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PIELIKUMS

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 6.§ 3. (Protokols Nr. 3)
SaiStošie noteikumi nr. 4/2011

Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

tiek piešķirta un izmaksāta pašvaldības kom-
pensācija (turpmāk – kompensācija) vecākiem 
(aizbildņiem) (turpmāk – vecāki), ja pirmsskolas 
vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu Ķe-
kavas novada pašvaldības izglītības iestādē, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
(turpmāk – Pirmsskolas iestāde), kā arī kārtību, 
kādā tiek atteikta kompensācijas piešķiršana vai 
pārtraukta tās izmaksa.

2. Ja bērns atbilstoši Ķekavas novada Domes 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 8/2009 Par 
audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs prasībām ir reģistrēts pašvaldības 
reģistrā uzņemšanai izglītības iestādē, bet viņam 
netiek nodrošināta vieta Pirmsskolas iestādē līdz 
iesniegumā minētā gada 1. septembrim, bēr-
na vecākiem (aizbildnim) ir tiesības, saglabājot 
bērna reģistrāciju uz vietu Pirmsskolas iestādē, 
izmantot privātās izglītības iestādes pakalpoju-
mus, saņemot pašvaldības kompensāciju šajos 
noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā. 

II Pašvaldības kompensācijas apmērs
3. Pašvaldības kompensācijas apmērs par 

privātās izglītības iestādes pakalpojumu sa-
ņemšanu vienam bērnam, apmeklējot minēto 
privāto izglītības iestādi pilnu mēnesi tiek no-
teikts LVL 50 (piecdesmit latu) mēnesī, ja bērns 
izmanto Latvijas Republikas Izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrētas privātās izglītības iestādes 
ar licencētu izglītības programmu pakalpojumus.

4. Ja bērns privāto izglītības iestādi apmeklē-
jis nepilnu mēnesi, kompensācijas apmērs tiek 
aprēķināts proporcionāli bērna apmeklējuma 
dienu skaitam.

5. Gadījumā, ja šo noteikumu 3. punktā no-
teiktās kompensācijas apmērs pārsniedz privātās 
izglītības iestādes apmaksas periodā sniegto 
pakalpojumu izmaksas, neieskaitot izmaksas par 
bērna ēdināšanas pakalpojumiem, kompensācija 
attiecīgi samazināma līdz vecāka (aizbildņa) 
piestādītajā rēķinā norādītajai summai (bez ēdi-
nāšanas pakalpojumu summas).

III Kompensācijas pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtība
6. Tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāci-

ju ir vienam no bērna vecākiem (aizbildnim), ja:
6.1. bērna un viena no vecākiem (aizbildņa) 

dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu 
pirms pašvaldības kompensācijas pieprasīšanas;

6.2. bērns pirms pašvaldības kompensācijas 
pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemša-

nas reģistrā uzņemšanai Pirmsskolas iestādē 
un netiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas ies-
tādē līdz attiecīgajā iesniegumā norādītā gada 
1. septembrim;

6.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības 
izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas no-
vada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības 
padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu.

7. Šo noteikumu 6. punktā norādītā perso-
na iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā ie-
sniegumu (Pielikums Nr. 1) par pašvaldības 
kompensācijas pieprasīšanu, kuram pievieno 
šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

7.1. viena no vecākiem, kurš paraksta  
iesniegumu, pasi;

7.2. bērna dzimšanas apliecību;
7.3. Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aiz-

bildnības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu 
iesniedz bērna aizbildnis;

7.4. izziņu no privātās izglītības iestādes par 
bērna uzņemšanu šajā iestādē.

8. Pēc iesnieguma saņemšanas, pašvaldī-
bas kompetentas amatpersonas pārbauda šo 
noteikumu 6.1.–6.3. punktos norādītos nosacīju-
mus, iesniegumam pievienotos dokumentus un 
informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā 
(turpmāk VIIS). Viena mēneša laikā pēc iesnie-
guma reģistrēšanas pašvaldības administrācijā, 
Ķekavas novada Domes Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja izskata iesniegumu un sniedz 
atzinumu par kompensācijas piešķiršanu vai at-
teikšanu. Ķekavas novada Dome pieņem lēmu-
mu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu 
tās pieprasītājam vai pieprasījuma noraidīšanu.

9. Pašvaldības kompensāciju piešķir uz vienu 
mācību gadu.

10. Uz Ķekavas novada Domes lēmuma par 
pašvaldības kompensācijas piešķiršanu pamata, 
starp Ķekavas novada pašvaldību un iesnie-
guma iesniedzēju – vienu no bērna vecākiem 
(aizbildni) tiek noslēgts savstarpējs līgums par 
pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 
atbilstoši šo noteikumu pielikumā Nr. 2 pievie-
notajam līguma paraugam. 

11. Kompensāciju aprēķina ar tā mēneša 
pirmo datumu, kurā pieņemts Domes lēmums 
un izmaksā pēc Līguma noslēgšanas. 

12. Kompensāciju izmaksā Ķekavas novada 
pašvaldības Grāmatvedības daļa vienu reizi 
mēnesī, kompensācijas aprēķinam par pama-
tu ņemot bērna vecāka (aizbildņa) piestādīto 
privātās izglītības iestādes izrakstīto rēķinu. 
Kompensācijas norēķins tiek veikts, pārskai-
tot kompensācijas summu uz rēķinā norādīto 
pirmsskolas izglītības iestādes norēķinu kontu 
bankā.

