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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 12/2021.

2021.gada 22.septembris

LĒMUMS Nr. 46.
Par sadarbības līguma parakstīšanu par kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa, gājēju pārejas,
apgaismojuma un gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu,
soliņu un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu
Izskatot nepieciešamību noslēgt sadarbības līgumu par kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa, gājēju
pārejas, apgaismojuma un gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu
un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
(Grenctāle), posmos:
- no 11,950 km līdz 12,700 km ceļa kreisajā pusē;
- no 13,400 km līdz 16,550 km ceļa kreisajā pusē;
- no 12,750 km līdz 12,790 km ceļa labajā pusē;
- no 13,510 km līdz 13,560 km ceļa labajā pusē;
- no 14,250 km līdz 14,290 km ceļa labajā pusē;
- no 15,920 km līdz 15,980 km ceļa labajā pusē,
ceļa zemes nodalījuma joslā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8070 004 0031, 8070 004
0209, 8070 002 0568 un 8070 007 0560, ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts
ceļi”, konstatēts:
1.

Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)
paredzēta 2021. un 2022.gadā. Pašlaik tiek realizēti veloceliņa būvdarbi atsevišķā prioritārā
posma būvniecībai 376 metru garumā gar autoceļu A7 no Rīgas ielas 1 līdz īpašumam
“Annužas”.

2.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi
Nr. 4.8/ nosaka, ka starp valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” un
Ķekavas novada pašvaldību ir jānoslēdz līgums par ceļa zemes nodalījuma joslas bezatlīdzības
lietošanu.

3.

Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.13/2021 “Ķekavas
novada pašvaldības nolikums” 81.punkts nosaka, ka Sadarbības līgumus ar valsts vai
pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, sabiedriskajām organizācijām, kuru priekšmets ir abpusēja
sadarbība un kuri nav saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, slēdz domes
priekšsēdētājs. Par citu sadarbības līgumu slēgšanu lemj dome un līgumu uz domes lēmuma
pamata slēdz domes priekšsēdētājs.

Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 19. un 23.punktu,
- Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 13/2021 “Ķekavas
novada pašvaldības nolikums” 81.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2021.gada 15.septembra sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 18 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija
Baire, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu par kopīgā gājēju
un velosipēdu ceļa, gājēju pārejas, apgaismojuma un gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu
pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu, ar valsts sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, kura ietvaros pašvaldība apņemas par saviem līdzekļiem
izbūvēt un uzturēt kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, gājēju pāreju, apgaismojumu un gājēju pārejas
apgaismojumu, autobusu pieturvietas (t.sk. paviljonus, soliņus un atkritumu urnas) valsts galvenā
autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), posmos:
- no 11,950 km līdz 12,700 km ceļa kreisajā pusē;
- no 13,400 km līdz 16,550 km ceļa kreisajā pusē;
- no 12,750 km līdz 12,790 km ceļa labajā pusē;
- no 13,510 km līdz 13,560 km ceļa labajā pusē;
- no 14,250 km līdz 14,290 km ceļa labajā pusē;
- no 15,920 km līdz 15,980 km ceļa labajā pusē,
ceļa zemes nodalījuma joslā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8070 004 0031, 8070 004
0209, 8070 002 0568 un 8070 007 0560.
Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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