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- Gadu mijā ir pieņemts atskatīties uz padarīto un 
nospraust nākotnes plānus. Ar ko 2008. gadam vajadzētu 
palikt Ķekavas iedzīvotāju atmiņā?

- Pagājušā gada maija beigās, uzsākot darbu Ķekavas 
pagastā, mēs – Saeimas ieceltā pagaidu administrācija – solījām 
iedzīvotājiem pirmām kārtām atrisināt smagāko pagasta 
problēmu – īsā laikā izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu, 
no kura atkarīga gan daudzu pašvaldības objektu būvniecība, 
gan uzņēmējdarbības turpmākā attīstība, gan iedzīvotāju 
ieceres attiecībā uz mājokļu būvniecību. Solīto esam izpildījuši. 
Ir izstrādāti pagājušā gada oktobrī spēkā stājušies pašvaldības 
teritoriālplānojuma grozījumi, kuri ļāva atrisināt pašas 
aktuālākās problēmas, ko izraisīja teritoriālplānojuma atcelšana 
pagājušā gada sākumā. Šobrīd ir izstrādāts jauns teritorijas 
plānojums, kura sabiedriskā apspriešana notiek pašlaik. Esam 
pateicīgi pagasta iedzīvotājiem, kuri apspriešanā ir aktīvi un 
piedalās tajā ar lietišķiem priekšlikumiem. Priekšlikumi vēl 
tiks izvērtēti, bet katrā ziņā liela daļa no tiem pie izvērtēšanas 
varētu būt vērā ņemami.

Par pašvaldībai svarīgajiem celtniecības projektiem esam 
jau vairākkārt informējuši. Tagad tie jau ieguvuši konkrētas 
aprises.

Šobrīd jau notiek piedāvājumu izvērtēšana iepirkumam 
sākumskolas būvniecībai. Diemžēl sakarā ar visur pieminēto 
ekonomikas krīzi ir radušies zināmi sarežģījumi šī projekta 
finansēšanas nodrošināšanai, tam tiek intensīvi meklēti 
risinājumi. 

Ir uzsākta iepirkuma procedūra jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Bitīte” būvniecībai. Projekts tiks realizēts kā publiskās – 
privātās partnerības projekts vienlaicīgi četrās pašvaldībās 
(Ķekavā, Ogrē, Mārupē un Tukumā). Pirmie pretendenti uz 
projekta realizāciju jau ir pieteikušies. Strādājam pie finansu 
līdzekļu piesaistīšanas arī šim projektam. Taču, nav noslēpums, 
ka jaunais bērnudārzs nespēs apmierināt arvien augošo 
vajadzību pēc vietām pagasta pirmskolas izglītības iestādēs, 
tādēļ šobrīd noris sarunas par vēl viena bērnudārza iespējamo 
būvniecību sadarbībā ar privāto partneri A/S Dominante 
Park, kas jau ir apliecinājusi savu ieinteresētību šī projekta 
īstenošanā.

Ir iesniegti arī piedāvājumi iepirkumam stadiona 
projektēšanai pie Sporta iniciatīvu centra. To skaits ir vairāk 
kā desmit ar piedāvāto cenu no 9 000 līdz 130 000 latiem. Tik 
liela cenu atšķirība prasa īpaši profesionālu izvērtējumu, un 
esam priecīgi, ka šajā jomā mums palīdzēt pieteicās Latvijas 
Būvinženieru savienība. 

Pagājušajā gadā Ķekavas pagasts tika atzīts par vienu no 
labākajām pašvaldībām vides sakoptības jomā un konkursā 
„Ābols” ieguva balvu 20 000 latu apmērā. Šogad, izmantojot 
arī šos 20 000 latus, paredzēti darbi ūdensvada izbūvei no 
atdzelžošanas stacijas līdz Gaismas ielai un ūdensvada izbūvei 
Gaismas ielā. 

Vidusskolas dabaszinību kabinetu aprīkošanai un remontam 
esam prasījuši atbalstu Izglītības un Zinātnes ministrijā no 
ESSF līdzekļiem un esam saņēmuši pozitīvu atbildi. Iecerēta 
stāvlaukuma ierīkošana pie Doles tautas nama, kanalizācijas 
izbūve Lakstīgalu ielā, kā arī vairāki citi projekti, kuru īstenošana 
būs atkarīga no finansiālajām iespējām, iedzīvotāju un 
nevalstisko organizāciju aktivitātes partnerībā „Daugavkrasts”. 

