ĶEKAVAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000048491
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLS
Attālināta sēde
2021.gada 18.augusts

protokols Nr. 9/2021.

Sēde izsludināta 13.08.2021.plkst. 11:08
Sēde atklāta 18.08.2021. plkst. 11:00
Darba kārtība
Sociālo lietu komitejas jautājumi
1. Par saistošo noteikumu “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” apstiprināšanu;
2. Par saistošo noteikumu “Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ķekavas
novadā” apstiprināšanu;
3. Par Ķekavas novada bāriņtiesas izveidošanu;
4. Par Ķekavas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu;
5. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra (A.K.);
6. Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra (B.Z.).
Drošības komitejas jautājumi
7. Par atteikšanos no prasības civillietā (Baldone);
8. Par atteikšanos no prasības civillietā (Ķekava).
Īpašumu komitejas jautājumi
9. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā” precizēšanu;
10. Par barjeras ierīkošanu īpašuma “Vizbuļi”, Baldones pagastā, teritorijā;
11. Par Mercendarbes muižas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā;
12. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā A.Saulieša iela 5, Baldonē;
13. Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones
pagastā.
Attīstības komitejas jautājumi
14. Par lokālplānojuma "Rāmavas ielā 33", Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
15. Par lokālplānojuma "Zāļu ielā 7", Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos "Eltes" un "Dzērvēni",
Krogsils, Ķekavas pagasts;
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā Kalmju iela 2, Odukalnā, Ķekavas
pagastā;
18. Par detālplānojuma "Dārznieki", Odukalnā, Ķekavas pagastā, grozījumu apstiprināšanu.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājums
19. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola”
izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi.

interešu

Finanšu komitejas jautājumi
20. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides
uzlabošana” realizēšanai;
21. Par valsts budžeta līdzfinansējumu (dotāciju) administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvo izdevumu segšanai.;
22. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.15/2021
“Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu” precizēšanu.

Piebalsotais jautājums
23. Par detālplānojuma projekta un vides pārskata
Baložos apstiprināšanu.

nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59,

Sēdi vada - domes priekšsēdētājs Juris Žilko,
domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Agnese Geduševa.
Sēdi protokolē – sekretariāta vadītāja Vija Milbrete.
Sēdē piedalās:
Deputāti ar balsstiesībām:
Viktorija Baire, Edgars Brigmanis, Dace Cīrule, Rihards Gorkšs, Agnese Geduševa, Juris Jerums,
Inese Jēkabsone, Arnolds Keisters, Kristīne Legzdiņa, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Karina Putniņa, Ineta Romanovska, Valts Variks, Aigars Vītols, Andris Vītols, Juris Žilko.
Pašvaldības darbinieki:
Baldones darbinieki - izpilddirektore Tatjana Tohoņenko, sociālā dienesta vadītāja Inguna
Smildziņa, juristes Karīna Lāce un Elīza Viļuma, īpašumu daļas vadītāja Aija Ciseļonoka,
Ķekavas darbinieki - izpilddirektore Jolanta Jansone, Īpašumu pārvaldes vadītājs Edgars
Melnieks, jurists Jānis Zvaigzne, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķe,
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājas vietnieks Juris Križanovskis un projektu vadītājs
Māris Ozoliņš, Ķekavas sociālā dienesta vadītāja Agnese Mence-Katkeviča, Ķekavas bāriņtiesas
priekšsēdētāja Sarma Trumpekoja.
Sēdē nepiedalās: Andris Ceļmalnieks.

Sēdes norise tiek fiksēta audio un videoierakstā.
Žilko atklāj domes sēdi.

Par darba kārtību
Žilko ziņo par darba kārtību un informē, ka iesniedzis priekšlikumu par darba kārtības
papildināšanu. Viņš izskaidro, kāpēc jautājumu jāiekļauj sēdē un kāpēc tas netika iekļauts pirms
sēdes izsludināšanas. Tāpat viņš iesniedzis priekšlikumu divus jautājumus pārcelt uz sēdes
sākumu.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu, kurā piedalās Keisters, Baire, Žilko.
Jautājumu vairāk nav, Žilko atklāj debates.
Debatē Baire, Keisters, Pozņaks.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par priekšlikumiem.
1.priekšlikums no Jura Žilko –
Iekļaut darba kārtībā jautājumu - Par detālplānojuma projekta un vides pārskata
nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos apstiprināšanu
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, 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: priekšlikumu atbalstīt.
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2.priekšlikums no Arnolda Keistera –
Izslēgt 9.darba kārtības jautājumu no šodienas domes sēdes darba kārtības
Atklāti balsojo
ar 4 balsīm “Par” (Arnolds Keisters, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Pret” – 11 (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Atturas” – nav, “Nepiedalās” – 1 (Valts Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.

