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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
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2021.gada 18.marts

LĒMUMS Nr.22
Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju ceļa, apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa,
gājēju pārejas, gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu
un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu
Izskatot nepieciešamību noslēgt sadarbības līgumu par gājēju ceļa, apvienotā gājēju un velosipēdu
ceļa, gājēju pārejas, gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu un
atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu valsts vietējā autoceļa V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči –
Rāmava, posma no 0,000 km līdz 1,755 km un posma no 3,400 km līdz 3,405, ceļa zemes
nodalījuma joslā Katlakalnā, Ķekavas novadā, ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”,
konstatēts:
1. Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā (no Rāmavas ielas līdz Egļu ielai) paredzēta 2020. un 2021.gadā. Gājēju pārejas
izbūve autoceļa V2 krustojumā ar Pļavniekkalna ielu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
paredzēta 2020. un 2021.gadā.
2. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 2019.gada 11.februārī izsniegtie
tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1 / 1679 un 2020.gada 11.augustā izsniegtie tehniskie
noteikumi Nr. 4.3.1 / 11020 nosaka, ka starp valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts
ceļi” un Ķekavas novada pašvaldību ir jānoslēdz līgums par ceļa zemes nodalījuma joslas
bezatlīdzības lietošanu.
3. Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.9/2016
“Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 79.punkts nosaka, ka Sadarbības līgumus ar
valsts un/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 2016.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.9/2016
“Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 79.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas
2021.gada 10.marta sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas”
– nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu par gājēju ceļa,
apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa, gājēju pārejas, gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu
pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu, ar valsts akciju
sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”, kura ietvaros pašvaldība apņemas par saviem līdzekļiem izbūvēt
un uzturēt gājēju ceļu, apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu, gājēju pāreju, gājēju pāreju
apgaismojumu, autobusu pieturvietas (t.sk. paviljonu, soliņu un atkritumu urnu) valsts vietējā
autoceļa V2 Pievedceļš autoceļam Valdlauči – Rāmava, posma no 0,000 km līdz 1,755 km un posma
no 3,400 km līdz 3,405, ceļa zemes nodalījuma joslā Katlakalnā, Ķekavas novadā.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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