IV Lēmums par pašvaldības 
kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu 
un kompensācijas izmaksas 
pārtraukšanas kārtību
13. Ķekavas novada Dome var pieņemt  

lēmumu par kompensācijas pieprasījuma no-
raidīšanu, ja:

13.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz kompensā-
cijas pieprasītāju neatbilst šo saistošo noteikumu 
6. punktā noteiktajām prasībām;

13.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;
13.3. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 

7. punktā minētie dokumenti.
14. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu 

piešķirt pašvaldības kompensāciju, bērna ve-
cāki ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par 
kompensācijas pieprasīšanu pēc visu lēmumā 
norādīto trūkumu novēršanas. 

15. Ķekavas novada Dome pieņem lēmumu 
par pašvaldības kompensācijas izmaksas pār-
traukšanu: 

15.1. sākot ar dienu, kad bērns tiek nodroši-
nāts ar vietu Pirmsskolas iestādē;

15.2. ja pēc lēmuma par kompensācijas pie-
šķiršanu konstatēts, ka iesniegumā par kompen-
sācijas pieprasīšanu ir sniegtas nepatiesas ziņas;

15.3. ja tiek konstatēts aizbildniecības izbeig-
šanās fakts;

15.4. ja bērna vecākam, kuram piešķirta paš-
valdības kompensācija, ar Bāriņtiesas lēmumu 
ir atņemtas bērna aprūpes tiesības; 

15.5. ja bērna vecāki atsakās no piedāvātās 
vietas pašvaldības Pirmsskolas iestādē vai viena 
mēneša laikā no paziņojuma par vietas piešķir-
šanu Pirmsskolas iestādē izsūtīšanas, neveic 
darbības bērna reģistrēšanai Pirmsskolas iestādē;

15.6. ja iestājies kaut viens no šo noteikumu 
6. punktā minētajiem nosacījumiem, kas liedz per-
sonai tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju.

16. Ja lēmums par pašvaldības kompensā-
cijas izmaksas pārtraukšanu tiek pieņemts uz 
15.2. punktā norādītā iemesla pamata, personai, 
kurai uz nepatiesu ziņu pamata piešķirta paš-
valdības kompensācija, ir pienākums atmaksāt 
saņemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā 
apmērā.

17. Kompensācijas izmaksa, atbilstoši Domes 
lēmumam par pašvaldības kompensācijas iz-
maksas pārtraukšanu, tiek pārtraukta sekojošos 
termiņos:

17.1. šo noteikumu 15.1. punktā paredzētajā 
gadījumā – ar dienu, kad bērnam ir nodrošināta 
Pirmsskolas iestādes pakalpojuma saņemšana;

17.2. šo noteikumu 15.3., 15.4. punktos pa-
redzētajā gadījumā – ar aizbildnības, aprūpes 
tiesību izbeigšanās dienu;

17.3. šo noteikumu 15.5. punktā paredzētajā 

gadījumā – ar nākamo dienu pēc punktā noteiktā 
viena mēneša termiņa iztecēšanas;

17.4. šo noteikumu 15.6. punktā paredzētajā 
gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu.

18. Gadījumā, ja šajos noteikumos paredzētie 
nosacījumi, kas liedz iesniegumu iesniegušajam 
bērna vecākam saņemt pašvaldības kompensā-
ciju, nav attiecināmi uz otru no bērna vecākiem, 
Ķekavas novada Dome uz otra no vecākiem 
iesnieguma pamata, pieņem lēmumu par kom-
pensācijas piešķiršanu otram no bērna vecākiem 
vai grozījumu izdarīšanu sākotnējā lēmumā (ja 
apstākļi iestājušies pēc lēmuma par kompensā-
cijas piešķiršanu pieņemšanas).

19. Nepamatoti saņemtu kompensāciju  
(t. i., kompensāciju, kas saņemta par periodu 
pēc 17. punktā noteiktajiem termiņiem) kom-
pensācijas saņēmējam ir pienākums atmaksāt 
pašvaldības budžetā.

20. Pašvaldība bez Domes lēmuma pārtrauc 
pašvaldības kompensācijas izmaksu pēc per-
sonas, kurai ar Domes lēmumu ir piešķirta paš-
valdības kompensācija, iesnieguma ar atbilstošu 
lūgumu saņemšanas. Šādā gadījumā kompen-
sācijas izmaksa tiek pārtraukta ar iesniegumā 
norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav 
norādīts – ar iesnieguma saņemšanas/reģistrē-
šanas datumu.

V Noslēguma jautājumi
21. Domes lēmumu par pašvaldības kompen-

sācijas piešķiršanu vai kompensācijas piepra-
sījuma noraidīšanu sagatavo rakstveidā admi-
nistratīvā akta formā un paziņo kompensācijas 
pieprasītājam.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas 
Republikas likumā Par pašvaldībām noteiktajā 
kārtībā.

Roberts Jurķis,  
Domes priekšsēdētājs 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2011  
Par pašvaldības kompensāciju izmaksu ve-
cākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek no-
drošināts ar vietu Ķekavas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei, to pielikumiem (1. pie-
likums – Iesniegums; 2. pielikums – Līgums 
par pašvaldības kompensācijas izmaksas kār-
tību) un paskaidrojuma rakstu var iepazīties:
§ interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 

sadaļā Tiesību akti vai
§ Ķekavas novada pašvaldības Klientu ap-

kalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas iela 
19, k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1a) 
un Daugmalē (Salnas). 



2  normatīvie akti Ķekavas Novads
2011. gada 12. aprīlis

Izdarīt Ķekavas novada Domes 2009. gada 17. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.14/2009 Noteikumi 
par zemes nomas maksu šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punkta 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. pašvaldības zemesgabaliem, uz kuriem izvie-

totas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves 
un mazēkas – 15 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā septiņdesmit santīmi par 
1 m2 gadā.”