3. priekšlikums no Jura Žilko –
9.jautājumu - Par atteikšanos no civilprasības (Ķekava) - skatīt kā pirmo darba kārtības
jautājumu
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – 3 (Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Atturas” – nav, “Nepiedalās” – 2 (Arnolds Keisters, Valts Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.

4. priekšlikums no Jura Žilko –
8.jautājumu - Par atteikšanos no civilprasības (Baldone) - skatīt kā otro darba kārtības
jautājumu
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars Brigmanis,
Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa,
Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – 3 (Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire), “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.

Tiek papildināta un labota darba kārtība atbilstoši atbalstītajiem priekšlikumiem un Žilko aicina
balsot par koriģēto darba kārtību.
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs,
Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – 3 (Arnolds Keisters, Indra Priede,
Juris Jerums), “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes 2021.gada 18.augusta sēdes darba kārtību.
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DROŠĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
8.
Par atteikšanos no prasības civillietā (Ķekava)
Par jautājumu ziņo Jānis Zvaigzne – lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Drošības komitejas un
Finanšu komitejas sēdēs. Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz privātpersonas
iesniegumu, kurā tā lūdz izvērtēt tiesvedības turpināšanas lietderību, pamatojot ar to, ka otrās
instances tiesa taisījusi viņai labvēlīgu spriedumu, jauni pierādījumi par viņas vainu nav iesniegti
un tiesvedība ir ieilgusi. Iesniedzēja lūdz izbeigt tiesvedību abpusēji pieņemamā veidā. Ņemot
vērā lēmuma projekta konstatējošā daļā minētos argumentus secināts, ka tiesāšanās nav
lietderīga, ja otra puse neuztur prasību par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Lēmuma projekta
lemjošā daļā paredzēts atteikties no prasības civillietā, ja otra puse neizvirza prasību par
tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Zvaigzne arī atbalsta Žilko priekšlikumu papildināt lēmuma
lemjošo daļu, lai pēc iespējas ātrāk varētu lēmumu nosūtīt tiesai.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu, piedalās Baire, Žilko, Zvaigzne, Priede, Jerums, Keisters, Variks.
Žilko aicina Bairi komentēt savu priekšlikumu.
Baire komentē.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatē - Jerums, Pozņaks, Baire, Geduševa.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par priekšlikumiem.
1. priekšlikums no Viktorijas Baires –
Atlikt jautājuma par tiesvedības izbeigšanu par prettiesiski iztērēto pašvaldības līdzekļu
atgūšanu. Veikt izvērtējumu par tiesvedības turpināšanu, atbilstoši Senāta lēmumā
norādītajiem faktiem.
Atklāti balsojot
ar 4 balsīm “Par” (Arnolds Keisters, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Pret” – 11 (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Atturas” – nav, “Nepiedalās” – 1 (Valts Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
2. priekšlikums no Jura Žilko –
Lemjošo daļu papildināt ar 3.punktu: Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” – 5 (Arnolds
Keisters, Indra Priede, Juris Jerums, Valts Variks, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
Tiek papildināts lēmuma projekts un Žilko aicina balsot par papildināto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 11 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs,
Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,
“Nepiedalās” – 4 (Arnolds Keisters, Indra Priede, Valts Variks, Viktorija Baire),
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atteikties no prasības civillietā Nr.C33336315 pret I.M. par darba devējam radušos
zaudējumu 3235,82 EUR piedziņu, ja I.M. neizvirza prasījumu par tiesāšanās izdevumu
atlīdzināšanu.
Lēmums Nr. 8. pielikumā.
Deputāti pauž viedokli par savu balsojumu –
Geduševa balsoja par, jo uzticas pašvaldības jurista un advokāta, kas pārstāv pašvaldību tiesā
viedoklim, viņa uzskata, ka ar nodokļu maksātāju naudu jārīkojas atbildīgi, un ja sabiedrībai nav
reālu ieguvumu no tiesas procesa, tad jāspēj to izvērtēt no visiem aspektiem, ne tikai no viena vai
personīga.
Baire balsojumā nepiedalījā, jo uzskata, ka dome nevar pārtraukt procesu, kuru uzsākusi
pašvaldība, turklāt par tādu rīcību, kas sargā nodokļu maksātāju naudu.
Keisters balsojumā nepiedalījās, viņš ir satriekts par pašvaldību pārstāvošo advokātu, jo uzskata,
ka advokātam jābūt ar mugurkaulu, viņš domā, ka tas ir politisks šovs, kurā viņš nevēlas
iesaistīties.

