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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Attālināta sēde
2021.gada 30.jūnijs

Nr.15.

Sēde sasaukta 29.06.2021.plkst. 19:31.
Sēde atklāta 30.06.2021.plkst. 10:00.
Darba kārtība
1. Par 10.05.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.2 “Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna
sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns” realizācijai un
pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu" grozījumu.
Sēdi vada - domes priekšsēdētāja Viktorija Baire,
Sēdi protokolē – sekretariāta vadītāja Vija Milbrete.
Sēdē piedalās:
Deputāti ar balsstiesībām:
Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Agnese Geduševa, Juris Jerums,
Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Olafs Klūdziņš, Gatis Līcis, Dzintra Medne, Voldemārs Pozņaks, Indra
Priede, Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko.
Pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektore Jolanta Jansone, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Linda Zaķe, Attīstības un
būvniecības pārvaldes vadītāja Aivita Zavadska, jurists Jānis Zvaigzne.

Sēdes norise tiek fiksēta audio un videoierakstā.
Viktorija Baire atklāj sēdi un informē par darba kārtībā izskatāmo jautājumu.

1.
Par Ķekavas novada domes ārkārtas sēdes lēmuma grozīšanu
Par jautājumu ziņo Viktorija Baire – materiāliem pievienots domes lēmuma projekts, ar kuru piedāvāts
grozīt domes pieņemtā lēmuma vienu punktu – vārdus “Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru”
aizstājot ar vārdiem “Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju”, otrs dokuments ir e-pastā
saņemtā atbilde no aizdevumu padomes, kas apstiprina aizņēmuma piešķiršanu, tomēr oficiālais lēmums
vēl nav saņemts. Šobrīd no visiem projektiem, kas attiecas uz izglītības infrastruktūru un vienlīdzīgu
apstākļu nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem, šis ir vienīgais, kuram veikti sagatavošanās darbi,
bet nav uzsākta projekta realizācija. Ir veikts iepirkums, ir iesniegts pieprasījums Izglītības un zinātnes
ministrijā un no tās saņemts saskaņojums, tālāk ir iesniegts pieprasījums aizņēmumam Finanšu
ministrijā aizņēmumu padomē, kas jautājumu jau ir izskatījusi un pozitīvu lēmumu pieņēmusi 16.jūnijā,
bet šobrīd vēl nav saņemts oficiāls rakstveida apstiprinājums. Tālāk Baire norāda uz citiem investīciju

projektiem izglītības infrastruktūras attīstībai, kas šī sasaukuma laikā ir vai nu pabeigti, vai jau aizsākts
to realizācijas process. Viņa atgādina, ka no 1.jūlija sākas administratīvi teritoriālā reforma, kas
sākumā nesīs daudz neskaidrību. Lai garantētu šī projekta virzības nepārtrauktību, tad Baire ierosina
grozīt jau pieņemto domes lēmumu nosakot, ka projekta realizācijas līgumus paraksta nevis pašvaldības
izpilddirektors, bet domes priekšsēdētājs. Attiecībā uz aizņēmuma līgumu, tad to parakstīs domes
pilnvarotā persona pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā, un visticamāk, ka tas būs jaunais domes
priekšsēdētājs. Sagatavotajā lēmumā redzams arī aizņēmuma apjoms, kuru apstiprinājusi aizņēmumu
padome.
Baire atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumus uzdod Pozņaks, Variks, Žilko, Geduševa, Līcis, Klūdziņš.
Atbildes sniedz Baire, Zvaigzne, Zavadska, Medne.
Baire slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs piedalās Geduševa, Klūdziņš, Žilko, Kalniņš, Klūdziņš otrreiz, Geduševa otrreiz, Žilko
otrreiz,Pozņaks, Kalniņš otrreiz, Variks, Līcis.
Baire slēdz debates un aicina balsot par iesniegtajiem priekšlikumiem.
Pamatojoties uz Agneses Geduševas priekšlikumu –
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz laikam, kad tiek saņemta oficiāla atbilde no Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes par 16.06.2021. sēdē pieņemto
lēmumu.
Atklāti balsojot
ar 7 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris Žilko, Neils Kalniņš,
Olafs Klūdziņš, Valts Variks), "Pret" – 7 (Anastasija Prokopenko, Andris Ceļmalnieks, Arnolds
Keisters, Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire), "Atturas" – 3 (Aigars
Vītols, Andis Adats, Voldemārs Pozņaks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
Pamatojoties uz Jura Žilko priekšlikumu –
Lemjošās daļas 2.puntku grozīt uz: [2.Šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdī].
Atklāti balsojot
ar 7 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Gatis Līcis, Juris Žilko, Neils Kalniņš, Olafs Klūdziņš,
Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – 6 (Anastasija Prokopenko, Andris Ceļmalnieks,
Dzintra Medne, Indra Priede, Juris Jerums, Viktorija Baire), "Atturas" – 4 (Aigars Vītols, Andis
Adats, Andis Damlics, Arnolds Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu neatbalstīt.
Priekšlikumi nav atbalstīti, un Baire aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

