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PIELIKUMS

APSTIPRINĀTI ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 23. septembra sēdes lēmumu Nr. 2. § 2.10. (prot. Nr.17.)
SaiStošie noteikumi nr. 29/2010

Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu un  43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

reglamentē vizuālās informācijas materiālu izvie-
tošanas un apsaimniekošanas kārtību publiskās 
vietās Ķekavas novadā.

2. Noteikumi neattiecas:
1.1. uz funkcionālo informāciju – valsts un 

pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, 
transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu 
norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.2. uz vizuālo informāciju, kura izvietota uz 
apģērba, transporta līdzekļiem un dažādiem sa-
dzīves priekšmetiem (šķiltavas, glāzes, saules-
sargi, ledusskapji u. tml.).

3. Noteikumos lietotie termini
3.1. Vizuālā informācija: 
3.1.1. Afišas – izliekama informācija par spe-

ciāliem notikumiem un pasākumiem (lielākas par 
A3 formātu).

3.1.2. Digitālais ekrāns – jebkuras formas vai 
jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, 
kas speciāli veidots digitālās vai video reklāmas 
izvietošanai publiskā vietā vai vietā, kas vērsta 
pret publisku vietu.

3.1.3. Izkārtne – juridisko vai fizisko personu 
izvietota vizuālā informācija, kas informē par šo 
personu veikto uzņēmējdarbību (izņemot juridisko 
personu nekustamo īpašumu pārdošanu), par 
iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības 
veidu, darba laiku, pārdodamās produkcijas sor-
timentu un citiem uzņēmējdarbības veikšanai ne-
pieciešamajiem informatīvajiem datiem, ja minētā 
informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās 
vai fiziskās personas uzņēmējdarbības veikšanas 
vai atrašanās vietās. Izkārtni izvieto tiešā kons-
truktīvā saistībā ar attiecīgā objekta fasādi, vitrīnā 
vai attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai 
piederošajā, iznomātajā vai lietošanā nodotajā 
teritorijā pie ieejas/ieejām. 

3.1.4. Īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīga 
informācija, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks 
par 30 dienām un tās izmērs nepārsniedz A3 
lapas formātu.

3.1.5. Pašreklāmas plakāts – obligāti izvie-
tojams plakāts uz tīkla reklāmas objektiem laikā, 
kad uz tiem netiek izvietots reklāmas akcijas vai 
reklāmas devēja plakāts.

3.1.6. Reklāma – ar uzņēmējdarbību vai pro-
fesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai 
jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura 
nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī ne-
kustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti 
vai pieprasījumu pēc tiem.

3.1.7. Reklāmas objekta marķējums – obli-
gāti izvietojama informācija uz visiem reklāmas 
objektiem ar tā īpašnieka rekvizītiem – komer-
santa nosaukumu vai personas uzvārdu, tālruņa 
numuru.

3.1.8. Slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts) 
reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras 
iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības 
veikšanas vietas tās darba laikā.

3.1.9. Sludinājumi – dažāda veida izvietota 
informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, 
reklāmziņojumi u. tml., ko izliek tiem paredzētās, 
atļautās vietās (stendi, afišu stabi u. c.).

3.1.10. Virziena rādītājs – vizuālā informācija, 
kuras izmērs ir 1500 x 400 mm uz zila fona, 
zīmju apmalēm, burtiem un norādēm jābūt bal-
tiem, kas izvietota pie nobrauktuves uz iestādi 
(arī valsts un pašvaldības) un norāda juridiskās 
personas komercdarbības veikšanas vietu. No-
formējuma paraugu apstiprina Ķekavas novada 
izpilddirektors. 

3.2. Labdarība – naudas, laika, zināšanu vai 
citu privāto resursu plānota ziedošana labiem 
(sabiedrības) mērķiem, nesagaidot par to nekādu 
atlīdzību.

3.3. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura iz-
vieto reklāmu vai informāciju, kas ir jebkura veida 
šim nolūkam veidoti reklāmas nesējstendi, reklā-
mas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas vit-
rīnas, statņi, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina 
objekti, kā stacionāri tā pagaidu, ar gaismas un 
skaņas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie 
sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas ierīces, 
izvietotas pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, 
žogiem, ietvēm, ēku logos un vitrīnās (skatlogos), 
apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā 
ainavā, gar ceļiem, pilsētas laukumos, krastma-
lās, uz tiltiem, estakādēm, ceļu pārvadiem, uz 
pagaidu būvēm.

3.4. Vizuālās informācijas izvietotājs – fizis-
ka vai juridiska persona, kura vēlas izvietot vi-
zuālo informāciju vai vizuālās informācijas nesēju 
un ir atbildīga par konkrētās vizuālās informācijas 
izvietošanu un uzturēšanu.

II Vizuālās informācijas izvietošanas 
kārtība
4. Tiesības izvietot vizuālo informāciju Ķeka-

vas novada teritorijā ir fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuras ir saskaņojušas vizuālās infor-
mācijas izvietošanu un saistošajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā ir samaksājušas pašvaldības 
nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu 
publiskās vietās pašvaldības teritorijā (turpmāk – 
pašvaldības nodeva).

