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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Attālināta sēde
2021.gada 9.jūlijs

Nr.4/2021.

Sēde sasaukta 08.07.2021.plkst. 10:37.
Sēde atklāta 09.07.2021.plkst. 10:45.
Darba kārtība
1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija” izveidošanu un
nolikuma apstiprināšanu;
2. Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par
atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības;
3. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Par dokumentu aprites kārtību Ķekavas novada
pašvaldībā” apstiprināšanu;
4. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu;
5. Par noteikumu par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību apstiprināšanu;
6. Par Baldones darbinieku veselības apdrošināšanu;
7. par Baldones pašvaldības policijas pievienošanu Reģionālajai pašvaldības policijai.
Sēdi vada - domes priekšsēdētājs Juris Žilko,
Sēdi protokolē – sekretariāta vadītāja Vija Milbrete.
Sēdē piedalās:
Deputāti ar balsstiesībām:
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:
Administratīvās pārvaldes vadītāja Līga Mizovska, juriste Keta France-Bamblovska, Reģionālās
pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.
Sēdē nepiedalās: Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks.

Sēdes norise tiek fiksēta audio un videoierakstā.
Juris Žilko atklāj sēdi un informē par darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.

1.
Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija”
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Līga Mizovska – sagatavots jauns centrālās administrācijas nolikums, kurš ir
gandrīz tāds pats, kāds tas bija Ķekavas novadā, tas tikai papildināts ar Baldones pārvaldi un labots
iestādes nosaukums.
Žilo jautā, vai šis ir viens no dokumentiem, kuru šai pārejas periodā pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas metodikas ieteiktā plāna jāpārapstiprina.
Mizovska piekrīt Žilko teiktajam, un paskaidro, ka būs vēl daudzi normatīvie akti, kuri jāveido vienoti
visam jaunajam novadam, šis ir viens no dokumentiem, kurš jāapstiprina. Mizovska cer, ka līdz nākamā
gada 1.janvārim izdosies sakārtot visu jaunās pašvaldības normatīvos aktu bāzi.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumus uzdod Aigars Vītols, Romanovska, Jēkabsone.
Atbildes un skaidrojumus sniedz Mizovska.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, secina, ka priekšlikumu nav un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas novada centrālā administrācija”
nolikumu.
Lēmums Nr. 1. pielikumā.

2.
Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par
atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības
Par jautājumu ziņo Līga Mizovska – sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu parakstīt izziņas par
pirkuma līguma saņemšanu un izziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Saskaņā ar MK
noteikumiem ir noteiktas darbības, kādas personām jāveic iegādājoties nekustamo īpašumu, un viena
no darbībām ir saņemt no pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Baldonē līdz šim šis
pilnvarojums bija noteikts domes priekšsēdētāja vietniekam, bet Ķekavā tas bija nodots Īpašumu
pārvaldes vadītājam. Tā kā pieejas bija atšķirīgas, tad sagatavots lēmuma projekts, kas paredz vienotu
kārtību.
Žilko atklāj jautājumu un priekšlikumu sadaļu.
Jautājumu un priekšlikumu nav.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, secina, ka priekšlikumu nav un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Pilnvarot Ķekavas novada centrālā administrācijas speciālistus un amatpersonas veikt darbības,
kas saistītas ar pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums Nr. 2. pielikumā.

3.
Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Par dokumentu aprites kārtību
Ķekavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Mizovska – šis ir vēl viens dokuments, kuru jāpārapstiprina, jo Baldonē bija sava
dokumentu aprites kārtība un Ķekavā sava. Pamatojoties uz Baldones novada un Ķekavas novada
Finanšu komisijas pieņemto lēmumu, ka turpmāk jaunajā Ķekavas novadā tiek izmantota dokumentu
vadības sistēma Namejs, tad šie noteikumi paredz, ka visa pašvaldība izmanto šo lietvedības sistēmu.
Šie noteikumi ir tāda, kā maza rokasgrāmata, kas pasaka, kā šo sistēmu izmantot un kā veidot
dokumentus un kā tos virzīt. Ķekavas novads ar šo sistēmu strādā jau vairāk, kā 12 gadus, gandrīz tikpat
veci ir bijušie noteikumi, tāpēc tie precizēti, lai atbilstu mūsdienu prasībām. Tomēr pēc būtības
noteikumi nav mainījušies un ir tādi paši, kādi tie bija līdz šim.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumu uzdod Cīrule.
Atbildi sniedz Mizovska.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu, secina, ka priekšlikumu nav un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par lēmuma projektu.

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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Par dokumentu aprites kārtību Ķekavas novada pašvaldībā”.
Lēmums Nr. 3. pielikumā.