- Ķekavieši ar nepacietību gaida, kad durvis vērs Doles 
tautas nams. Vizuāli šķiet, ka tā renovācija ir pabeigta.

- Tā patiešām ir pabeigta, taču sakarā ar mēbeļu iepirkuma 
procedūras problēmām ir aizkavējusies nama iekšējā aprīko-
šana. Šobrīd Valsts iepirkumu uzraudzības birojs jau ir devis 
atļauju, maksimāli ātri ķersimies pie mēbeļu iegādes, taču 
diemžēl izskatās, ka nama atklāšanas balli agrāk kā pēc pāris 
mēnešiem rīkot nevarēsim.

- Ir jau zināms, ka Doles tautas namā mājvieta būs 
jaundibinātajai pašvaldības aģentūrai „Ķekavas kultūras 
aģentūra”. Šī aģentūra ir tikai daļa no plašās pašvaldības 
struktūras reorganizācijas programmas.

- Pagājušajā gadā vairāku mēnešu garumā auditoru kom-
pānija KPMG (pārstāve no pasaules lielāko auditorkompāniju 
četrinieka) veica pašvaldības struktūru auditu, un atbilstoši tās 
ieteikumiem izstrādājām izmaiņu plānu un ar šī gada sākumu 
veicām reorganizāciju. „Ķekavas kultūras aģentūru”, kas zem 
viena jumta apvienos kultūras namus, bibliotēkas un muzeju, 
vadīs pieredzējusi kultūras darba un vadības speciāliste Ivita 
Peipiņa, kurai šo amatu uzticējām pēc gandrīz 20 kandidatūru 
izvērtēšanas atklātajā konkursā. Pašlaik ir izsludināts atklāts 
konkurss uz otras - „Ķekavas sporta aģentūras” direktora 
vietu. Kā patstāvīgas iestādes ar jauno gadu darbību sākušas 
būvvalde, pašvaldības policija, sociālais dienests, bet ar februāri 
arī bāriņtiesa. Būtiskas pārmaiņas notikušas arī pašvaldības 
struktūrvienībās, bet par tām sīkāk iedzīvotājus informēsim 
vēlāk. Ķekavas pašvaldība ir liela, veicamās funkcijas – ļoti plašas, 

un dzīve pierādījusi, ka nepieciešami arī jauni, līdz šim pagastā 
nebijuši speciālisti. Piemēram, turpmāk pašvaldībā strādās 
speciālists mūžizglītības jautājumos, kura pienākums ir sniegt 
maksimālu atbalstu iedzīvotājiem pārkvalificēties atbilstoši 
izmaiņām darba tirgū. Darbu uzsāks arī iekšējais auditors, kura 
pienākumos būs kontrolēt pašvaldības pieņemto lēmumu 
izpildi un šīs izpildes kvalitāti, operatīvi sniegs ieteikumus, kā 
labāk organizēt pašvaldības darbu.

- Viens no pašvaldības administrācijas darbības 
programmas punktiem bija tā dēvētās „vienas pieturas 
aģentūras” izveidošana...  

- ... un no tā neesam atteikušies. Esam iesaistījušies 
pašvaldības iedzīvotāju pieņemšanas centra (ietverot arī topošā 
Ķekavas novada teritorijas Daugmali un Baložus) izveides 
projektā kopā ar Norvēģijas pilsētas Bergenas un Lietuvas Šauļu 
rajona pašvaldībām, kurām ir tādas pašas problēmas. Ķekavas 
pašvaldība kā vadošā šajā projektā ir iesniegusi pieteikumu 
finansējumam no Eiropas. Pieteikums gaida izskatīšanu. 
Gribētāji saņemt Eiropas fondu naudu ir daudz, tāpēc paturam 
prātā, ka varam to arī neiegūt. Šajā gadījumā iedzīvotāju 
apkalpošanas centru ierīkosim par saviem līdzekļiem. 