5. Skatlogu noformējums un informācija par 
uzņēmuma darba laiku, kas izvietota skatlogos 
vai uz durvīm, nav jāskaņo.

6. Vizuālās informācijas nesēji pēc to atļautās 
lietošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma 
darbības laika beigām jānoņem 10 dienu laikā.

7. Īslaicīgā vizuālā informācija jānoņem trīs 
dienu laikā pēc pasākuma, sakārtojot un atjau-
nojot vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

8. Lai mainītu esošās vizuālās informācijas 
izvietošanu, ir nepieciešama atkārtota vizuālās 
informācijas saskaņošana.

9. Uz vizuālo informāciju nedrīkst izvietot vie-
tās, kur tas traucē un apgrūtina gājēju plūsmu 
vai satiksmi.

10. Vizuālai informācijai, kura ir izvietota, lie-
tojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski drošā 
veidā, par ko atbildīgs ir vizuālās informācijas 
vizuālās informācijas izvietotājs.

11. Visas vizuālā informācija to izvietotājiem 
jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

12. Vizuālo informāciju nedrīkst novietot tuvāk 
par 10 metriem pie sabiedriski nozīmīgām kul-
tūrvēsturiskām vietām (baznīcām, pieminekļiem 
u. c.). Aizliegums neattiecas uz informāciju par 
konkrēto objektu.

13. Par vizuālās informācijas saturu atbild vi-
zuālās informācijas izvietotājs.

14. Vizuālās informācijas izvietošanas maksi-
mālais termiņš ir 1 gads. 

III Vizuālās informācijas saskaņošanas 
kārtība.
15. Persona, kura vēlas izvietot vizuālo infor-

māciju vai vizuālās informācijas nesēju publiska-
jās vietās, iesniedz Ķekavas novada pašvaldībai 
iesniegumu par vizuālās informācijas izvietošanu 
un projektu (divos eksemplāros), kurā jāiekļauj:

15.1. pasūtītājs –vizuālās informācijas izvieto-
tājs, vizuālās informācijas izvietošanas adrese, 
vizuālās informācijas projekta autors, vizuālās 
informācijas eksponēšanas ilgums un inženier-
komunikāciju turētāju skaņojumi, ja tiek skartas 
to aizsargjoslas;

15.2. jānorāda vizuālās informācijas laukuma 
izmēri, ja paredzēta apjomīga konstrukcija, jāie-
sniedz konstruktīvais risinājums, kura noturību 
apliecina būvinženieris;

15.3. ja vizuālo informāciju paredzēts izvietot 
uz ēkas – vizuālās informācijas projekts jāsaska-
ņo ar konkrētās ēkas īpašnieku;

15.4. ja vizuālo informāciju izvietošana ir pare-
dzēta uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus 
jāiekļauj situācijas plāns ar vizuālo informācijas 
piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja saska-
ņojumu u. c. saskaņojumiem pēc pašvaldības 
pieprasījuma;

15.5. ja vizuālo informāciju nesēju paredzēts 
izvietot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz 
izvietošanas vietu saraksts un novietnes shēmas;

15.6. uz projekta jābūt tā autora parakstam 
un vizuālās informācijas izvietotāja parakstiem.

16. Iesniegumu pašvaldībā izskata ne vēlāk 
kā 30 dienu laikā, saskaņo vizuālās informācijas 
projektu vai pieņem motivētu lēmumu par attei-
kumu saskaņot vizuālās informācijas projektu. Ja 
atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par attei-
kumu saskaņot vizuālās informācijas projektu, tad 

šo lēmumu var apstrīdēt Ķekavas novada Domē.
17. Tiesības izvietot vizuālo informāciju ap-

liecina pašvaldības Telpiskā plānošanas daļa.
18. Izvietot vizuālo informāciju ir atļauts pēc 

pašvaldības nodeva samaksas, izņemot gadīju-
mus, ja persona atbilstoši normatīvo aktu prasī-
bām ir atbrīvota no nodevas samaksas.

IV Atbildība par noteikumu neievērošanu.
19. Par šo noteikumu pārkāpšanu administra-

tīvi atbildīgs ir vizuālās informācijas un vizuālās 
informācijas nesēja izvietotājs.

20. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu 
juridiskām un fiziskām personām var tikt piemē-
rots naudas sods:

21. par vizuālās informācijas uzstādīšanu ne-
saskaņojot ar pašvaldību līdz Ls 250 apmērā;

22. par vizuālās informācijas nenoņemšanu 
pēc atļautā termiņa beigām līdz Ls 50 apmērā;

23. par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim 
nolūkam neatļautās vietās līdz Ls 25 apmērā.

Numerācijai pēdējiem trim vajadzētu būt 20.1., 
20.2., 20.3.

