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Nr.11

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 09:00.
Vadītāja - Viktorija Baire
Protokolētāja - Līga Mizovska
Sēdē piedalās:
Dalībnieki ar balsstiesībām - Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese
Geduševa, Juris Jerums, Arnolds Keisters, Gatis Līcis līdz plkst. 12:59, Dzintra Medne,
Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris
Žilko līdz plkst. 13:01.
Pašvaldības darbinieki – Kristīne Danovska, Māris Bērziņš, Jolanta Jansone, Vera Kļaviņa,
Linda Zaķe, Aivita Zavadska, Jānis Zvaigzne, Arvis Krūmiņš, Māris Ozoliņš.
Sēdē nepiedalās:
Dalībnieks ar balsstiesībām - Olafs Klūdziņš, Neils Kalniņš.
Darba kārtība
1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols Nr.28)
“Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2019.gada
aktualizāciju”;
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve,
Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” realizācijai un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un
būvdarbu līgumu;
3. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar
autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” pieteikuma iesniegšanu.
Sēdes norise tiek fiksēta audio un video ierakstā.
Viktorija Baire atklāj sēdi un informē, ka izskatīšanā ir trīs jautājumi un visi trīs jautājumi ir
saistīti ar valsts finansējuma pieejamību vai aizņēmuma ņemšanu.
1. Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27 (protokols
Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna
2019.gada aktualizāciju”
Par jautājumu ziņo Kristīne Danovska, Jolanta Jansone.
Jautājumu sadaļa - Baire, Danovska, Līcis, Jansone, Damlics, Zaķe, Žilko, Variks, Geduševa,
Kļaviņa, Medne, Zavadska, Ceļmalnieks.