2. Papildināt 3. punktu ar 3.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“3.2. pašvaldības īpašumam Aprikozes, Centra ma-
sīvs, Kreimenes, Lejas Rudzāji, Mežs Nr.1, Rāmaviņa 
un Spriegumi, kuros zeme iznomāta sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, nomas maksu gadā nosaka 5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā trīs santīmi par 1 m2 gadā;”

3. Papildināt 3. punktu ar 3.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“3.3. citos pašvaldības īpašumos, kurus iznomā sak-
ņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksu gadā 
nosaka 1,7 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāk kā desmit latu par vienu iznomāto ze-
mes vienību.”

4. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1. zemesgabaliem lauku apvidos ārpus ciema 

robežām, ja nomas līgumā ir paredzētas tiesības celt 
ēkas (būves) kā pastāvīgus īpašuma objektus, – 5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”

5. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. zemesgabaliem Baložu pilsētas teritorijā un 
ciema teritorijās, ja nomas līgumā ir paredzētas tiesības 
celt ēkas (būves) kā pastāvīgus īpašuma objektus, – 
7 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”

6. Papildināt 4. punktu ar 4.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“4.3. zemesgabaliem visā Ķekavas novada teritorijā, 
ja nomas līgumā papildus tiek paredzēts nomnieka 
pienākums izbūvēt ceļus, ielas, inženierkomunikācijas, 
iekārtot atpūtas teritorijas, pludmales vai ūdenskrātuves 
publiskai lietošanai, nomas maksa nepārsniedz likumā 
noteikto apmēru.” 

7. Izslēgt no noteikumiem zemes nomas tipveida 
līgumu.

Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis

Ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 31. marta 
lēmumu Nr. 2. Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta 
Teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam, 2011. gada 
grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols nr. 6) 
uzsākta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana, kas 
notiks no 2011. gada 26. aprīļa līdz 7. jūnijam.

Teritorijas plānojuma grozījumu mērķis ir izstrādāt 
sarkano līniju plānus visu Ķekavas novada Ķekavas 
pagasta ciemu teritorijās un Ķekavas novada Ķekavas 
pagasta teritorijas izmantošanas Apbūves noteikumu 
grozīšana.

Uz sabiedrisko apspriešanu aicināti zemāk minēto 

apdzīvoto vietu iedzīvotāji, īpašumu īpašnieki un 
valdītāji, kā arī citi interesenti:
§ Valdlauči un Rāmava – 16. maijā, 18.00–20.00 

izstāžu kompleksā Rāmava, Valdlaučos;
§ Katlakalns – 18. maijā, 18.00–20.00 Katlakana 

tautas namā, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalnā;
§ Alejas, Vimbukrogs, Krogsils un Skujenieki – 

19. maijā, 18.00–20.00, Ķekavas kultūras namā, Gais-
mas ielā 17, Ķekavā;
§ Ķekava un Odukalns – 23. maijā 18.00–20.00, 

Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā;
§ Bērzmente, Pulkarne, Saulgoži un Jaunsils – 

24. maijā 18.00–20.00, Ķekavas kultūras namā, Gaismas 
ielā 17, Ķekavā;

§ Jenči un Dzērumi – 25. maijā 18.00–20.00, dārz-
kopības Ausma sabiedriskajā mājā, Ausma Nr. 17, 
Dzērumos;
§ Plakanciems un Mellupi – 26. maijā 18.00–20.00, 

Misas kantora ēkā, Mellupos;
§ Krustkalni un Lapenieki – 30. maijā 18.00–20.00, 

Baložu kultūras namā, Skolas iela 4, Baložos.
Ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiāliem, 

spēkā esošo teritorijas plānojumu un Attīstības prog-
rammu, kā arī sabiedriskās apspriešanas norises vietu 
kartēm var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un 
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādei sabiedriskās apspriešanas laikā 

rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centros Baložos, Ķekavā vai Daugmalē 
vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašval-
dībai – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 
LV-2123 (pasta zīmogs).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki – pirmdienās 9.00–
13.00 un ceturtdienās 14.00–19.00. Priekšlikumus, kuri 
tiks iesniegti pēc norādītā laika, var tikt atstāti bez iz-
skatīšanas.

Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības 
Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovs-
kis (tālr. 67847161), teritorijas plānotāji Andris Lācis  
(tālr. 67847161, 29822574) un Ilona Vaivode (tālr. 
67847161, e-pasta adrese: ilona.vaivode@kekava.lv).

I Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības 
dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar novada 
pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; tirdzniecības 
dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtī-
bas nodrošināšanai; tirdzniecības vietās realizējamo preču 
grupas; kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un nosacījumus 
pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuri nodarbojas 
ar tirdzniecību Ķekavas novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā, izmanto novada domes ierādītās tirdzniecības 
vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.

2.1. Īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai 
reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā, ielu tirdz-
niecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības 
vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.

3. Saistošie noteikumos lietotie termini atbilstoši ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību.

4. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas 
šādas ierīkotas pašvaldības tirdzniecības vietas (noteikumu 
pielikums Nr. 3):

4.1. Baložu pilsētā – laukumā pie ēkas Purva ielā 2/4 
un Gājēju ielā;

4.2. Daugmalē – zemesgabalā Centra masīvs pieturas 
Daugmale stāvlaukumā;

4.3. Ķekavā – zemesgabalā Ķekavas vidusskolas sā-
kumskola Skolas ielā 2; zemesgabalā Zentenes Gaismas 
ielā 19, k. 8, mājas galā; zemesgabalā Zentenes Gaismas 
ielā 21 no katla mājas sienas 5 m platumā; 

4.4. Pļavniekkalna ielā – stāvlaukumā pretī Katlakalna 
kultūras namam;

4.5. dzīvojamās mājas Valdlauči 5 – galā 6,5 m  
platumā.