V Noslēguma jautājumi
24. Vizuālo informāciju, kura saskaņota un 

izvietotas Ķekavas novada pašvaldības teritorijā 
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, nav 
atkārtoti jāsaskaņo līdz atļaujas termiņa beigām, 
ja saskaņotai vizuālai informācijai nav norādīts 
eksponēšanas termiņš ar šo noteikumu spē-
kā stāšanos ir noteikts pieci gadi, līdz minētā 
termiņa beigām iespējams pagarināt attiecīgo 
skaņojumu.

25. Vizuālo informāciju, kuras nav saskaņotas 
ar Ķekavas novada pašvaldību un ir izvietotas 
bez Ķekavas novada pašvaldības atļaujas, kā arī 
vizuālo informāciju, kuru eksponēšanas termiņš 
ir beidzies līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdim, jānoņem divu nedēļu laikā pēc šo no-
teikumu spēkā stāšanās.

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spē-
ku zaudē Ķekavas pagasta pagaidu administrā-
cijas 2009. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi 
Nr. 5/2009 Par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās Ķekavas pagasta teritorijā.

27. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas 
novada pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads 
un stājas spēkā likumā Par pašvaldībām noteik-
tajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zau-
dē saistošie noteikumi Nr. 29/2010 Par vizuālās 
informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas 
novada teritorijā, kas publicēti 2010. gada 10. au-
gusta Ķekavas novada pašvaldības izdevumā 
Ķekavas Novads Nr. 8 (131).



2  normatīvie akti Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

APSTIPRINĀTI ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 23. septembra sēdes lēmumu Nr. 2.§ 2.11. (prot. Nr.17.)
SaiStošie noteikumi nr. 30/2010

Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 7. punktu un 2005. gada 28. jūnija Ministru 

kabineta noteikumu nr. 480 Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas 16.1 punktu.

Apstiprināti Ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 23. septembra sēdes lēmumu 
Nr. 1. § 1.2. (protokols Nr. 17.)

SaiStošie noteikumi nr. 35/2010

Nodeva par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu,likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 1. punktu

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 26. augusta sēdes Lēmumu 
Nr. 6. § 6.2. (protokols Nr. 16)

SaiStošie noteikumi nr. 7/2010

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, 43. panta 

pirmās daļas 4. punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu 
par vizuālās informācijas (turpmāk – nodeva) 
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas at-
rodas pie publiskajām vietām Ķekavas novada 
administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi neattiecas uz funkcionālu infor-
māciju – valsts un pašvaldības dienestu norādēm 
(ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu 
nosaukumu norādes u. tml.), kas tiek izgatavotas 
un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II Nodevas maksātāji un objekts
3. Nodevas par reklāmas, afišu un sludināju-

mu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, pašvaldība ir tiesīga 

uzlikt personām, kuras uz vietējās pašvaldības 
teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās 
vietās izvieto vizuālu informāciju.

4. Nodevas objekts ir vizuālā informācija, kas 
tiek izvietota Ķekavas novada administratīvajā 
teritorijā publiskās vietās.

5. No nodevas samaksas ir atbrīvotas valsts 
un pašvaldības iestādes, kā arī fiziskās un juri-
diskās personas, kuras izvieto vizuālo informāciju 
par sociāliem un labdarības pasākumiem, kā arī 
citos likumos un normatīvajos aktos noteiktos 
gadījumos.  

 
III Nodevas likme par vizuālās informācijas 
izvietošanu
6. Nodevas likme par pašvaldības sniegto 

administratīvo izdevumu nodrošinājumu ir LVL 

10 (desmit lati, nulle santīmi) vizuālās informā-
cijas izvietošanai.

IV Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
7. Nodeva jāsamaksā pirms vizuālās informā-

cijas izvietošanas pēc saskaņojuma ar pašvaldī-
bas nozīmēto amatpersonu, kura izraksta rēķinu.

8. Nodeva maksājama pašvaldības kasē vai 
Ķekavas novada pašvaldības norēķinu kontā: 
Ķekavas novads, VRN 90000048491, juridiskā 
adrese – Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Keka-
vas novads, LV 2123, bankas konts: LV85UN-
LA0003011130311, AS SEB banka, Unicentra 
filiāle, kods UNLALV2X.

V Noslēguma jautājumi
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi 

spēku zaudē Ķekavas pagasta Pagaidu ad-
ministrācijas 2009. gada 15. aprīļa saistošie 
noteikumi Nr. 6/2009 Par pašvaldības nodevu 
par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuā-
lās informācijas izvietošanu Ķekavas novada 
teritorijā.

10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē Baložu pilsētas Domes 2000. gada 
28. augusta saistošie noteikumi Nr. 11/2000 
Nodeva par reklāmas, afišas un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās.

11. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas 
novada pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads 
un stājas spēkā likumā “Par nodokļiem un no-
devām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu 
to kopiju saņemšanas samaksas kārtību.