4.
Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Mizovska – sagatavots lēmuma projekts un deputātu darba samaksas noteikumi.
Līdz šim katrā novadā bija savi noteikumi, tāpēc tika izveidota vienota kārtība, kas atbilst
augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem. Ārējie normatīvie akti nosaka, ka deputātiem bez darba
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samaksas jānodrošina arī materiāli tehniskā bāze savu pienākumu veikšanai, šie noteikumi to arī
paredz.
Žilko atklāj jautājumu un priekšlikumu sadaļu. Viņš komentē savu iesniegto priekšlikumu.
Jautājumu sadaļā piedalās Geduševa.
Atbildi sniedz Mizovska.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēt neviens nevēlas.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par iesniegto priekšlikumu.
1.priekšlikums no Jura Žilko –
Lemjošo daļu papildināt ar 2.punktu sekojošā redakcijā: [2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021.
gada 31. decembrim Ķekavas novada domes amatpersonu darba samaksas apmērs tiek
saglabāts tādā apmērā, kādā tas noteikts 2020. gadam.]
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, Rihards Gorkšs, Valts Variks,
Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas”- nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
Lēmuma projekts tiek papildināts atbilstoši atbalstītajam priekšlikumam un Žilko aicina par to balsot.
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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
Lēmums Nr. 4. pielikumā.

5.
Par noteikumu par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību apstiprināšanu
Par jautājumu ziņo Mizovska – nākamais lēmuma projekts par reprezentācijas izdevumu uzskaites un
norakstīšanas kārtību. Līdz šim katram novadam tie bija citādi, tāpēc sagatavota vienota kārtība, kā
turpmāk jaunajā novadā tas tiks kārtots. Noteikumi nepieciešami, lai no 1.jūlija jau varētu tos piemērot
pašvaldības darbā.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumu nav.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
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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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību”.
Lēmums Nr. 5. pielikumā.

6.
Par Baldones darbinieku veselības apdrošināšanu
Par jautājumu ziņo Mizovska – Baldones pašvaldība savā 2021.gada budžetā bija paredzējusi 50%
līdzfinansējumu darbinieku veselības apdrošināšanai, savukārt Ķekavas novada pašvaldība bija
paredzējusi segt 100% izdevumus par savu darbinieku apdrošināšanu, nepārsniedzot likumā noteikto
summu. Tā kā Ķekavas novada pašvaldība veica iepirkumu un noslēdza līgumu ar apdrošinātāju uz
diviem gadiem, tad šobrīd nepieciešams lēmums, kas paredz vienotu pieeju darbinieku apdrošināšanai.
Budžetā ir atrasti līdzekļi, lai varētu segt šo starpību.
Pūriņa informē, ka budžets šobrīd tiek apvienots, Baldones budžetā ir atrasti papildus līdzekļi un
iztrūkstošo summu segs no Ķekavas pašvaldības budžeta. Šobrīd lēmums paredz, ka papildus izdevumi
būs nepieciešami visiem Baldones pašvaldībā strādājošiem, tomēr jau ir zināms, ka šis skaitlis būs
mazāks, jo ir darbinieki, kuri strādāja gan Baldonē, gan Ķekavā, tāpat budžeta grozījumos būs jākoriģē
budžeta sadaļas.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumus uzdod Jerums, Aigars Vītols.
Atbild Pūriņa, Jēkabsone, Mizovska, Andris Vītols.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par lēmuma projektu.

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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt tiem Baldones novada pašvaldības administrācijas, struktūrvienību, nodaļu un dienestu
darbiniekiem, kuri bija nodarbināti 2021. gada 30. jūnijā, veselības apdrošināšanu uz gadu 100%
apmērā.
Lēmums Nr. 6. pielikumā.
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7.
Par Baldones pašvaldības policijas pievienošanu Reģionālajai pašvaldības policijai
Par jautājumu ziņo Māris Bomiņš – apvienošana saistīta ar teritoriālo reformu, un lai nodrošinātu vienu
policijas struktūru, tad Baldones novada struktūrvienība tiek iekļauta Reģionālās pašvaldības policijas
sastāvā. Šobrīd faktiski nekas nemainās, būs tas pats darbinieku skaits un tie paši pienākumi. Tā kā ir
atšķirīgs atalgojums, tad līdz gada beigām nekas nemainīsies, bet ar nākamo gadu Baldones
darbiniekiem tiks paredzētas tās pašas sociālās garantijas, kas Reģionālās pašvaldības policijas
darbiniekiem.
Žilko atklāj jautājumu sadaļu.
Jautājumu sadaļā piedalās Pozņaks, Mizovska, Bomiņš, Aigars Vītols, Variks.
Pozņaks paziņo, ka iesniegs priekšlikumu.
Žilko slēdz jautājumu sadaļu un atklāj debates.
Debatēs neviens nepiedalās.
Žilko slēdz debates un aicina balsot par iesniegto priekšlikumu.
1.priekšlikums no Voldemāra Pozņaka –
Lēmuma 5.punktā minēto vārdu “pieņemšanu” aizstāt ar vārdu “pārņemšanu”
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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks),
“Pret” – nav, “Atturas”- nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.

Priekšlikums atbalstīts, tiek labots lēmuma projekts un Žilko aicina par to balsot.
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, Valts Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
Reģionālajai pašvaldības policijai iekļaut savā struktūrā Baldones novada pašvaldības
struktūrvienību “Baldones novada pašvaldības policija”.
Lēmums Nr. 7. pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 11:35
Sēdes vadītājs:

(1PARAKSTS)

J.Žilko

Sēdes protokolētāja: (2PARAKSTS) V.Milbrete
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
1-2
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