II Tirdzniecības vietas iekārtošanas  
saskaņošanas kārtība
5. Lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

pieņem novada pašvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
6. Atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publiskās vietās, 

kā arī lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanu, uzņēmējdarbības veicējs iesniedz novada 
pašvaldībā iesniegumu (noteikumu pielikums Nr. 1) ar 
pievienotajiem dokumentiem.

7. Iesniegumu pašvaldība izskata piecu darbadienu 
laikā.

8. Tirdzniecības atļauju izsniedz novada pašvaldības 
finanšu daļa (noteikumu pielikums Nr. 2) uz pieprasīto 
periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

9. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu 
tirdzniecību samaksas.

III Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības 
organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanā
10. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organi-

zatoram, pēc novada domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, 
pagastu pārvalžu vadītāju un Ķekavas novada pašvaldī-
bas policijas pieprasījuma jāuzrāda personas apliecinošs  
dokuments un tirdzniecības atļauja.

11. Tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā tirdzniecības laikā 
un pēc darba beigšanas jāsakārto.

12. Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai 
citām personām.

IV Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
13. Ir atļauts realizēt tikai šādas preču grupas:
13.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
13.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, 

lopkopības un svaigas zvejas produktus nelielos apjomos 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu 
apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;

13.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus iz-
strādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai 
podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu 
stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

13.1.3. augļu koku un ogulāju, stādus, dekoratīvo koku 
un krūmu stādmateriālu;

13.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no 
pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

13.1.5. mežu reproduktīvo materiālu;
13.1.6. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un me-

dījumos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti 
nelielos apjomos;

13.1.7. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā 
organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un 
labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

13.1.8. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību 
vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām 
vajadzībām.

13.2. pārtikas preces:
13.2.1. visa veida lauksaimniecības produkciju un tās 

pārstrādes produkciju;
13.2.2. savvaļas produktus;
13.2.3. zivsaimniecības produkciju;
13.2.4. bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas;
13.2.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību;
13.2.6. rūpnieciski ražotu pārtikas produkciju.
13.3. nepārtikas preces:
13.3.1. mājsaimniecību amatniecības produkciju;
13.3.2. kultūras un mākslas produkciju;
13.3.3. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās 

mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;
13.3.4. tekstilpreces un saimniecības preces.

V Nosacījumi ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības  
apturēšanai uz laiku
14. Ķekavas novada pašvaldība ir tiesīga apturēt iz-

sniegto tirdzniecības atļauju, ja:
14.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas 

ziņas;
14.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
14.3. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk 

par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā pēc tās sa-
ņemšanas;

14.4. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts 
sākotnēji paredzētais preču sortiments;

14.5. izsniegtā atļauja pazaudēta;
14.6. atļauja nodota izmantošanai citām personām;
14.7. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības.
15. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības 

nodeva netiek atmaksāta.

VI Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un 
lēmumu apstrīdēšanas kārtība
16. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo 

pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu iz-
skata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

17. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu 
pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem 
likumdošanas aktiem.

18. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība.

19. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt 
novada domē.

VII Nobeiguma noteikums
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu atzīt par 

spēku zaudējušajiem Baložu pilsētas domes, Daugmales 
pagasta padomes un Ķekavas pagasta padomes pie-
ņemtos saistošos noteikumus, noteikumus, nolikumus 
un lēmumus par tirdzniecības kārtību publiskās vietās, 
gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās, izbraukumos.

Domes priekšsēdētājs  
Roberts Jurķis

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 1.§ 4.(Protokols Nr. 3.) 
SaiStošie noteikumi nr. 5/2011

IeLU TIRDzNIecīBAS KāRTīBA 
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija  

noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību 9. punktu

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 1. § 3. (Protokols Nr. 3)
SaiStošie noteikumi nr. 3/2011

Grozījumi Ķekavas novada Domes 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/2009 Noteikumi par zemes nomas maksu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu 18. punktu 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2011  
Ielu tirdzniecības kārtība, to pielikumiem (1. pie-
likums – Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības 
organizatora iesniegums atļaujas ielu tirdzniecības 
saņemšanai; 2. pielikums – Ķekavas novada Do-
mes tirdzniecības vietas atļauja ielu tirdzniecībai, 
tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecībai; 
3. pielikums – Grafiskie attēli tirdzniecības vietu iz-
vietojumam) un paskaidrojuma rakstu var iepazīties:
§ interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā 

Tiesību akti vai
§ Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpoša-

nas centros: Ķekavā (Gaismas iela 19, k. 9), Baložos 
(Uzvaras prospektā 1a) un Daugmalē (Salnas).

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2011 Grozījumi 
Ķekavas novada Domes 2009. gada 17. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14/2009 Noteikumi par 
zemes nomas maksu un paskaidrojuma rakstu var 
iepazīties:
§ interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā 

Tiesību akti vai
§ Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkal-

pošanas centros: Ķekavā (Gaismas iela 19, k. 9), 
Baložos (Uzvaras prospektā 1a) un Daugmalē 
(Salnas). 

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu  sabiedrisko apspriešanu
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 21. decembra lēmumu Nr.2. § 2.220 

Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamam īpašumam Sproģi-1 (kadastra numurs 
8070 007 0384), Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā uzsākta detālplāno-
juma izstrāde nekustamam īpašumam Sproģi-1 (kadastra numurs 8070 007 0384).