2. Nodevas objekts un likme:
Nodevas objekts Likme (Ls)

2.1. Atkārtoti pieprasīti tekošā gadā pieņemto domes sēžu protokolu izraksti, protokolu pielikumu kopijas 0,20 (par lapu)
2.2. Trešo personu pieprasītie Domes sēžu protokolu izraksti un kopijas, protokolu pielikumu kopijas 0,50 (par lapu)
2.3. Arhīva dokumenti 1 (par lapu) 
2.4. Izziņa par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 3,00
2.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 10,00
2.6. Izziņas par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu 0,50 (par lapu) 
2.7. Izziņas un dokumenti par nekustamo īpašumu 1 (par lapu)
2.8. Dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņas (tajā skaitā izziņas par reģistra neesamību arhīvā) 2 
2.9. Arhīva izziņa no kapsētu reģistra 2
2.10. Cita veida  izziņas 1
2.11. Raksturojumi un rekomendācijas 10
2.12. Citu pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas 1 (par lapu), bet ne vairāk kā 5 

par vienu dokumentu
3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
4. Nodeva apmaksājama pilnā apmērā pirms dokumentu saņemšanas.
5. Dokumentus un to kopijas bez maksas izsniedz tiesībsargājošajām iestādēm un citām 

valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām.
6. Fiziskās un juridiskās personas, par kurām lēmums pieņemts, lēmumu saņem izraksta 

veidā no domes sēdes protokola bez maksas.
7. Dokumentus un to kopijas bez maksas izsniedz bezdarbniekiem, pensionāriem, pirmās un 

otrās grupas invalīdiem, politiski represētajām personām, personām, kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un daudzbērnu ģimeņu locekļiem.

8. Izziņu par deklarēto dzīves vietu personām izsniedz bez maksas.
9. Visa veida izziņas, kuras pieprasa Ķekavas novada pašvaldības iestādes un kapitālsa-

biedrības izsniedz bez maksas.
10. Pašvaldības nodeva nav jāmaksā, ja dokumenta atkārtota izsniegšana vai apstiprināta 

kopija jāizsniedz iestādes pieļauto kļūdu dēļ.
11. Nodeva maksājama Ķekavas novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu saskaņā ar 

izsniegto rēķinu.
12. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetā.
13. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 

2010. gada 10. jūnija saistošie noteikumi Nr. 25/2010 (prot. Nr. 13, 1. § 1.4). 

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

Izdarīt 2009. gada 17. decembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 13/2009 Ķekavas novada 
pašvaldības nolikums (protokols Nr. 15, 7. §, 
7.2. p.) šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar 16.16 punktu 
šādā redakcijā:

“16.16. Jaunatnes iniciatīvu centrs”.

2. 59. punktā:
aizstāt vārdus izteikt “Juridiskajai daļai” ar 

vārdiem “juristam”.
3. 65. punktā:
aizstāt vārdus “Juridiskajā daļā” ar vārdiem 

“ar juristu”. 
Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievē-

ro Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, 
un atbildību par tās neievērošanu. Noteikumu 
uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Ķe-
kavas novada administratīvajā teritorijā, veicināt 
sabiedriskās kārtības normu cienīšanu un atturēt 
personas no pārkāpumu izdarīšanas.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Publiska vieta – jebkura vieta, kas 

neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai 
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vaja-
dzību un interešu nodrošināšanai un par maksu 
vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai 
personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai 
cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir 
saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma 
organizēšanu vai uzņēmuma līgumu;

2.2. Publiskās ūdenstilpnes – Ķekavas no-
vada administratīvajā teritorijā esošās ūdens-
tilpnes ezeri, upes un kanāli, kas neatrodas 
privātīpašumā;

2.3. Sabiedriskā kārtība – sabiedrībā vis-
pārpieņemtās uzvedības, morāles un ētikas 
normas.

II Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud 
sabiedrisko kārtību
3. Par publisko vietu piegružošanu ar izsmē-

ķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, 
pudelēm, stikliem u.tml., un spļaušanu – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz div-
desmit latiem;

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no desmit līdz 
piecdesmit latiem.

4. Par ubagošanu vai nodarbošanos ar zī-
lēšanu publiskā vietā – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no pieciem 
līdz divdesmit pieciem latiem.

5. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai pro-
filaktiskās apkopes veikšanu ārpus speciāli šim 
nolūkam paredzētām vietām – izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 
latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no divdesmit 
līdz simts latiem.

6. Par mitināšanos (nakšņošanu) publiskās 
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz desmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz 
divdesmit pieciem latiem.

7. Par uzbraukšanu ar mehānisko transportlī-
dzekli uz ledus publiskajās ūdenstilpēs, izņemot 
gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai 
apsaimniekot ūdenstilpi – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz 
divdesmit pieciem latiem.

8. Par sēdēšanu publiskās vietās uz atpūtas 
soliņu atzveltnēm, kā arī par staigāšanu pa at-
pūtas soliņiem vai gulēšanu un stāvēšanu uz 
tiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz 
divdesmit pieciem latiem. 

9. Par veļas žāvēšanu uz ēkas fasādes, kā arī 
uz balkona vai lodžijas augstāk par margām – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
desmit latiem. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda pie-
mērošanas – uzliek naudas sodu no pieciem līdz 
divdesmit pieciem latiem.