- Un kā valstī izsludinātās vispārējās taupības apstākļos 
taupīs Ķekavas pašvaldība?

- Arī mēs rūpīgi pārskatījām gan atalgojumu un materiālās 
stimulēšanas sistēmu, gan visu mūsu struktūrvienību un iestāžu 
saimnieciskos izdevumus. Būtiski ietaupīt līdzekļus ļaus arī 
optimizēta pakalpojumu sniegšana un izmantošana. Piemēram, 
dažādas pašvaldību iestāžu darbības tehniskā nodrošinājuma 
funkcijas (apkure, ūdensapgāde, telpu uzturēšana, apsardze 
utml.), ko līdz šim katrs risināja atsevišķi, centralizēti nododam 
profesionāļu rokās. Daļā gadījumu to veiks mūsu pašvaldības 
izveidotās kapitālsabiedrības SIA „Ķekavas nami” un SIA 
„Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

Gribu uzsvērt, ka darīsim visu, lai jebkurā finansiālajā 
situācijā nesamazinātu iedzīvotājiem nepieciešamās sociālās 
palīdzības apjomu. Diemžēl palīdzību lūdz arvien vairāk 
cilvēku, tāpēc esam izstrādājuši un šajā izdevuma numurā 
tiek publicēti divi saistošie noteikumi, kas nosaka un izskaidro 

sociālā atbalsta veidus, iespējas, kritērijus, pēc kuriem katrs 
iedzīvotājs var izvērtēt savu konkrēto situāciju un spriest par 
iespējām pretendēt uz pabalstiem.

- Jūs jau pieminējāt dažas sagaidāmās pārmaiņas un 
projektus saistībā ar teritoriālo reformu, kura, šķiet, šogad 
beidzot tiks pabeigta. Vai Ķekavas novada kontūras kartē 
beidzot ir skaidras un cik tālu šis process pavirzījies?

- Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi un valsts 
prezidents jau ir izsludinājis likumu, kurā paredzēta Ķekavas 
nova da izveidošana, iekļaujot tajā Ķekavas, Daugmales 
un Baložu administratīvās teritorijas. Daugmalieši jau pirms 
vairākiem mēnešiem ir aktīvi iesaistījušies vairākos kopējos 
projektos. Ir dibinātas kopējas biedrības „Daugavkrasts” 
un „Ķekavas novada sporta klubs”. Daugmalieši tiek 
aicināti un piedalās Ķekavas rīkotajos kultūras un sporta 
pasākumos, piedalās Ķekavas avīzes sagatavošanā, iekļaujot 
tajā informāciju par Daugmali, un nu jau četrus mēnešus 
tā tiek izplatīta arī Daugmales teritorijā. Baložu pašvaldība 
gan līdz šim ir bijusi atturīgāka. Pašlaik uzsāktas dažādas 
nepieciešamās organizatoriskās darbības, kas veicamas pirms 
6. jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām. 14. janvārī 
visu trīs pašvaldību pārstāvji – deputāti un Ķekavas pagaidu 
administrācijas locekļi – atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai 
kopsapulcē noteica kopējās novada vēlēšanu komisijas locekļu 
skaitu un izsludināja kandidātu pieteikšanos darbam komisijā. 

- Atgriežoties pie ikdienišķajām sadzīves problēmām: 
jaunais gads iedzīvotājiem atnāca ar būtiskām izmaiņām 
sabiedriskā transporta kustībā. 

- Jā, turpmāk uz Ķekavu no Rīgas vairs nekursēs lielie 
autobusi. Nomainīts galvenais pārvadātājs, un turpmāk mūsu 
iedzīvotājus apkalpos Rīgas taksometru parka mikroautobusi.  
Sarunās ar „Rīgas satiksmes” pārstāvjiem un Rīgas domes 
satiksmes departamentu Ķekavas pašvaldība pielika 
maksimālus pūliņus, lai risinājums būtu pēc iespējas labāks 
mūsu iedzīvotājiem.