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

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas 
daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

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

Klausies uz priekšu – 
Skan gadi kā mūzika.

Ņem tos un dzīvo!
Atgūstams nav it nekas,

Iegūstams tik, cik tu spēj!
(J. Gavars)

Ķekavas novadā APRīLī
80 gadu jubileju svin

ĶeKAVAS PAgASTā 
Aina Mertsina,

Roberts Teivāns,
Vizbulīte Radziņa.

90 gadu jubileju svin
BALOžU PILSēTā

Sofija Savicka.

Ķekavas novadā MARTā
80 gadu jubileju svinēja

ĶeKAVAS PAgASTā 
Gaismona Viļumova,

Zenta Veisa.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,  
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.

Jūs šodien tā kā divi balti bērzi kalnā -
Kam vējš un pavasaris mīlas dziesmu dzied.

Šo dziesmu sargājiet, kā bērzi sargā,
Līdz vēlam rudenim, kad dzērves projām iet.
Šo labo, skaidro dziesmu visur līdzi ņemiet,

Lai grūtos brīžos sirds tur spēku rod.
Kad paši balti jūs kā bērzi kļūsiet,

Lai mīlestība gadiem gaismu dod!

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada MARTā 
SALAULāTI

Aleksejs Kravcovs un Diana Gļebova,
Artis Rjabovs un Tatjana Naumova,
Igors Politovs un Olga Vrubļevska,

Ivars Jēkabsons un Iveta Žalinkeviča,
Nikolajs Cvetkovs un Karīna Petrova,

Raitis Linde un Inese Kalniņa.

aPSVeiCam! 
Ķekavas novada Dome

Sveicam

Līdzjūtības

Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs liekas:
Te tas ieskanas klusi, pieaug spēkā arvien;

Te tas norimst un paliek – atbalsis vien ...
(A. Krūklis)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2011. gada MARTĀ
 reģistrēti mirušie

Ausma Tumaša (1954),
Edgars Rikveilis (1928),

Natālija Boboviča (1939),
Nikolajs Krasnonoss (1947),

Rasma Gūtmane (1939),
Vallija Lamberte (1940).

Ķekavas novada Dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 

No nedienām, no salta dzīves vēja 
Šo mazo dvēselīti sargājiet! 

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada MARTā
reģistrēti jaundzimušie

Betija Cvetkova,
Darja Vaļsova,

Elīna Natālija Punka,
Elza Zaļuma,

Jevgēnijs Ņiceckis,
Keita Zālīte,

Markuss Ruhmanis,
Marsels Strumpmanis,

Matiass Sīlis,
Patrīcija Dementjeva,

Ralfs Ozoliņš,
Rebeka Tīdemane,
Rolands Ābelītis,
Sofija Kurmeļova,
Tomass Ļegajevs.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus!

PAR NeDzīVOJAMO TeLPU NOMU

Ķekavas novada pašvaldība iznomā nedzī-
vojamās telpas pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Ērgļi-1, Meistaru ielā 43, Vald-
laučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas no-
vadā. Nedzīvojamās telpas atrodas ēkas 
2. stāvā. Tiek iznomātas telpas 25,4 m2; 
21,8 m2; 9.2 m2; 11,8 m2 un 6,3 m2 platī-
bā. Personām, kas vēlas nomāt minētās 
telpas, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums ar 
lūgumu iznomāt konkrētās telpas, norādot 
lietošanas veidu vai mērķi un vēlamo no-
mas termiņu. Plašāka informācija pa tālruni 
67847151.

Īpašumu daļa

ATgāDINāJUMS MAzDāRzIņU  
nomniekiem!
Ķekavas novada pašvaldība atgādina mazdārziņu 
nomniekiem, kuriem zemes nomas līgumu termiņi 
beidzās 2010. gada 31. decembrī, vērsties paš-
valdībā ar iesniegumu par konkrētā mazdārziņa 
nomas līguma pagarināšanu. Uzteikšanas un 
laušanas gadījumā lūdzam informēt pašvaldību 
par savu lēmumu.

Īpašumu daļa

Pensionāru ievērībai!

ekskursijas: 
§	uz Līgatni (7., 14. un 28. jūnijā). 

Ieeja apskates objektos ~ Ls 5;
§	uz Kolku (12. un 27. jūlijā, 2. augustā). 

Ieeja apskates objektos ~ Ls 5.

Divu dienu ekskursijas:
§	uz Lietuvu (20.–21. jūlijs);
§	uz Igauniju (9.–10. augusts). 

Pieteikumus ekskursijām pieņem ceturt-
dienās pulksten 11.00–13.00 Ķekavas 
kultūras nama pagrabtelpās. 

Pensionāru padome

Traktortehnikas un tās piekabju 
valsts tehniskās apskates 

2011. gadā

Daugmalē (bijušās darbnīcas): 
§	18. maijā 13.00;
§	13. jūlijā 10.00;
§	25. augustā 12.00.

Ķekavā (serviss Dole laukums):
§	10. jūnijs 10.00;
§	19. augusts 10.00.

Plakanciemā:
§	10. jūnijs 13.00;
§	19. augusts 13.00.

Zalta storim saule laistuos,
Vysas molas prīcā sleikst;

Putnu dzīsmes krūnī saistuos,
Zuole zaļoj, zīdi deigst.

Laksteigola dzīd aiz žūga,
Dzagyuze ai dzīspmi trauc:

Vosora jau stuov pi lūga,
– Nuoc tu īkšā! – vysi sauc.