III Noteikumu kontrole
10. Papildus likumā noteiktajām amatperso-

nām, par Noteikumu pārkāpumu sastādīt adminis-
tratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvaroti Ķekavas 
novada pašvaldības pārvalžu vadītāji.

IV Noslēguma jautājumi
11.  Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spē-

ku zaudē Baložu pilsētas Domes 2006. gada 
26. septembra saistošie noteikumi Nr. 8/2006 
Sabiedriskās kārtības noteikumi (ar grozījumiem – 
2006. gada 27. decembrī), Ķekavas pagasta 
pašvaldības Pagaidu administrācijas 2008. gada 
10. decembra saistošie noteikumi Nr. 17/2008 
Ķekavas pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi, 
Daugmales pagasta padomes 1999. gada 24. no-
vembra saistošie noteikumi Nr. 2 Par sabiedrisko 
kārtību Rīgas rajona Daugmales pagastā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks  
J. Krūmiņš

Apstiprināti Ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 23. septembra sēdes lēmumu 
Nr. 7 § 7.4 (protokols Nr. 17.)

SaiStošie noteikumi nr. 36/2010

Grozījumi 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2009 Ķekavas novada pašvaldības nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu



normatīvie akti  3Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 9. novembra sēdes lēmumu Nr. 1. §101. (prot.Nr. 20.)
SaiStošie noteikumi nr. 39/2010

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 Par Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada budžetu.
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta  otrās daļas 2. punktu 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likumu Par pašvaldību budžetiem 2., 7., 11. un 16. pantu.

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr. 3/2010 Par Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada budžetu 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 4., 5., 6. un 8. punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam ieņēmumos sadalījumā pa 

ieņēmumu veidiem Ls 11 952 107 apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz 2010. gada 1. janvāri 
Ls 252 132 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam izdevumos Ls 12 192 
904 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2 un noteikt pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 
1. 01. 2011. Ls 11 335. 

4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2010. gadam izdevumu sadalījumu 
pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar pielikumu Nr. 5.

5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2010. gadam ieņēmumos sadalījumā 
pa ieņēmumu veidiem Ls 227 244 apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz 2010. gada 1. janvāri 
Ls 13 526 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam izdevumos Ls 240 770 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

8. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu līdzekļus 2010. gadam izdevumos Ls 1291 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

Sēdes vadītājs R. Jurķis

Pielikums Nr.1
Ķekavas novada budžets 2010. gadam. PAMATBUDŽETS – IEŅĒMUMI
Apstiprināts Ķekavas novada Domes sēdē 2010. gada 9. novembrī
Kods Nosaukums Plāns Izmaiņas Apstiprināts
1.1.1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu 8 654 558 50 000 8 704 558
1.1.1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu 123 080 0 123 080
1.1.0.0. KOPĀ 8 777 638 50 000 8 827 638
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada 525 640 0 525 640
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr. gadu maks. 35 000 15 000 50 000
4.1.1.0. KOPĀ 560 640 15 000 575 640
4.1.2.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm tekošā gada 295 629 70 000 365 629
4.1.2.2. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr. gadu maks. 13 000 11 000 24 000
4.1.2.0. KOPĀ  308 629 81 000 389 629
5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 8000 0 8000
5.4.0.0. KOPĀ 8000 0 8000
8.3.9.0. Pārējie ieņēmumi no dividendēm 47 220 0 47 220
8.4.2.1. Procentu ieņēmumi par aizdevumiem 0 200 200
8.6.2.2. Pašv. budžeta procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 1000 0 1000
8.6.2.3 Pašv. budžeta iestāžu % ieņēmumi par konta atlikumiem 1000 -300 700
8.0.0.0. KOPĀ 49 220 -100 49 120
9.4.2.0. Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās 4000 0 4000
9.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu 250 0 250
9.4.5.0. Valsts nodeva  par civilstāvokļa  aktu reģistrēšanu 1300 -500 800
9.4.6.0. Valsts nodeva par speciālām atļaujām 100 500 600
9.4.0.0. KOPĀ 5650 0 5650
9.5.1.1. PN par dokumentiem un apliec. kopiju saņemšanu 200 0 200
9.5.1.2. PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu 500 0 500
9.5.1.4. PN par tirdzniecību publiskās vietās 7000 -200 6800
9.5.1.5. PN par dzīvnieku turēšanu 200 0 200
9.5.1.7. PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu 1000 200 1200
9.5.2.1. PN par būvatļaujas saņemšanu 32 000 0 32 000
9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 10 000 0 10 000
9.5.0.0. KOPĀ 50 900 0 50 900
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 30 000 5000 35 000
10.1.0.0. KOPĀ 30 000 5000 35 000
12.2.4.0. Ieņēmumi par makšķerēšanas kartēm 300 0 300
12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 800 0 800
12.3.9.0. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi 50 400 -35 000 15 400
12.0.0.0. KOPĀ 51 500 -35 000 16 500
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1000 0 1000
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 30 000 -20 000 10 000
13.3.0.0. Ieņēmu no IIN un ĪN pamatparāda kapitalizācijas 0 0 0
13.0.0.0. KOPĀ 31 000 -20 000 11 000
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 97 976 0 97 976
18.6.2.0. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta 1 042 725 14 087 1 056 812
18.6.3.0. Uzturēšanas izdevumu transferti projektiem – valsts finansējums 0 6000 6000
18.6.9.0. Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti 5500 6500 12 000
18.8.1.1. Transferti pašvaldībām (t. sk. bezdarbnieku stipendijas) 8000 16 000 24 000
18.8.1.1. Transferti pašvaldībām (pedagogu apmācības stipendijas) 30 000 0 30 000
18.8.1.2. Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(dabaszinības projekts) 92 000 0 92 000
18.8.1.2. Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(alternatīvā aprūpe) 20 742 0 20 742
18.8.2.2. Kapitālo izdevumu transferti – valsts finansējums (t. sk. bezdarbnieki) 30 000 10 000 40 000
18.0.0.0. KOPĀ 1 326 943 52 587 1 379 530
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 95 000 0 95 000
19.3.2.9. Pārējo funkciju nodrošināšanai no rajona padomes līdzekļiem 0 0 0
19.0.0.0. KOPĀ 95 000 0 95 000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 64 500 -34 000 30 500
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 30 700 0 30 700
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc. pakalpoj. 1000 -300 700
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 40 000 0 40 000
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 25 600 -7000 18 600
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 45 000 0 45 000
21.3.9.1. Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 14 000 0 14 000
21.3.9.2. Ieņēmumi no pacientu iemaksām 10 000 0 10 000
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 10 000 0 10 000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi 238 200 -20 000 218 200
21.4.2.9. Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 25 800 -5000 20 800
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi (t. sk. norvēģu instruments) 80 000 -10 000 70 000
21.0.0.0. KOPĀ 584 800 -76 300 508 500
 Naudas līdzekļu atlikums 2009. gada sākumā 252 132 0 252 132
 PAVISAM IEŅĒMUMI 12 132 052 72 187 12 204 239