Starp citu, tuvā nākotnē visai reāla alternatīva sauszemes 
transportam ir kuģīšu satiksme pāri Daugavai tieši uz Rīgas 
centru. Tāda ir pastāvējusi Ulmaņa laikos un savulaik bijusi 
paredzēta plānos arī aizvadītā gadsimta astoņdesmitajos gados. 
Pašlaik norisinās konceptuālas sarunas ar šādu pārvadājumu 
piedāvātāju, ko atbalsta arī Rīgas dome. Liepājas kuģu rūpnīcā 
jau tiek būvēti upju kuģi, un pēc 2-3 gadiem kuģīšu līnija 
Rīga - Ķekava ir pilnīgi iespējama. Mūsu krastā pie Daugavas 
ir pāris vietas, kur varētu izveidot piestātni ar automašīnu 
stāvlaukumu, tad vajadzētu organizēt iekšējos pārvadājumus 
pasažieru nogādāšanai no pagasta centra un citiem ciematiem 
līdz piestātnei un atpakaļ – kāpēc neizmantot iespēju bez 
sastrēgumiem pusstundas laikā tikt uz darbu Rīgā un mājup 
no turienes?

Vēl viena ar transportu saistīta aktuāla problēma ir 
automašīnu novietošana pie dzīvojamajām mājām ciematos. 
Izpilddirekcija ir uzklausījusi ierosinājumus un apspriedusi 
ar iedzīvotājiem vairākus variantus, no kuriem izstrādās 
optimālāko, kā arī pārskatīs ceļa zīmju izvietojuma shēmu. 
Stāvlaukumu iekārtošana varētu sākties pavasarī.

Ceru, ka arī turpmāk iedzīvotāji aktīvi iesaistīsies jautājumu 
risināšanā un strādās kopā ar mums, veicinot pagasta turpmāku 
attīstību. Sagatavoja GUNTA LAPIŅA

Solīto esam izpildījuši
Uz “Mūsu Ķekavas” jautājumiem atbild Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs ANDRIS KRŪMS

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 22. punktu un likuma „Par 
pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 9. pantu, lai nodrošinātu 
2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajos novados, kuros nav pabeigta novadu izveidošana, pašvaldībām 
apvienojoties saskaņā ar likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu, 14. janvārī notikusī novadu 
veidojošo pašvaldību deputātu kopsapulce noteica, ka

Ķekavas novada vēlēšanu komisija izveidojama 9 cilvēku sastāvā.
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš - līdz 2009. gada 28. janvārim plkst. 12.00 Ķekavas 

pagasta administrācijā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā.  
Nolemts sasaukt Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas 

deputātu kopsapulci 2009. gada 30. janvārī plkst. 10 Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā. Minētās 
kopsapulces dienas kārtībā būs  novada vēlēšanu komisijas ievēlēšana.

Paziņojums par vēlēšanu komisijas izveidošanas 
procedūru jaunizveidojamā Ķekavas novadā

Aicinām pieteikties darba meklētājus!
Lai pašvaldība varētu risināt  dialogu ar darba devējiem, aicinām darba meklētājus pieteikties Sociālajā 

dienestā Gaismas ielā 19/8, tālr. 67935804, 67935814.
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Par detālplānojuma “Remberti-Apiņi (Zilberti)” 
tiesisko statusu

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detāl-
plānojumu nekustamajam īpašumam „Remberti-Apiņi (Zilberti)” 
(kad. Nr. 8070-003-0050), kas apstiprināts 2001. gada 31. martā 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 
(prot. Nr. 5, §5.2.). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
14. punktu un Teritorijas plānošanas likuma 6. panta piekto daļu, 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma 
atstāt spēkā Ķekavas pagasta padomes 2001. gada 31. marta 
saistošos noteikumus Nr. 15 (prot. Nr. 5, §5.2.).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Gurnicas” 

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācijas 10.12.2008. sēdes lēmumu Nr. 4.2.4.§ 
(protokols Nr. 26) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam „Gurnicas””, uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Gurnicas” 
(kadastra numurs 8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Rīgas 
rajonā.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 
2003.-2015. gadam 2008. gada grozījumiem, teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana ir Rūpnieciskās apbūves zona 
(RR). Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas pagasta 
Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei 
trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemša-
nas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas 
pagasta pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., 
Rīgas raj., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma 1. redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu nekustamajam īpašumam 

“Sportiņš” 
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 

administrācijas 17.12.2008. lēmumu 7.§ 7.2. p. (protokols Nr. 28) 
trīs nedēļas no publikācijas brīža tiek izsludināta sabiedriskā 
apspriešana detālplānojuma 1. redakcijai nekustamajam 
īpašumam „Sportiņš” (kadastra numurs 8070 007 0360) - 
pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ķekavas pagasta paš-
valdības teritorijas plānotāja Gita Rengarte. Detāl plānojumu 
izstrādā SIA „Reģionālie projekti”. 