(andryvs.jurdzys)

Sirsnīgi sveicam mūsu ilggadējo kolēģi 
Olgu greivuli 

 65 gadu jubilejā!
Ķekavas novada būvvaldes kolēģi

Jums uzdāvinu savas skumjas. Ņemiet. 
Mans novēlējums klāt kā pavadraksts: 

te jums būs saulrieti un puteņi, 
un nemiers, 

un asara, ko nepatur mans plaksts. 
(Olga Lisovska) 

Ķekavas vidusskolas sākumskolas 
kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību 

auSmaS tumašaS tuviniekiem, 
viņu aizsaulē aizvadot. 

Veselības diena Ķekavas novadā
16. aprīlī 9.00 - 16.00

Ķekavas kultūras namā

Nāc uz Veselības dienu un izmanto iespēju
saņemt dažādus ar veselību saistītus pakalpojumus!

BezMAKSAS DIAgNOSTIKA
Ķekavas kultūras namā - Lielajā zālē 

Tev būs iespēja:
§ noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs;
§ noteikt svara, auguma, ķermeņa masas  

indeksu;
§ izmērīt asinsspiedienu;
§ veikt ārējo elpošanas rādītāju diagnostiku, 

spirogrāfijas mērījumus astmas un HOPS 
slimniekiem (10.00 – 12.00);

§ veikt kaulu blīvuma mērījumus (10.00 – 13.00)
§ veikt analīzes prostatas pārbaudei;
§ veikt mamogrāfiju (būs mobilais mamogrāfs 

pie Ķekavas kultūras nama, 10.00 – 17.00, 
iepriekš pieteikties pa tālruni 67142840 vai 
27866655).

INDIVIDUāLAS KONSULTācIJAS
Ķekavas kultūras namā – Lielajā zālē 
Tev būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas:
§ kardiologs; dermatologs; fizioterapeits; ģime-

nes ārsts;
§ cukura diabēta speciālists (11.00–13.00);
§ speciālists par muguras sāpju ārstēšanu 

(Mepha Baltic);
§ speciālists veselības, nelaimes gadījumu; ce-

ļojumu apdrošināšanā (If Apdrošināšana).

BēRNIeM
Ķekavas kultūras namā – Mazajā zālē 1. stāvā

Būs iespēja:
§ veikt stājas pārbaudi bērniem (9.00–12.00)
§ saņemt informāciju par bērnu barošanu,  

pārtiku un ādas kopšanas līdzekļiem;
§ piedalīties zīmēšanas konkursā.

Citi PakaLPoJumi
§ Informācija par pārtikas piedevām (E - vie-

las), ģenētiski modificēto pārtiku, uztura ba-
gātinātājiem, vitamīniem, zivju eļļām;

§ Viss par pirtīm un pirts lietām;
§ Konsultācija par klasisko masāžu;
§ Filma par homeopātiju, par pirtīm, bērnu 

klepu;
§ Veselīgas tējas un dabīgās sulas;
§ Dabīgā kosmētika;
§ Pirmās palīdzības produkti;
§ Vingrošanas palīglīdzekļi;

SPORTA AKTIVITāTeS
Ķekavas novada sporta aģentūra aicina 
piedalīties sportiskās aktivitātēs:

Ķekavas kultūras namā – Lielajā zālē
§ Mākslas vingrošanas  

paraugdemonstrējumi (11.00)
§ Dažādi aerobikas veidi (12.00 un 13.00)  

ikvienam interesentam (Green fitness factory)

Pie Ķekavas kultūras nama 
Tev būs iespēja izmēģināt sportiskās aktivitātes:
§ Nūjošanu (11.00 – 13.00)  

kopā ar instruktori Anitu;
§ Aktīvo spēli Petangs

 Plašāku informāciju  
(citus veselības dienu piedāvājumus) 

skatīt - www.kekavasnovads.lv  
vai zvanīt 26576443, 29345606. 

Par Jūsu veselību rūpējas: P/A Ķekavas Ambulance, biedrība Solis Tuvāk, Ķekavas novada pašvaldība
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Privātā pamatskola 
Gaismas tilts 97 

izsludina uzņemšanu 
2011./2012. mācību gadā

§  pirmsskolas izglītības grupā no 2 gadu 
vecuma – katru dienu pilnas dienas grupā 
un 2 reizes nedēļā nepilnas dienas grupā;

§ 5–6 gadus vecu bērnu sagatavošanas pamat-
skolas izglītības programmas apguves klasē;

§ 1. klasē;
§ papildu uzņemšanu 2.–9. klasēs (ierobežots 

vietu skaits).

Piedāvājam:
§ 3 svešvalodas (padziļinātu angļu valodas 

apguvi);
§ angļu valodas un citu mācību priekšmetu saikni;
§ modernizētu datorklasi;
§ mūsdienu deju 1.–4. klasēs;
§ pulciņus;
§ skolotāja palīgu un logopēdu sākumskolas klasēs;
§ jaunus projektus skolas attīstības plāna ietvaros;
§ jaunu starptautisku Comenius projektu;
§ aktivitātes, kas veido izglītotu un emocionāli 

bagātu personību.

2011./2012. m. g. no starpvērtējuma līdz 
starpvērtējumam* no mācību maksas tiks at-
brīvoti tie 4.–9. klašu skolēni, kuru mācību sa-
sniegumi būs novērtēti ar 7–10 ballēm.

* Starpvērtējumi pirms visiem skolas  
brīvlaikiem

Vecākiem, kuri saviem bērniem turpmāk izvē-
lējušies mūsu skolu un ieinteresējuši vēl kādu 
ģimeni, kuras bērns arī kļūs par mūsu skolēnu, 
tiks piešķirtas bērnu mācību maksas atlaides – 
vienādas abām ģimenēm.