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" – 7 (Agnese Geduševa, Andis Damlics, Gatis Līcis, Juris Žilko, Neils Kalniņš, Olafs Klūdziņš,
Valts Variks), "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
2

Grozīt Ķekavas novada domes 2021.gada 10.maija ārkārtas sēdes lēmumu Nr.2 “Par aizņēmuma
ņemšanu projekta ,,Pļavniekkalna sākumskolas moduļu tipa ēkas jaunbūve, Pļavniekkalna iela 20,
Katlakalns” realizācijai un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu”, protokols
Nr.11, lemjošās daļas 6.punktā vārdus “Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru” aizstājot ar
vārdiem “Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju”.
Lēmums Nr. 1. pielikumā.

Deputāti pauž viedokli par savu balsojumu –
Klūdziņš jau iepriekš minējis, ka lēmumu neatbalstīs, viņš izsaka cerību, ka Baire šodien līgumus
neparakstīs. Viņš saka paldies kolēģiem un darbiniekiem par sadarbību.
Geduševa balsoja pret, kas saskan ar viņas priekšlikuma būtību. Viņa uzskata, ka šīs lēmums bija lieks
un nevajadzīgs, arī viņa cer, ka šodien Baire līgumus neparakstīs. Geduševa saka paldies kolēģiem un
darbiniekiem par gūto pieredzi un atvainojas, ja kādu personiski aizskārusi.
Variks balsojumā bija pret, jo tagad sanāk, ka līgumus var parakstīt gan šā brīža domes priekšsēdētāja,
gan jaunais domes priekšsēdētājs, kas nozīmē, ka nav skaidrības. Viņš saka paldies deputātiem, kuri nav
ievēlēti jaunajā sasaukumā, un aicina viņus nākt uz domi un dalīties ar savu pieredzi.
Jerums saka paldies kolēģiem par interesanto sasaukumu līdz pēdējai sasaukuma dienai.
Baire balsoja par, jo galvenais viņas ieskatā ir novada iedzīvotāju interešu aizstāvība, stabilitāte un
darbu turpinājums. Viņa pauž viedokli, ka šis bija viņas priekšlikums, vienlaicīgi tas bija viņas
pārbaudījums par turpmāko, par drosmi un vīrišķību. Viņa piekrīt Līča teiktajam, ka deputātam jābūt
ar mugurkaulu un spēju uzņemties atbildību gan par populāriem, gan nepopulāriem lēmumiem. Bairei
liekas, ka no opozīcijas visa sasaukuma laikā nav bijis nevienas runas par darbiem un iedzīvotāju
interešu aizstāvību, un tāpēc viņai bija svarīgi redzēt, vai šis ierosinājums par turpinājumu un atbildības
uzņemšanos gūs atbalstu, diemžēl viņa nesagaidīja to ko vēlējās. Attiecībā uz paustajām bažām, ka viņa
varētu izmantot šo lēmumu, tad Baire apliecina, ka viņai nav šādas pieredzes kā tas bija iepriekš, ka
pēdējās sasaukuma dienās tiek parakstīti daudzi interesanti līgumi. Baire vēl veiksmi jaunajam domes
priekšsēdētājam un arī darbiniekiem, un pauž viedokli, ka viss dzīvē atkarīgs no katra cilvēka un viņa
paveiktā, nevis no kādu citu pieņemtā lēmuma. Baire vēl visiem veiksmi.
Sēdi slēdz plkst. 11:50
Sēdes vadītājs:

(1PARAKSTS)

V.Baire

Sēdes protokolētāja: (2PARAKSTS) V.Milbrete
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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