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams 
iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa 
past) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā 
iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (21. kab., 
tālr. 67935802). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās 
plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 

Paziņojumi par detālplānojumiem

Par detālplānojuma “Tērmaņi-1” tiesisko 
statusu (2008. gada 23. decembra, prot. Nr. 29, 

lēmums 5. §5.1.p.)
Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja 

detālplānojumu nekustamam īpašumam „Tērmaņi-1” 
(kad. Nr. 8070-012-0066), kas apstiprināts 2004. gada 22. oktobrī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (prot. 
Nr. 14, 4.26.1.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu 
un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, Teritorijas 
plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā 
Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 22. oktobra saistošos 
noteikumus (prot. Nr.14, 4.26.1.§).

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 
2008. gada 10. decembra, prot. Nr. 26, lēmums 3. § 3.2. p.

Par detālplānojuma galīgās redakcijas un 
saistošo noteikumu “Nekustamo īpašumu 

Nākotnes ielā 3, “Ābeļdārzs”, “Āboldārzs” un 
“Dienvidu iela” detālplānojums” apstiprināšanu

Izvērtējot Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācijas ieceres – detālplānojuma sākumskolas 
būvniecībai Ķekavas pagasta pašvaldībai piederošajos 
nekustamajos īpašumos Nākotnes ielā 3 (kadastra Nr. 
8070 008 1161), „Ābeļdārzs” (kadastra Nr. 8070 008 1190), 
„Āboldārzs” (kadastra Nr. 8070 008 0551) un „Dienvidu iela” 
(kadastra Nr. 8070 008 1315) pilnveidoto redakciju (turpmāk 
tekstā – detālplānojums), konstatēts: 
1.  Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 

24.09.2008. pieņēmusi lēmumu Nr. 5. 5.4. p. „Par nekustamo 
īpašumu Nākotnes ielā 3, „Ābeļdārzs”, „Āboldārzs” un 
„Dienvidu iela” detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 
(protokols Nr. 13);

2.  detālplānojumu 7,25 ha kopplatībā izstrādājusi SIA 
„Livland” (reģ. Nr. 40003299651; adrese: Brīvības iela 47, 
Rīga, LV-1010) saskaņā ar Ķekavas pagasta Ģenerālplāna 
2008. gada grozījumiem un ietver Ķekavas pagasta 
pašvaldībai piede ro šos nekustamos īpašumus Nākotnes 
ielā 3 (kadastra Nr. 8070 008 1161) 0,691 ha platībā, 
„Ābeļdārzs” (kadastra Nr. 8070 008 1190) 2,39 ha platībā, 
„Āboldārzs” (kadastra Nr. 8070 008 0551) 0,4983 ha 
platībā un „Dienvidu iela” (kadastra Nr. 8070 008 1315) 
3,67 ha platībā;

3.  par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu veiktas 
publikācijas laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas 
Apriņķa Avīze” un vietējā laikrakstā „Mūsu Ķekava”;

4.  saņemti atzinumi no darba uzdevumā minētajām 
institūcijām;