Tālruņi uzziņām: 67937884, 29117175;
e-pasts: gt97@gt97.lv;
interneta vietne: www.gt97.lv.

Laipni aicināti  
uz Baložu vidusskolu!

  
Izglītības programmas 

1. Pamatizglītības programmu valsts valodā 
(1.–9. klase).

2. Mazākumtautību pamatizglītības programmu 
(krievu valodā 1.–9. klase).

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglī-
tojošā virziena programma valsts valodā 
(10.–12. klase). 
Angļu valoda – no 1. klases.

Pēc mācību stundu beigām bērniem  
var apmeklēt:
§	pagarinātās darba dienas grupu;
§	pulciņu nodarbības;
§	sporta grupu nodarbības.

Satiksme
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina bezmaksas 

nokļūšanu līdz skolai ar skolas autobusu (autobuss 
brauc divas reizes no rīta un divas – pēcpusdienā). 

Medicīna
§	Veselības traucējumu gadījumā palīdzību 

sniegs skolas medmāsa sertificētā medicī-
nas kabinetā, kā arī ārsta uzraudzībā veiks 
skolnieku apskati un vakcināciju atbilstoši 
vakcinācijas kalendāram.

§	Rūpējoties par veselīgiem zobiem, zobārsts un 
zobu higiēnists veiks zobu un smaganu apskati.

kontakti
Baložu vidusskola Skolas iela 6, Baloži, LV-2112;
Tālr. 67917725, www.balozuskola.lv;
Satiksme – 23. autobuss  
vai mikroautobuss Rīga–Baloži.

Daugmales pamatskola
aicina jaunus skolēnus

2011./1012. mācību gadam
5–6 gadus vecus bērnus 

pirmsskolas sagatavošanas 
grupā un vispārējās  

pamatizglītības programmā
Mērķis:
§	aktīvs un atraktīvs, radošs un darboties 

gribošs, fiziski attīstīts un vesels skolēns, 
kurš atbilstoši savām spējām ir apguvis pa-
matizglītības programmu, ir konkurētspējīgs 
un pārliecinoši spēj turpināt mācības sevis 
izvēlētajā mācību iestādē.

Prioritātes mācību gadam:
§	ekoskolas programma;
§	starptautiskā sadarbība.

Piedāvājam:
§	mācību darbu nelielās klasēs  

(līdz 16 skolēniem).
§	individuālu pieeju un konsultācijas.
§	angļu valodu no 1. klases.
§	pagarinātās dienas grupu;
§	logopēdisko palīdzību;
§	iespēju darboties lielākajā Latvijas bērnu 

un jauniešu organizācijā Latvijas Mazpulki;
§	organizētu līdzdalību visdažādākajos 

konkursos;
§	interešu pulciņus:

ü	vizuālā māksla un dizains;
ü	sports;
ü	mūzika (koris, solo un klavieres);
ü	dejas un ritmika;
ü	kokapstrāde;

§	skolēnu autobusu no Ķekavas centra.

Reģistrācijai jāiesniedz:
§	direktoram adresēts iesniegums;
§	bērna dzimšanas apliecības kopija.

Līdz jaunā mācību gada sākumam jāiesniedz:
§	bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u);
§	izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
§	izziņa par apgūtu pirmsskolas programmu 

(stājoties 1. klasē);
§	iepriekšējā mācību gada liecība (stājoties 

2.–9. klasē);
§	bērna fotokartiņa skolēna apliecībai.

KONTAKTI:
Internetā www.daugmalespamatskola.lv
Tālruņi: 67957401, 67957894, 26450969;
Apmeklētājus pieņem katru darba dienu 9.00–16.00;
Adrese: Skola, Daugmale, Daugmales pag., 
Ķekavas nov., LV-2124.

Ķekavas mākslas skola
uzņem audzēkņus

 2011./2012. mācību  
gadam

1.–2. jūnijā
17.00–19.00

§	1. kursā uzņem bērnus no 7 līdz 8 gadu vecuma:
(1.–2. vispārizglītojošās skolas klase).
Mācību ilgums programmai Vizuāli plastiskā 
māksla – 8 gadi.

§	Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) iesniegums;
2) bērna dzimšanas apliecības kopija;
3) medicīniskā izziņa par bērna veselības 

stāvokli;
4) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā).

§	Bērniem, kas stājas 1. kursā, uz vietas jāveic patstā-
vīgais darbs, tādēļ līdzi jāņem zīmulis, otas, krāsas.

KONTAKTI:
Ķekavas Mākslas skola,
Ķekava, Gaismas iela 17, otrais stāvs.
Tālruņi uzziņām – 67937444, 67937447.

Ķekavas mūzikas skola
2011./2012. mācību gadā

AICINA MĀCĪTIES 
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
§	7–8 g. v. Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle;
§	7–12 g. v. Akordeona spēle, Ģitāras spēle;

 Kokles spēle, Saksofona spēle;
 Flautas spēle, Klarnetes spēle;
 Trompetes spēle, Mežraga spēle;
 Sitaminstrumentu spēle, Kora klase;

§	5–6 g. v. Sagatavošanas (pirmsskolas) klase.

Konsultācijas uzņemšanai
6. un 7. jūnijā 17.00–19.00 Ķekavas  

Mūzikas skolā;
7. jūnijā 17.00–19.00 Baložu vidusskolā, 

20. (mūzikas) kabinetā

Iestājeksāmens
8. jūnijā 17.00 Ķekavas Mūzikas skolā

Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts uz 
konsultāciju laiku.

