alpi” kadastra Nr. 80560020430001
līdz atkritumu konteineru laukumam, ieskaitot atkritumu konteineru laukumu); 4) Ķekava,
Nākotnes ielas 6,8,10,12,14 – iekšpagalms, kadastra Nr. 80700081877; 5) Baloži, Ezera iela
(posmā no nekustāmā īpašumu ar kadastra Nr. 80700070613 ielas līdz Miglas ielai); 6) Baloži,
Ezera iela (posmā no Lauku ielas līdz Miglas ielai); 7) Baloži, Titurgas iela (posmā no
Kr.Barona ielas līdz Uzvaras prospektam); 8) Baloži, Krišjāņa Barona iela (posmā no
Kr.Barona 1 līdz Titurgas ielai); 9) Baloži, Krišjāņa Barona iela (posmā no Uzvaras prospekta
līdz Kr.Barona ielai 1); 10) Katlakalns, Valsts vietējā autoceļa V2 – D nobrauktuve (posmā no
Valsts vietējā autoceļa V2 līdz nekustamajam īpašumam “Daugmaļi”, kadastra Nr.
80700020009).

5.

Darbu izpildes termiņš ir 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas no līguma abpusējas parakstīšanas
dienas.

6.

Pašvaldībai, lai varētu realizēt projektu, jālūdz aizņēmums no Valsts kases 2021.gadā projektā
paredzēto darbu veikšanai – 85% apmērā no darbu izmaksām – EUR 295 201,23 apmērā, ar
atmaksas termiņu uz 10 gadiem.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
- likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta trešās daļas 4.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 Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas
2021.gada 9.jūnija sēdes atzinumu un Finanšu komitejas 2021.gada 10.jūnija sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andis Adats, Andis
Damlics, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Juris
Žilko, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav,
“Atturas” – 1 (Neils Kalniņš),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Iesniegt VARAM investīciju projekta „Asfaltbetona seguma izbūve uz Ķekavas novada
pašvaldības ielām” pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību.

2.

Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai projekta ,,Asfaltbetona
seguma izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības ielām” realizācijai no Valsts kases EUR
295 201,23 apmērā 2021.gadā.

3.

Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri.

4.

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

5.

Līdzekļi pašvaldības līdzfinansējumam 15% apmērā no darbu kopējām izmaksām EUR 52
094,34 ir paredzēti Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetā.

6.

Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, pēc Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas aizņēmuma ņemšanai,
parakstīt līgumu par projektā ,,Asfaltbetona seguma izbūve uz Ķekavas novada pašvaldības
ielām” paredzēto asfaltēšanas darbu veikšanu.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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