5.  24.11.2008. (sabiedriskās apspriešanas laikā) saņemts 
detālplānojuma teritorijai pieguļošo nekustamo īpašumu 
„Ābolkrasti” (kadastra Nr. 8070 008 2547) un „Ķiršlapas” 
(kadastra Nr. 8070 008 0855) īpašnieka Raivja Laizāna 
iesniegums, reģ. Nr. 1-6/5279, ar iebildumiem pret 
detālplānojumā paredzēto Dienvidu ielas sarkano līniju 
(t. sk. inženierkomunikāciju) perspektīvo risinājumu, 
jo tās paredzētas minēto zemes gabalu daļā, kas tieši 
robežojas ar Dienvidu ielu. Iebildumi nav ņemti vērā, 
jo Dienvidu ielas pašreizējā zemes nodalījuma josla ir 
9,5 m, taču Apbūves noteikumu 6.8.2.c) apakšpunkta 
„Ceļu un ielu šķērsprofils” piektās daļas 3. punkts 
paredz, ka detālplānojumu izstrādē vietējās nozīmes 
ielām attālumam starp sarkanajām līnijām jābūt 14 m. 
Dienvidu iela ir vietējās nozīmes iela, tāpēc sarkanās 
līnijas projektētas abpus pašreizējai tās nodalījuma joslai, 
paplatinot to uz katru pusi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 13. punktu un 43. panta 1. un 13. punktiem, 
Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1) punktu, MK 
19.10.2004. noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 72. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 70. pantu un 79. panta pirmo daļu, Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācija nolemj:
1.  apstiprināt iesniegto detālplānojuma „Nākotnes iela 

3, Ābeļdārzs, Āboldārzs un Dienvidu iela” projektu kā 
galīgo redakciju; 

2.  apstiprināt Ķekavas pagasta padomes saistošos noteikumus 
„Nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 3, „Ābeļdārzs”, 
„Āboldārzs” un „Dienvidu iela” detālplānojums”.

Par detālplānojuma „Zeltozoli” 
tiesisko statusu (2008. gada 17. decembra, prot. 

Nr. 28, lēmums 8. §8.1.p.)
Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja 

detāl plānojumu nekustamam īpašumam „Zeltozoli” (kad. 
Nr. 8070-005-0147), kas apstiprināts 2003. gada 19. septembrī 
ar Ķekavas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 21, 2.17.14.§). 
Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības 
principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktu, Teritorijas plānošanas 
likuma 6. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2004. gada 
19. oktobra noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 72. punktu, Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācija nolēma apstiprināt 
detālplānojumu nekustamam īpašumam „Zeltozoli” 
(kad. Nr. 8070-005-0147) un izdot saistošos noteikumus 
Nr. 18/2008 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam 
īpašumam „Zeltozoli” (kad. Nr. 8070-005-0147)”.

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
2008. gada decembrī piešķirti 4500 lati Doles tautas nama sakaru tīklu un datortīklu 

izbūvei.
PAR ĶEKAVAS SPORTA INICIATĪVU CENTRA REORGANIZĀCIJU

Nolemts reorganizēt Ķekavas sporta iniciatīvu centru un ar 2009. gada 1. februāri 
izveidot jaunu pašvaldības iestādi - Ķekavas pagasta pašvaldības aģentūru „Ķekavas sporta 
aģentūra”. Par atbildīgo personu aģentūras darbības uzraudzībai iecelta Linda Zaķe.

PAR BĀRIŅTIESAS APSTIPRINĀŠANU PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDI
Nolemts Ķekavas pagasta pašvaldības struktūrvienību bāriņtiesu pārveidot par 

pašvaldības iestādi, kura darbību jaunā statusā uzsāks ar 1. februāri.

PAR IEPIRKUMA KOMISIJU PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS PROJEKTAM
Izveidota iepirkumu komisija PPP projektam „Četru jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu 

projektēšana, būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā, Ogres pilsētā, Ķekavas 
pagastā un Mārupes pagastā”, kurā Ķekavas pagasta pašvaldību pārstāvēs A. Krūms, 
S. Seņkāns, O. Valkers, I. Lukaševičs, A. Jēkabsons.

PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU ĶEKAVAS SĀKUMSKOLAS BŪVNIECĪBAI
Nolemts ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē vai  kādā kredītiestādē, ja tās 

aizņēmuma ņemšanas nosacījumi būs labāki, Ķekavas sākumskolas būvniecībai līdz 
10 miljoniem latu, aizņēmumu veicot pa gadiem: 2009. gadā – 4 miljoni, 2010. gadā – 
3,5 miljoni, 2011. gadā – 2,5 miljoni. Noteikts aizdevuma atmaksas termiņš 20 gadi, 
paredzot pamatsummas atlikto maksājumu divi gadi.