Iesniegumu pieņemšana no 23. maija katru 
darba dienu 10.00–18.00 un konsultāciju laikos.

Nepieciešamie dokumenti:
§	iesniegums (veidlapa pieejama mūzikas skolā 

un skolas mājas lapā);
§	audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija);
§	medicīniskā izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
§	fotogrāfija (3×4).

Kontakti:
Informācija pa tālruni 67937502 katru darba dienu 
9.00–13.00 un 14.00–18.00;
Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-2123;
e-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv; http://
muzika.kekava.lv/.

ĶeKAVAS VIDUSSKOLA  
aicina 

1. Pieteikt bērnus 2011./2012. mācību 
gadam 1. klasē. 
Nepieciešami šādi dokumenti:
§	bērna dzimšanas apliecības kopija,
§	medicīnas karte (veidlapa nr. 026/u) un profi-

laktisko potēšanu karte (veidlapa nr. 063/u),
§	izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto  

sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un 

ētikas vai kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu 

un no skolas ved skolas autobuss (bez maksas). Līdz 
autobusam bērni uzturas pagarinātās dienas grupā.

2. Pieteikt 2005.–2006. gadā dzimušos 
bērnus 2011./2012. mācību gadam 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
pirmsskolas sagatavošanas grupās. 
Nepieciešami šādi dokumenti:
§	bērna dzimšanas apliecības kopija,
§	medicīnas karte (veidlapa nr. 026/u) un profi-

laktisko potēšanu karte (veidlapa nr. 063/u).
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos  

sagatavošanas grupā aizpildāma skolā.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz  

skolu un no skolas ved skolas autobuss (bez maksas). 

3. Ķekavas vidusskolas no 13. jūnija 
uzņem skolēnus 2011./2012. mācību 
gadam 10. klasē.
Uzņemšanas noteikumi:
§	bez iestājpārbaudījumiem uzņem 9. klašu 

beidzējus, kuriem gada un valsts pārbau-
des darbos iegūtie vērtējumi ir 5  balles un 
augstāk, kā arī ja gada un valsts pārbaudes 
darba vērtējumu kopsumma ir 9 balles un 
nav nepietiekamu vērtējumu;

§	tiem 9. klašu beidzējiem, kuriem ne vairāk 
kā divos mācību priekšmetos, kuru apguve 
turpinās vidējās izglītības programmā, gada un 
valsts pārbaudes darba vērtējums ir 4 balles, 
jākārto iestājeksāmeni.

Nepieciešamie dokumenti:
§	apliecība par pamatizglītību (kopā ar sekmju lapu);
§	bērna dzimšanas apliecības kopija;
§	medicīnas karte (veidlapa nr. 026/u) un  

profilaktisko potēšanu karte (veidlapa nr. 063/u).
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos 10. klasē 

aizpildāma skolā.

Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā 
Ķekavā, Gaismas ielā 9, darbdienās 9.00–13.00.

Izziņas pa tālr. 67937607, 6793700, 67937005.

Pļavniekkalna sākumskola
uzņem skolēnus 

2011./2012. mācību gadā 
1. klasē

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
§	bērna dzimšanas apliecības kopija (jāuzrāda 

oriģināls);
§	medicīniskā karte nr. 026/u un 027/u;
§	izziņa par apgūto izglītības programmu  

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai  
sagatavošanai skolai (izsniedz iestāde, kur bērns 
apguvis minēto programmu);

§	iesniegums (aizpilda skolā).

Mācoties Pļavniekkalna sākumskolā,  
mēs nodrošinām jūsu bērnam
§	individuālu skolotāju pieeju katram bērnam,
§	interesantas mācību ekskursijas,
§	dažādus ārpusskolas pasākumus,
§	interesantu, notikumiem bagātu skolas dzīvi,
§	brokastis, pusdienas un launags,
§	skolas autobusu, 
§	pagarināto dienas grupu līdz plkst. 17.00, 
§	dažādus interešu izglītības pulciņus (ansambli; 

kori; rokdarbu, sporta, vides izglītības, runas 
pulciņius; deju kolektīvu; ritmiku),

§	iespēju piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs 
(novada, starpnovadu, valsts un starptautiskās),

§	iespēju apgūt angļu valodu no 1. klases un krie-
vu valodu no 4. klases,

§	logopēdu, speciālo pedagogu.

Iesniegumus un dokumentus pieņem darba dienās:
§	pirmdien 9.00–15.00;
§	otrdien 13.00–17.00;
§	trešdien 9.00–15.00;
§	ceturtdien 9.00–19.00;
§	piektdien 9.00–15.00.

Tālrunis uzziņām: 67938862 vai 67708538, vai mob. 
tālr. 29691230.

Ķekavas novada sporta skola
izsludina uzņemšanu 

2011./2012. mācību gadam
profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmās:
§ BRīVā cīņA: 

sākuma sagatavotības  
grupās no 6 līdz 14 gadiem –  
nodarbības notiek Daugmales pamatskolā 
un Rāmavā, Rāmavas ielā 27 
(tālruņi uzziņām 26542230, 29364766);

§ MāKSLAS VINgROŠANA: 
sākuma sagatavotības  
grupās no 4 līdz 6 gadiem – 
nodarbības notiek Ķekavas sākumskolā un 
Ķekavas sporta klubā.

§ MācīBU TReNIņU (MT-1)  
grupās no 6 līdz 9 gadiem – 
nodarbības notiek Ķekavas sporta klubā.

Tālruņi uzziņām – 29543805, 29364766;
e-pasts: sportaskola@kekava.lv.