Debašu sadaļa - Žilko, Geduševa, Damlics, Keisters.
Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru.
Priekšlikums ar balsojumu:
Iesniedzis: Agnese Geduševa
Atlikt jautājuma izskatīšanu, paredzot Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas piebūvē
telpas vairāk kā 10 klašu telpām, palielinot skolas kapacitāti.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris
Žilko), "Pret" – 9 (Anastasija Prokopenko, Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters,
Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Atturas" –
nav , “Nepiedalās” – 1 (Valts Variks),
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir Noraidīts
Par balsojumu izsakās:
Adats - balsoju “Pret” šo priekšlikumu vienīgā apsvēruma dēļ, jo šis nav jautājums pēc būtības,
šis ir jautājums bez kura mēs vispār nevaram iztikt un fakts, ka šis jautājums ir jāatrisina ir
vairāk kā sešu gadu garumā pilnīgi skaidrs.
Par lēmuma projektu “Grozījumi Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā
Nr.27 (protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju plāna 2019.gada aktualizāciju””
Atklāti balsojot
ar 10 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andis Adats, Andris Ceļmalnieks,
Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire, Voldemārs
Pozņaks), "Pret" – 4 (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris Žilko), "Atturas" –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt grozījumus Ķekavas novada domes 2019.gada 12.decembra lēmumā Nr.27
(protokols Nr.28) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”.
Par balsojumu izsakās:
Adats - balsoju “Par” tikai tāpēc, ka jautājums ir jārisina. Ir jāskatās tālāk, ko darīt ar
nākošajiem jautājumiem, kuri ir jau tehniski jautājumi, un, kuri varētu pavērt skaidrāku bildi,
kurā virzienā mēs ejam, un, lai tur nonāktu mums vismaz durvis ir jāatver.
Damlics - balsoju “Pret”, jo kā jau debatē teicu, ka ja šajā exel tabulā būtu otrādi 400 000 skolas
problemātikas atrisināšanai un 2,3 miljoni ceļu stāvokļa uzlabošanai tad es būtu balsojis “Par”.
Geduševa - balsoju “Pret” tādēļ, ka pievienotajā lēmumprojekta tabulā 3.1 punktā ir precīzi
minēts, ka tieši šī ir moduļu tipa ēkas piebūve ar 10 klašu telpām un kurai ir konkrēta summa,
kura acīmredzot ir aprēķinātā tieši uz šo apmēru, un tāpēc es nevaru atbalstīt šo lēmumu šādā
redakcijā, jo uzskatu, ka tas nav pienācīgi sagatavots un pārdomāts.
Baire - balsoju “Par”, jo bez investīciju plāna grozījumiem nebūtu iespējams pieteikties valsts
finansējumam un valsts kases aizdevumam, līdz ar to, šī investīciju plāna grozījumi gan par
skolu, gan attiecībā par ceļu projektiem ir nepieciešami, lai varētu saņemt valsts aizdevumu.
Lēmums Nr.1 pielikumā.
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Plkst.11:45 tiek izsludināta 20 minūšu pauze.
Plkst.12:05 atsākas sēde.
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas
jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” realizācijai un pilnvarojumu parakstīt
projektēšanas un būvdarbu līgumu
Par jautājumu ziņo Jolanta Jansone.
Jautājumu sadaļa – Līcis, Zvaigzne, Jansone, Damlics, Geduševa.
Līcis izsaka deputāta pieprasījumu - lūdzu izsniegt SIA “Koro būve” iepirkumu komisijai
iesniegto piedāvājumu saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa piebūvi.
Debašu sadaļa -Geduševa.
Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru.
Priekšlikums ar balsojumu:
Iesniedzis: Agnese Geduševa
Atlikt jautājuma izskatīšanu, paredzot Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas piebūvē
telpas vairāk kā 10 klašu telpām, palielinot skolas kapacitāti.
Atklāti balsojot ar 4 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris
Žilko), "Pret" – 9 (Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andris Ceļmalnieks, Arnolds
Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
"Atturas" – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir Noraidīts
Priekšlikums ar balsojumu:
Iesniedzis: Agnese Geduševa
Organizēt jaunu publiskā iepirkuma procedūru „Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa
piebūves Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā izbūves būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība un būvdarbi”
Atklāti balsojot ar 4 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris
Žilko), "Pret" – 9 (Anastasija Prokopenko, Andis Adats, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters,
Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Atturas" –
nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikums ir Noraidīts
Par lēmuma projektu “Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna sākumskolas
moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” realizācijai un pilnvarojumu
parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu”
Atklāti balsojot
ar 9 balsīm "Par" (Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andris Ceļmalnieks, Arnolds
Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – 4 (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris Žilko), "Atturas" – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt IZM investīciju projekta „Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas
jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” pieteikumu, lai pretendētu uz Valsts kases
kredīta pieejamību.
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2. Pēc IZM pozitīva atzinuma saņemšanas, lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai projekta
,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20,
Katlakalns” realizācijai no Valsts kases EUR 2 003 760,00 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. Paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam ne mazāk kā 10% apmērā no
projektēšanas darbu, būvdarbu, autoruzraudzības, būvuzraudzības un ekspertīzes
kopējām izmaksām, nepārsniedzot EUR 258 641,00 no Ķekavas novada pašvaldības
2021.gada budžeta sadaļas “Izglītības iestāžu ēku attīstība un uzturēšana” EUR 233 641
un “Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki” EUR 25 000.
6. Pilnvarot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, pēc IZM vēstules saņemšanas
par projekta „Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela
20, Katlakalns” iekļaušanu atbalstāmo investīciju projektu sarakstā, kas apstiprināts ar
investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas lēmumu, parakstīt līgumus par
projektā ,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela
20, Katlakalns” paredzēto projektēšanas darbu un būvdarbu, būvprojekta ekspertīzes,
būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanu.
7. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Par balsojumu izsakās:
Geduševa - vēlējos paskaidrot savu balsojumu “Pret”. Nupat ieraudzīju skiču bildes, tās ir
šausmas, es saprotu, ka tās ir ieteikumu formā, bet es neredzu tur veco skolas ēku vispār.
Balsoju “Pret”, jo kā spriežot pēc maniem priekšlikumiem var redzēt, kā es redzu šo
notikumu attīstību, bet ņemot vērā, ka ir pieņemts pozitīvs kopējais lēmums, tad es iesaku
arī Ķekavas vidusskolai pēc šīs piebūves, kas jau realizēta uzbūvēt arī jaunu ēku. Būsim
vienādā attieksmē pret visām skolām. Paldies.
Damlics - man ir līdzīgas izjūtas. Nav tur vecās mīļās skolas, kurā mācījos pirmajā klasītē. Nav
viņas, tātad priekš kam mums tas viss ir vajadzīgs. Ņemam veco projektu, reanimējam un
būvējam. Balsoju “Pret”.
Baire - balsoju “Par”. Kā jau iepriekš minēju, ka ikviens Ķekavas novada bērns ir pelnījis
kvalitatīvu mācību vidi, kurā mācīties, un arī šis ir viens no saprātīgajiem risinājumiem, it
sevišķi, domājot par ēkas turpmāko izmantošanu. Ņemot vērā šo lielo pieprasījumu, gan uz
bērnudārziem, gan uz skolām, it sevišķi, arī ņemot vērā iepriekš veiksmīgo pieredzi attiecībā
ar piebūvēm. Paldies.
Lēmums Nr.2 pielikumā
3. Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Gājēju ceļa un veloceliņa
izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” pieteikuma iesniegšanu
Par jautājumu ziņo Māris Ozoliņš, Arvis Krūmiņš.
Jautājumu sadaļa - Līcis, Jansone, Variks, Keisters, Geduševa, Baire, Vītols.
Debašu sadaļa - Geduševa, Variks, Damlics, Adats.
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Sēdes vadītājs lūdz uzsākt balsošanas procedūru.
Par lēmuma projektu “Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Gājēju ceļa
un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” pieteikuma
iesniegšanu”
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Anastasija Prokopenko, Andis Adats,
Andis Damlics, Andris Ceļmalnieks, Arnolds Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris
Jerums, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt VARAM augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Gājēju ceļa un
veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” pieteikumu, lai
pretendētu uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu, nepārsniedzot EUR 1 041 752,00 jeb
85% apmērā no kopējām izmaksām projekta realizēšanai 2021.gadā un 2022.gadā.
2. Paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam, nepārsniedzot EUR 91 919,60, jeb
50% apmērā no pašvaldības nepieciešamā līdzfinansējuma investīciju projekta
izmaksām 2021.gadā no Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta sadaļas “Ceļu
investīciju projekti”.
3. Plānot līdzekļus, nepārsniedzot EUR 91 919,60, jeb 50% apmērā no pašvaldības
nepieciešamā līdzfinansējuma investīciju projekta izmaksām 2022.gadā, Ķekavas
novada pašvaldības 2022.gada budžetā.
4. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Par balsojumu izsakās:
Geduševa - balsoju “Par”, jo šo projektu atbalstu, bet par repliku par “apmierinājumiem”
katrs saprot pēc savas samaitātības pakāpes. Paldies.
Baire - balsoju “Par”, jo par šo projektu ir ļoti ilgi runāts, bet beidzot ir nokļūts līdz tai
stadijai, ka viņu var īstenot. Paldies.
Lēmums Nr.3 pielikumā.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā protokolā norādītie
personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija.
Sēdi slēdz plkst. 13:27
Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS1)

Sēdes protokolētāja: (PARAKSTS2)

V. Baire

L. Mizovska

1-2

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