Sēdē pārtraukums no plkst.13:20 līdz plkst.14:00.
Žilko atsāk domes sēdi.

7.
Par atteikšanos no prasības civillietā (Baldone)
Par jautājumu ziņo Jānis Zvaigzne – šajā gadījumā arī izstrādāts lēmuma projekts par atteikšanos
no prasības civillietā, jo izvērtējot visus apstākļus secināts, ka turpmāka tiesāšanās šai jautājumā
nav lietderīga, ja atbildētājs neuztur prasību par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Pēc būtības
pašvaldība vērsusies tiesā pret privātpersonu par zaudējumu 3000 euro apmērā piedziņu. Prasība
pamatota ar to, ka atbildētājs rīkojies prettiesiski, noslēdzot līgumu, pēc tam to laužot un
izmaksājot kompensāciju puses no līguma summas apmērā. Iepazīstoties ar lietas materiāliem
secināts, ka rīcība izrietējusi no tajā laikā pieņemtiem domes lēmumiem.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu, piedalās Baire, Putniņa, Žilko, Geduševa.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, un atklāj debates.
Debatē Putniņa.
Debašu laikā plkst.14:20 Žilko sēdes vadību nodod savai pirmajai vietniecei Agnesei
Geduševai.
Debates turpinās – debatē Pozņaks.
Debašu laikā plkst.14:27 Geduševa sēdes vadību nodod domes priekšsēdētājam Jurim Žilko.
Debates turpinās – debatē Baire, Keisters, Baire otrreiz, Geduševa, Līcis, Jerums.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 9 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Juris Žilko, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – 1 (Karina Putniņa), “Atturas” – nav,
“Nepiedalās” – 5 (Aigars Vītols, Arnolds Keisters, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atteikties no prasības pret A.P. par 3000 EUR piedziņu civillietā Nr.C33507019 ar
nosacījumu, ja A.P. neuztur prasījumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu.
Lēmums Nr. 7. pielikumā.
Deputāti pauž viedokli par savu balsojumu –
Keisters balsojumā nepiedalījās, jo uzskata, ka šādas lietas nevajag ļaut risināt domei, bet
attiecībā uz šo jautājumu, kas skar politisku amatpersonu - tas tiešām bija jālemj domei.
Geduševa balsoja par, jo lēmums balstās uz juristu slēdzienu, šajā tiesvedība runa ir par trīs
tūkstošiem, bet visticamāk, ka tos nebūs iespējams atgūt, tad sanāk, ka nodokļu maksātāji
samaksātu trīskārt vairāk, ja turpinātu tiesāties tikai tiesāšanās pēc, kas viņai liekas absurdi.
Baire balsojumā nepiedalījās, jo uzskata, ka lēmuma projekts ir nekorekts, un paliek spēkā
jautājums, kā viens un tas pats advokāts var sagatavot pretējus lēmumus, un kas to viņam liek
darīt.

SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone – noteikumi ir svarīgi sociālo dienestu darbam, tos izskatīja
darba grupā, kas pārska visus sociālās jomas normatīvos aktus, noteikumus izskatīja arī Sociālo
lietu komitejā un izteica pozitīvu atzinumu. Jēkabsone aicina Menci-Katkeviču ziņot par saistošo
noteikumu būtību.
Mence-Katkeviča stāsta par saistošo noteikumu būtību un par izmaiņām atšķirībā no iepriekš
spēkā esošajiem līdzīgiem saistošajiem noteikumiem.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu. Viņš redz, ka Aigars Vītols iesniedzis priekšlikumus un aicina tos
komentēt.
Aigars Vītols komentē savus priekšlikumus.
Jautājumu sadaļa piedalās Geduševa, Mence-Katkeviča, Zvaigzne, Aigars Vītols, Pozņaks.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par priekšlikumu.
1. priekšlikums no Aigara Vītola –
SN 3.3.5.punktu izteikt: 3.3.5. ēdināšanau Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs
trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku par katru apmeklēto izglītības iestādes
dienu.
Atklāti balsojot
ar 5 balsīm “Par” (Aigars Vītols, Dace Cīrule, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Pret” – 8 (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Inese Jēkabsone, Juris
Žilko, Rihards Gorkšs, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa),
“Atturas” – 2 (Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
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2. priekšlikums no Ineses Jēkabsones –
SN 2. punktā un visur, kur minēts nosaukums -Baldones novada Sociālais dienests, svītrot
vārdu - novada.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina
Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
Tiek labots lēmuma projekts saskaņā ar priekšlikumu, un Žilko aicina balsot par papildināto
lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris
Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19/2021 “Sociālās
palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Lēmums Nr. 1. pielikumā.

2.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone – viņa norāda uz savu priekšlikumu iepriekšējā lēmumā un
šajā, jo tas saistīts ar to, ka saistošo noteikumu sagatavošanas brīdī vēl nebija veiktas izmaiņas
Uzņēmumu reģistrā attiecībā uz Baldones sociālā dienesta nosaukumu, bet šobrīd tas jau ir
nokārtots.
Mence-Katkeviča stāsta par saistošo noteikumu būtību.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par priekšlikumu.
Priekšlikums no Ineses Jēkabsones –
SN 2. punktā un visur, kur minēts nosaukums -Baldones novada Sociālais dienests, svītrot
vārdu - novada.
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska,
Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs
Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
Priekšlikums tika atbalstīts, atbilstoši tiek labots lēmuma projekts un Žilko aicina balsot par
laboto lēmuma projektu.
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Atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris
Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Viktorija Baire),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20/2021 “Pabalsts krīzes
situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ķekavas novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Lēmums Nr. 2. pielikumā.

3.
Par bāriņtiesas izveidošanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone – abu novadu bāriņtiesas ir gatavas apvienoties un tāpēc
tapis šīs lēmuma projekts par jaunas iestādes dibināšanu.
Par lēmuma projekta būtību ziņo Sarma Trumpekoja.
Jautājumu nav, priekšlikumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par sagatavoto
lēmuma projektu.

Atklāti balsojot
ar 16 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris
Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apvienot Ķekavas novada bāriņtiesu un Baldones novada bāriņtiesu, rezultātā uz
reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Ķekavas novada pašvaldības iestādi “Ķekavas
novada bāriņtiesa” ar darbības teritoriju – Ķekavas novada administratīvā teritorija.
Lēmums Nr. 3. pielikumā.

4.
Par bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone – jaunajai iestādei nepieciešams jauns nolikums, kurš arī
sagatavots, tas izskatīts Sociālo lietu komitejā. Nolikumā noteikts bāriņtiesas sastāvs, tā
pienākumi, ietekmes zonas. Lai pamatotu nolikumā ietvertās normas, tad pievienots materiāls par
abu bāriņtiesu darbu pēdējo trīs gadu laikā, par ko viņa saka paldies bāriņtiesu darbiniekiem.
Par nolikuma būtību ziņo Sarma Trumpekoja.
Žilko jautā par prezentācijā iekļautiem datiem.
Trumpekoja paskaidro, no kurienes dati iegūti.
Jautājumu vairāk nav, priekšlikumu nav, debatēt neviens nevēlas.
Žilko izsaka savu sēdes vadītāja viedokli – viņš atzinīgi izsakās par sagatavoto prezentāciju un
aicina arī citus sagatavot šādu materuāli, kas ļoti labi atspoguļo struktūrvienības veikto darbu, un
tas palīdz deputātiem pieņemt lēmumu.
Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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Atklāti balsojot
ar 16 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris
Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada bāriņtiesa” nolikumu.
Lēmums Nr. 4. pielikumā.

Cīrule pauž viedokli par savu balsojumu – viņa apsveic bāriņtiesas kolēģus un priecājas, ka
viņiem pirmajiem ir izdevies vienoties par kopīgiem mērķiem un izveidot vienu iestādi.