Pielikums Nr. 2
Ķekavas novada budžets 2010. gadam. PAMATBUDŽETS – IZDEVUMI
Apstiprināts Ķekavas novada Domes sēdē 2010. gada 9. novembrī
Kods Nosaukums Plāns Izmaiņas Apstiprināts
 Pārvalde 1 463 649 -10 000 1 453 649
 Deputātu un komisiju darbs 187 150 0 187 150
 Pašvaldības izdevums “Ķekavas novads” 26 600 0 26 600
 Pārrobežu sadarbības projekts ar Šauļiem 192 270 0 192 270
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 125 000 -125 000 0
 Projekts pašvaldības kapacitātes stiprināšanai 24 453 -24 453 0
 Pārējo projektu izmaksas 20 000 0 20 000
 Norēķini par izglītības pakalpojumiem 890 000 -150 000 740 000
 Norēķini par iemaksām PFIF(iepriekšējā gada) 25 991 0 25 991
 Norēķini par iemaksām PFIF 1 195 818 0 1 195 818
01.000 IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS 4 150 931 -309 453 3 841 478
 Pašvaldības policija 350 304 -3317 346 987
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 350 304 -3317 346 987

 Tautsaimniecība 1 591 853 180 850 1 772 703
 Kapu apsaimniekošana 22 800 0 22 800
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 174 055 174 055
06.000 PAŠVALDĪBAS TERIT.UN MĀJOKĻU APSAIMN. 1 614 653 354 905 1 969 558
 Daugmales medpunkts 2020 0 2020
 Ķekavas ambulance 107 416 12 200 119 616
 Veselības iestāžu ēku uzturēšana 9645 4200 13 845
07.000 AMBULATORĀS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES 119 081 16 400 135 481
 Ķekavas kultūras aģentūra 623 038 0 623 038
 Sporta aģentūra 264 036 731 264 767
 Jauniešu aktīvās atpūtas laukums Katlakalnā 7372 0 7372
 LEADER projekts “Ceļojums Ķekavas novadā” 4912 0 4912
 Projekts “Jaunatne darbībā” 0 5500 5500
 Daugmales multifunkcionālais centrs 0 10 000 10 000
 Pārējie kultūras un sporta pasākumi 29 300 2200 31 500
 Kultūras un sporta iestāžu ēku uzturēšana 12 000 3500 15 500
08.000 ATPŪTA,KULTŪRA,RELIĢIJA 940 658 21 931 962 589
 Ķekavas vidusskola 955 129 35 280 990 409
 Pļavniekkalna sākumskola 123 211 13 203 136 414
 PII “Ieviņa” 421 600 -16 323 405 277
 PII “Zvaigznīte” 380 620 -19 441 361 179
 Ķekavas mākslas skola 101 879 992 102 871
 Ķekavas mūzikas skola 182 270 1512 183 782
 Privātskola “Gaismas tilts” 10 000 -3210 6790
 Izglītības iestāžu ēku uzturēšana 77 100 20 691 97 791
 Izglītība, interešu izglītība un metodiskais darbs 29 886 0 29 886
 Comenius skolu partnerības projekts 0 472 472
 Baložu vidusskola 357 692 19 582 377 274
 PII “Avotiņš” 354 177 -3932 350 245
 Daugmales pamatskola 186 288 12 697 198 985
 Stipendijas pedagogu apmācībai 38 000 0 38 000
 Izglītības iestāžu internetizācija 22 600 0 22 600
 ERAF dabaszinības projekts 98 692 -300 98 392
 PII “Bitīte” 217 700 0 217 700
 Skolēnu pārvadājumi 60 650 0 60 650
 Pašvaldības kapacitātes stiprināšana 0 24 453 24 453
09.000 IZGLĪTĪBA 3 617 494 85 676 3 703 170
 Sociālais dienests 509 120 -123 790 385 330
 Sociālās aprūpes centrs 218 050 4500 222 550
 Bāriņtiesa 106 550 0 106 550
 Dienas centra “Adatiņas” izveide 48 951 0 48 951
 Pārējās dotācijas iedzīvotājiem 1000 0 1000
 Mērķdotācija bezdarbniekiem 142 000 0 142 000
 Mērķdotācija brīvpusdienām 30 000 0 30 000
10.000 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 1 055 671 -119 290 936 381
 Kredīta pamatsummas atmaksa 283 260 14 000 297 260
 Līdzekļu atlikums 2010. gada beigās 0 11 335 11 335
 PaViSam iZDeVumi 12 132 052 72 187 12 204 239