5.
Par īres līguma slēgšanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone – nākamie divi jautājumi ir līdzīgi, Ķekavā un Baldonē bija
atšķirīgi veidi, kā tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanai, bet šobrīd notiek darbs
pie vienotu saistošo noteikumu izstrādes. Šis lēmuma projekts sagatavots balstoties uz Baldones
noteikumiem, un skaidro, kā tika sniegta dzīvokļa palīdzības Baldonē. Abi jautājumi rosināti, jo
personas līdz šim dzīvoja ēkā, kurai būvvalde pārtraukusi ekspluatāciju, tāpēc personām tika
piedāvāta jauna dzīvojamā platība, kurai tās arī piekritušas, Sociālo lietu komiteja abiem
lēmumiem sniegusi pozitīvu atzinumu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris
Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Noslēgt dzīvojamās telpas Strēlnieku ielā 1-4, Baldonē, īres līgumu ar A.K. uz 2 gadiem.
Lēmums Nr. 5. pielikumā.

6.
Par īres līguma slēgšanu
Par jautājumu ziņo Inese Jēkabsone - šai gadījumā pamats uzņemšanai rindā ir tāds pats, kā
iepriekšējā jautājumā, tomēr šajā gadījumā personai bija beztermiņa līgums tik sens, ka viņi nav
atraduši, kurā gadā tas noslēgts, tomēr pēc grozjumiem īres likumā, vairs nav iespējams slēgt
neterminētus īres līgumus, Baldones saistošajos noteikumos noteikts īres termiņš – divi gadi,
tāpēc arī uz šādu laiku tiek piedāvāts slēgt jauno īres līgumu. Jēkabsone aicina atbalstīt lēmuma
projektu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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Atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace
Cīrule, Edgars Brigmanis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris
Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Noslēgt dzīvojamās telpas Salmiņi-2, Baldones pagastā, īres līgumu ar B.Z. uz 2 gadiem.
Lēmums Nr. 6. pielikumā.

ĪPAŠUMU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
9.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Par jautājumu ziņo Kristīne Legzdiņa – vēlreiz atgriezušies saistošie noteikumi, kurus Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (tupmāk – VARAM) lūgusi precizēt, ko pašvaldība
pēc norādījumiem arī izdarījusi, tāpēc aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Aigars Vītols komentē savus priekšlikumus.
Jautājumu sadaļā piedalās Aigars Vītols, Legzdiņa, Līcis, Andris Vītols.
Tiek slēgta jautājumu sadaļa, debatēt neviens nevēlas.
Žilko sniedz savu sēdes vadītāja viedokli – šī nodeva par suņiem varētu tikt izmantota izglītojošo
un informējošo plākšņu izgatavošanai un uzstādīšanai publiskajā ārtelpā par suņu labturības
noteikumiem, izvedot tos brīvā dabā.
Žilko aicina balsot par priekšlikumiem.
1.priekšlikums no Aigara Vītola –
Ievērot līdzvērtīgu attieksmi pret visiem mājdzīvnieku turētājiem(īpašniekiem), nediskriminēt
suņu turētājus(īpašniekus), Saistošajos noteikumos izslēgt 6., 7., 8., 9., 10., un 11.,punktus
par ikgadējo nodevas piemērošanu suņu turētājiem.
Atklāti balsojot
ar 5 balsīm “Par” (Aigars Vītols, Dace Cīrule, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Pret” – 11 (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Atturas” – 1 (Arnolds Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
2.priekšlikums no Aigara Vītola –
Saistošo noteikumu 1.punktu izteikt: 1. Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku
– suņu, kaķu un sesku, turpmāk kopā saukti dzīvnieki, īpašnieka vai turētāja tiesības un
pienākumus, dzīvnieku reģistrācijas kārtību, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā
arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību.
Atklāti balsojot
ar 5 balsīm “Par” (Aigars Vītols, Dace Cīrule, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),
“Pret” – 11 (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Inese
Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Atturas” – 1 (Arnolds Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
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Priekšlikumi netika atbalstīti, un Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars Brigmanis, Gatis
Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – 5 (Aigars Vītols, Dace Cīrule, Indra
Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt precizējumus Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.17/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”,
precizējot tos jaunā redakcijā.
Lēmums Nr. 9. pielikumā.