Pielikums Nr. 3
Ķekavas novada budžets 2010. gadam. SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Apstiprināts Ķekavas novada Domes sēdē 2010. gada 9. novembrī
Kods Nosaukums Plāns Izmaiņas Apstiprināts
5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par resursu ieguvi 2000 -2000 0
5.5.3.2. Dabas resursu nodoklis par kaitīgām precēm 80 000 12 000 92 000
18.6.1.0. Valsts budžeta transferti 0 16 914 16 914
18.6.9.0. Valsts budžeta transferti 20 314 -20 314 0
8.6.2.2. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 100 0 100
9.4.6.0. Valsts nodevas 200 0 200
18.9.1.0. Autoceļu fonda līdzekļi 118 000 0 118 000
8.6.2.2. Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 30 0 30
 Konta atlikums gada sākumā 13 526 0 13 526
 t. sk. Autoceļu fonds 165 0 165
 Privatizācijas līdzekļi 373 0 373
 Dabas resursu nodoklis 12 988 0 12 988
 KOPĀ 234 170 6600 240 770

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
Kods Nosaukums Plāns Izmaiņas Apstiprināts
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 100 0 100
2236 Bankas komisija, pakalpojumi 170 0 170
2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 100 0 100
2241 Ēku, būvju un telpu remonts 6500 0 6500
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 1000 0 1000
2243 Iekārtu, inventāra, aparat 0 100 100
2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 52 938 -7250 45 688
2246 Ielu un ceļu kārtējais remonts 110 145 12 000 122 145
2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 18 000 4500 22 500
2279 Pārējie pakalpojumu veidi 3994 2000 5994
2200 KOPĀ  PAKALPOJUMI 192 947 11 350 204 297
2312 Inventārs 3000 0 3000
2313 Špectērpi 100 0 100
2322 Degviela 700 0 700
2350 Remontmateriāli 1500 0 1500
2390 Pārējās preces 7500 -4500 3000
2300 KOPĀ MATERIĀLI, KO NEUZSKAITA KODĀ 5000 12 800 -4500 8300
2515 Dabas resursu nodokļu maksājumi 500 0 500
2519 Pārējie nodokļi un nodevas 223 0 223
2500 KOPĀ BUDŽETA IESTĀŽU NODOKĻU MAKSĀJUMI 723 0 723
5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 0 0
5130 Pērējie nemateriālie ieguldījumi 0 0 0
5100 KOPĀ NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 0 0 0
5239 Pamatlīdzekļi-gulošie policisti 4900 0 4900
5240 Pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigtā būvniecība 22 800 -250 22 550
5200 KOPĀ KAPITĀLIE IZDEVUMI 27 700 -250 27 450
 Naudas līdzekļu atlikums uz 2010. gada beigām 0 0 0
 KOPĀ IZDEVUMI 234 170 6600 240 770

Pielikums Nr. 4
Ķekavas novada budžets 2010. gadam. ZIEDOJUMU IEŅĒMUMI
Apstiprināts Ķekavas novada Domes sēdē 2010. gada 9. novembrī
Kods  Plāns Izmaiņas Apstiprināts
23.4.1.0. Saņemtie ziedojumi no juridiskām personām 1000 0 1000
23.5.1.0. Saņemtie ziedojumi no fiziskām  personām 0 0 0
23.6.0.0. Naturālā veidā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0
 Līdzekļu atlikums 2009. gada sākumā 291 0 291
 KOPĀ 1291 0 1291
            ZIEDOJUMU IZDEVUMI
Kods Nosaukums Plāns Izmaiņas Apstiprināts
01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 600 600
08.000 Atpūta un kultūra 600 -200 400
09.000 Izglītība 691 -400 291
 Līdzekļu atlikums 2009. gada beigās 0 0 0
 KOPĀ IZDEVUMI 1291 0 1291
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2010. gada 16. novembris

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 28. 10. 2010. sēdes lēmumu (2 §, 208, 
protokols Nr. 19) tiek nodota publiskai apspriešanai Ķekavas novada pašvaldī-
bas iecere izveidot motosporta, autosporta, velosporta, slēpošanas un aktīvās 
atpūtas kompleksu nekustamajā īpašumā Stobriņi, Ķekavas pagasts, Ķekavas 
novads, kadastra numurs 8070-012-0223, kopējā īpašuma platība 14,51 ha.