10.
Par barjeras ierīkošanu nekustamajā īpāsumā
Par jautājumu ziņo Kristīne Lazdiņa – saņemts iesniegums no iedzīvojāja, kurš, raizējoties par
savas ģimenes drošību, vēlas uzstādīt barjeru uz ceļa pie sava īpašuma, ceļu lieto arī Latvijas
valsts meži. No Latvijas valsts mežiem ir saņemts saskaņojums par viegli atveramas barjeras
ierīkošanu, arī pašvaldības speciālists atzinis, ka barjeru var ierīkot. Tā kā šķēršļu nav, tad viņa
aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumu sadaļā piedalās Baire, Legzdiņa, Zvaigzne.

Sēdē pārtraukums no plkst.15:48 līdz plkst. 15:51.
Žilko atsāk domes sēdi. Turpinās jautājumu sadaļa.
Pārtraukumā Legzdiņa iesniegusi priekšlikumus lēmuma precizēšanai.
Jautājumu sadaļā piedalās Baire, Legzdiņa, Jerums, Zvaigzne, Križanovskis, Pozņaks, Keisters,
Viļuma, Aigars Vītols.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs piedalās Pozņaks.
Žilko slēdz debates, viņš secina, ka Jerums atsaucis savu priekšlikumu – “Atlikt jautājumu, izskatīt
arī Attīstības komitejā, ņemot vērā iespējamo ietekmi citās vietās” - un aicina balsot par
Legzdiņas priekšlikumiem.
1.priekšlikums no Kristīnes Legzdiņas –
Lemjošā daļā izteikt 1.punktu Atļaut A.Zundānam ierīkot barjeru savā īpašumā “Vizbuļi”
kad.Nr. 8025 012 0049, Baldones pag., Ķekavas nov.
Atklāti balsojot
ar 12 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Edgars Brigmanis,
Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne
Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – 2 (Arnolds Keisters, Indra Priede),
“Atturas” – 3 (Dace Cīrule, Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
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2.priekšlikums no Kristīnes Legzdiņas –
Veikt labojumu Pamatojoties uz
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas ievaddaļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašuma komitejas 2021.gada 10.augusta
sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko,
Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – 2 (Arnolds Keisters, Indra Priede), “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
Priekšlikumi atbalstīti, tiek labots lēmuma projekts un Žilko aicina par to balsot.

Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Edgars Brigmanis, Gatis
Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – 2 (Arnolds Keisters, Indra Priede), "Atturas" – 3 (Dace
Cīrule, Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut A.Z. ierīkot barjeru savā īpašumā “Vizbuļi” kadastra Nr. 8025 012 0049, Baldones
pagasts, Ķekavas novads.
Lēmums Nr. 10. pielikumā.

11.
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts iesniegums no Latvijas dizainesru savienības, kurā
lūgts uz plenēra laiku nodot telpas bezatlīdzības lietošanā, par ko tiks dāvinātas gleznas Meža
galerijai. Komiteja lēmuma projektu atbalstīja.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu. Piedalās Cīrule, Legzdiņa, Zvaigzne, Keisters, Tihoņenko, Aigars
Vītols, Andris Vītols, Baire.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs piedalās Keisters, Pozņaks, Putniņa.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Rihards
Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt biedrībai Latvijas dizaineru savienība bezatlīdzības lietošanā Mercendabes muižas 5
guļamistabas ar tajās esošajām mēbelēm un iekārtām ikgadējā plenēra dalībnieku lietošanai
no 2021.gada 20.augusta līdz 2021.gada 22.augustam.
Lēmums Nr. 11. pielikumā.
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Sēdē pārtraukums no plkst.16:50 līdz plkst. 16:55.
Žilko atsāk domes sēdi.

12.
Par apgrūtinājuma nodibināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu nodibināt
servitūta līgumu, jo vienīgā piekļuve viņas īpašumam ir caur pašvaldības nekustamo īpašumu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina
Putniņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Slēgt servitūta nodibināšanas līgumu ar nekustamā īpašuma Kalna iela 19, Baldonē
īpašniekiem par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma A.Saulieša iela 5, kas
atrodas Baldonē, Ķekavas novadā.
Lēmums Nr. 12. pielikumā.