Atbilstoši Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. ga-
dam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – jauktas sabiedriskās un 
darījumu apbūves teritorijas (JSD), apakšzonējums (JSD1).

Priekšlikumus un ieteikumus būvniecības iecerei iesniegt četru nedēļu laikā no 
publikācijas brīža pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads rakstveidā apmeklētāju 
pieņemšanas laikos – pirmdienās 9.00–13.00 un ceturtdienās 14.00–19.00 vai nosūtīt 
pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai:

1) Uzvaras prospekts 1A, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā, LV 2128 (pasta zīmogs). 
Tālr. 67916410, 26429993.

2) Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123 
(pasta zīmogs). Tālr. 67935861.

3) Salnas, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV 2124 (pasta 
zīmogs). Tālr. 67957888.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapā persona norāda šādas ziņas:
§ vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs un juridiskā 
adrese;
§ vai būvniecības iecere tiek 

atbalstīta vai noraidīta;
§ būvniecības ieceres atbalstī-

šanas vai noraidīšanas iemesls;
§ sabiedrības ieguvumi vai zau-

dējumi pēc būvniecības ieceres 
īstenošanas; 
§ priekšlikumi vai nosacījumi, 

lai būvniecības ieceres īstenoša-
nas gadījumā netiktu aizskartas 
personas tiesības vai likumiskās 
intereses.

Būvniecības ieceres prezen-
tācijas pasākums notiks šī gada 
25. novembrī plkst. 18.00–19.00 
Gaismas ielā 19, k. 9, 24. kabi-
netā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Drūņi Ķekavas pagastā  
detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties 
uz Ķekavas novada Domes 28. 10. 2010. lēmumu § 204. (prot. Nr. 19) Par detālplā-
nojuma nekustamajam īpašumam Drūņi, kadastra numurs 8070-003-0130, Krustkal-
nos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma uzdevums ir pamatot iecerēto apbūvi – savrupmāju un dvīņu māju 
būvniecību Mežaparka apbūves teritorijā (MDz) un Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijā (DzM1) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas 
no publikācijas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2010. gada 2. decembrī plkst. 18.00 
Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novads, 24. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus 
priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123. 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., 
tālr. 67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās 9.00–13.00, ceturtdienās 
14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedris-
kās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese,  
reģistrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam Eglītes

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 10. jūnija lēmumu Nr. 2. § 2.8. Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Eglītes (kadastra numurs 8070- 
007-0492) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070-007-0808, Lapeniekos, Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašuma Eglītes 
(kadastra numurs 8070-007-0492) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070-007-0808.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums 
DzM1, kur atļauta savrupmāju 
būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes vadī-
tājs – Ķekavas novada pašvaldības 
Telpiskās plānošanas daļas teritori-
jas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei trīs 
nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas lai-
kos – pirmdienās 9.00–13.00 
un ceturtdienās 14.00–19.00 vai 
nosūtīt pa pastu, adresējot Ķeka-
vas novada pašvaldībai Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas 
novadā, LV 2123 (pasta zīmogs). 
Tālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam Piturgas

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 28.10.2010. sēdes lēmumu 2. § 205 (protokols 
Nr. 19) Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Piturgas (kadastra 
numurs 8070-007-1181) Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Ķekavas novada 
Dome nolemj:

1) apstiprināt detālplānojumu Piturgas (kadastra numurs 8070-007-1181) Lapeniekos, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmo redakciju kā galīgo un izdot saistošos noteikumus 
Nr. SN-TPD-3/2010 Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Piturgas 
(kadastra numurs 8070-007-1181) 
Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķe-
kavas novadā” (pielikums Nr. 1).

2) uzdot sabiedrisko attiecību 
speciālistam publicēt šo lēmumu 
laikrakstos Latvijas Vēstnesis, Rī-
gas Apriņķa Avīzē, pašvaldības 
informatīvajā biļetenā Ķekavas 
Novads un pašvaldības interneta 
vietnē www.kekavasnovads.lv.

Ar detālplānojumu var iepazīties 
apmeklētāju pieņemšanas laikos 
pirmdienās 9.00–13.00 un ceturtdie-
nās 14.00–19.00 Ķekavas novada 
pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, 
35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., 
Ķekavas nov., LV 2123, pa tālr. 
67935861 vai pašvaldības vietnē 
www.kekavasnovads.lv.