13.
Par apgrūtinājuma nodibināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu nodibināt
servitūtu piekļuvei viņa īpašumam caur pašvaldības nekustamo īpašumu.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu. Piedalās Aigars Vītols, Andris Vītols, Žilko.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot
ar 15 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, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Slēgt servitūta nodibināšanas līgumu ar nekustamā īpašuma “Mežgravas” īpašnieku par ceļa
servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Jaunvētras”, kas atrodas Baldones pagastā,
Ķekavas novadā.
Lēmums Nr. 13. pielikumā.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
14.
Par lokālplānojuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – pašvaldība saņēmusi īpašnieka iesniegumu, ar kuru viņš lūdz
apstiprināt izstrādāto lokālplānojumu. Saskaņā ar teritorijas plānojumu, īpašums atrodas
tehniskā zonā, agrāk tas piederēja SIA”Rīgas ūdens” un tajā atradās ūdens ieguves urbums.
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Šobrīd urbums nedarbojas, īpašums pārdots izsolē un lokālplānojums paredz mainīt zemes
zonājumu uz dzīvojamo māju apbūves teritoriju. Ir veikta sabiedriskā apspriešana, atzinumi ir
pozitīvi un iedzīvotāju iebildumi nav saņemti.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 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, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar saistošajiem noteikumiem.
Lēmums Nr. 14. pielikumā.

15.
Par lokālplānojuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – identisks jautājums iepriekšējam – īpašums agrāk piederēja
SIA”Rīgas ūdens”, īpašums pārdots izsolē un lokālplānojums paredz mainīt zemes zonājumu no
tehniskās zonas uz dzīvojamo māju apbūves teritoriju. Ir veikta sabiedriskā apspriešana, atzinumi
ir pozitīvi un iedzīvotāju iebildumi nav saņemti.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 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, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu
iela 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar saistošajiem noteikumiem.
Lēmums Nr. 15. pielikumā.

16.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts īpašnieka iesniegums ar lūgumu atļaut viņam
piederošajos īpašumos izstrādāt detālplānojumu ar mērķi īpašumu sadalīt savrupmāju apbūvei.
Īpšumam šobrīd nav atrisināts piekļuves jautājums, darba uzdevums paredz lokālos kanalizācijas
un ūdensņemšanas risinājumus ar perspektīvu – pieslēgties centrāliem tīkliem un izstrādāt iekšējo
ceļu tīklu. Vītols aicina atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas un Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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Atklāti balsojot
ar 16 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, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Dzērvēni” un “Eltes”, Krogsilā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, saskaņā ar darba uzdevumu.
Lēmums Nr. 16. pielikumā.

17.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts īpašnieka iesniegumu, kurā viņš lūdz atļauju sadalīt
īpašumu divās vienādās daļās. No abām pusēm īpašumu ieskauj pašvaldības ielas, tāpēc piekļuves
jautājums nav jārisina un zemi var sadalīt ar zemes ierīcības projektu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
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:
Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalmju ielā 2, Odukalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumiem.
Lēmums Nr. 17. pielikumā.

18.
Par detāplānojuma grozījumu apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – saņemts īpašnieka iesniegums, ar kuru persona lūdz
apstiprināt detālplānojuma grozījumus, ar kuriem tiek pieļauti lokālie kanalizācijas un
ūdensapgādes risinājumi. Komitejā notika diskusijas, bet tā kā centrālie tīkli ir tālu, tad tika
atbalstīti šie grozījumi. Sabiedriskā apspriešanā iedzīvotāju iebildes nav saņemtas, visi atzinumi ir
pozitīvi, tāpēc Vītols aicina atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
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:
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Apstiprināt detālplānojuma “Dārznieki” grozījumus, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā.
Lēmums Nr. 18. pielikumā.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS JAUTĀJUMI
19.
Par cenrāža apzstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Ineta Romanovska – saņemts iesniegums no Mūzikas skolas direktores ar
lūgumu apstiprināt jaunu maksas pakalpojumu cenrādi. Iesniegumam pievienots aprēķins, un tam
pamatojumā ir Ministru kabineta noteikumi, kas paredz minimālā atalgojuma likmes celšanu, un
tāpēc tiek mainīti divi izcenojumi – par vienu individuālo nodarbību un par grupu nodarbību.
Komiteja iesniegumu izskatīja un atbalstīja cenrāža maiņu.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
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:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola”
interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksu.
Lēmums Nr. 19. pielikumā.

FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
20.
Par aizņēmuma ņemšanu
Par jautājumu ziņo Māris Ozoliņš – šī projekta ietvaros jau uzsākta Baložu vidusskolas piebūves
un sporta laukuma būvniecība, ir izstrādāts būvprojekts un veikts iepirkums. Sākotnējos
būvniecības izdevumus ir iespējams segt no centrālās aizņēmumu un galvojumu padomes piešķirtā
avansa maksājuma, bet tas nav pietiekami, lai segtu visas būvniecības izmaksas, tāpēc
nepieciešams aizņēmums no Valsts kases vairāk, kā piecu miljonu apmērā ar atmaksas termiņu uz
30 gadiem.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
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:
Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides
16

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.
Lēmums Nr. 20. pielikumā.

21.
Par valsts budžeta līdzfinansējumu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai
Par jautājumu ziņo Juris Žilko – saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību
kādā piešķir vienreizēju dotāciju administratīvi teritoriālās reformas radīto izmaksu segšanai,
pašvaldībām ir iespēja pieteikties valsts finansējumam no šā gada 1. jūlija līdz 15.septembrim.
Sagatavots atbilstošs lēmuma projekts, kas atbalstīts Finanšu komitejā. Materiāliem pievienota
tāme, kurā izdevumi atšifrēti.
Jautājumu nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 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, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā pieteikumu par vienreizējas dotācijas
administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu
līdzfinansējuma saņemšanai 131 822 euro apmērā.
Lēmums Nr. 21. pielikumā.

22.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Par jautājumu ziņo Jānis Zvaigzne – 2021.gada 1.jūlijā tika pieņemti saistošie noteikumi, tie
nosūtīti VARAM atzinuma sniegšanai, šobrīd saņemts VARAM atzinums ar iebildēm par
noteikumu 22.punktu, un saskaņā ar VARAM norādēm tie arī precizēti. Arī šie noteikumi jāpublicē
gan mūsu avīzē gan Latvijas vēstnesī, jo to apstiprināšanas brīdī vēl nebija spēkā saistošie
noteikumi par publicēšanas vietu.
Jautājumu par labojumu uzdod Keisters un Zvaigzne paskaidro, kāds labojums veikts.
Jautājumu vairāk nav, debatēt neviens nevēlas, un Žilko aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 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, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
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Izdarīt precizējumus Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.15/2021 “Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu”, precizējot tos jaunā
redakcijā.
Lēmums Nr. 22. pielikumā.

PIEBALSOTAIS JAUTĀJUMS
23.
Par detālplānojuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Andris Vītols – jautājums ir par auto mazgātuves izveidošanu Baložos. Pirms
diviem gadiem pašvaldībā vērsās Kalnu ielas 1 īpašnieks ar vēlmi savā zemē izveidot atklātu auto
mazgātuvi. Dome lēma veikt sabiedrisko apspriešanu, jo zeme atrodas Baložu centrā, bet
iedzīvotājus tas neapmierināja, jo viņi baidījās par piesārņojumu, ko šāda mazgātuve varētu radīt
tāpēc mudināja pašvaldību piedāvāt citu vietu auto mazgātuves ierīkošanai. Pašvaldība piedāvāja
divus savus īpašumus un iesniedzējs izvēlējās šo zemes gabalu, kuram bija jāizstrādā
detālplānojums. Šobrīs detālplānojums ir izstrādāts un šis ir lēmums par tā apstiprināšanu, līdz ar
to auto mazgātuve atradīsies iedzīvotājiem draudzīgākā vietā. Jautājums uz domi virzīts, kā
piebalsotais, jo tika gaidīts vides pārvaldes atzinums. Šobrīd atzinums ir saņemts, tas ir pozitīvs,
tāpēc Vītols aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu. Piedalās Keisters, Žilko, Andris Vītols, Aigars Vītols, Križanovskis.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, debatēt neviens nevēlas.
Žilko izsaka savu sēdes vadītāja viedokli, un aicina balsot par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot
ar 16 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, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt detālplānojumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu
nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā.
Lēmums Nr.23. pielikumā.
Sēde tiek slēgta plkst. 17:30.
Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS1)

J.Žilko

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS2)

A.Geduševa

Sēdes protokolētāja: (PARAKSTS3)

V.Milbrete

1-3

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