Par detālplānojuma „Miltenāji” tiesisko statusu
Ķekavas pagasta pagaidu administrācija, izvērtējot detāl-

plānojumu nekustamajam īpašumam „Miltenāji” (kadastra 
numurs 8070-004-0101), kas apstiprināts 2003. gada 23. maijā 
ar Ķekavas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr. 8, 4.13.7.§), 
un, ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības 
principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra 
noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 72. punktu, nolēma apstiprināt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam „Miltenāji” (kadastra numurs 8070-
004-0101) un izdot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-01/2009 
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
„Miltenāji” (kadastra numurs 8070-004-0101)”.

Ko lēma Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Ķekavas pagasta pašvaldība izsludina konkursu uz 
“Ķekavas sporta aģentūras” direktora amata vietu.

Galvenie amata pienākumi:
•  vadīt un organizēt aģentūras darbu atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajām 

prasībām,
• izstrādāt aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu.

Konkursā var piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām: augstākā izglītība, 
pieredze iestādes vadīšanā, pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē ne mazāk kā divi gadi, 
prasme datora lietošanā, valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodu likumā noteiktajam 
līmenim, svešvalodu zināšanas uzskatām par priekšro cību. 
Konkursa pretendentiem līdz 2009. gada 20. janvārim jāiesniedz Ķekavas pagasta pašvaldībā 
šādi dokumenti: motivācijas vēstule, CV, Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Ķekavas pagasta pašvaldība, Gaismas iela 19/9, Ķekava pagasts, 
Rīgas rajons, LV-2123, tālrunis uzziņām 26459609

Izpilddirekcija tiekas ar iedzīvotājiem  
8. janvārī Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirekcija tikās ar vairāku ciemata centra 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju pārstāvjiem, lai apspriestu automašīnu novietošanas problēmas 
risināšanas iespējas. Iedzīvotāju viedokļus un ierosinājumus uzklausīja izpilddirektors Ivars 
Lukaševičs un viņa vietnieki Jānis Ruško un Māris Belovs, kā arī SIA „Ķekavas nami” direktors Ēriks 
Linters. Pašvaldība apņēmusies divu mēnešu laikā veikt aprēķinus, kāds varētu būt maksimālais 
novietojamo automašīnu skaits, un izstrādāt novietņu plānu, pēc iespējas vairāk saglabājot zaļo 
zonu. Satiksmes organizācijas jautājumu izpētei izveidota īpaša komisija izpilddirektora otrā 
vietnieka M. Belova vadībā, kuram iedzīvotāji var izteikt savas vēlmes un priekšlikumus.

GUNTA LAPIŅA



INFORMĀCIJA

32009. gada janvāris  Nr. 1 (112)

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini
1.1.  Ķekavas pagasta pašvaldības Sociālais dienests – 

pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības 
iedzīvotājiem.

1.2.  Pagasta iedzīvotājs – persona, kura deklarējusi savu 
pamata dzīvesvietu pašvaldībā ne mazāk kā gadu.

1.3.  Vientuļš pagasta iedzīvotājs – iedzīvotājs, kuram nav 
likumīgo apgādnieku.

1.4.  Ģimene – vēsturiski mainīga mazā sociāla grupa, kuras 
locekļus vieno laulības vai asinsradniecības attiecības, 
kopēja sadzīve un morāla atbildība, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

1.5. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (GMI turpmāk tekstā) – naudas vai 
mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ 
negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par 
trūcīgām. Garantēto minimālo ienākumu līmeni un 
pabalsta apmēru garantēta minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai nosaka un katru gadu ar gadskārtējā valsts 
budžeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.

1.6.  Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, 
kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtē-
šanu ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai.

1.7.  Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 
aprūpe, obligātā izglītība.

1.8.  Bērns – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
1.9.  Apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu 

ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, 
mazbērniem, vecākiem, vecvecākiem.

1.10. Pabalsta pieprasītājs – persona, kura pati vai ar 
pilnvarotas personas starpniecību, iesniegusi rakstveida 
iesniegumu par sociālā pabalsta piešķiršanu.

1.11.  Pabalsta saņēmējs – klients, kuram piešķirts naudas vai 
mantiskais pabalsts.

1.12. Līdzdarbības pienākumi – pilnīgu pabalsta saņem šanai 
nepieciešamo ziņu sniegšana, personiska ierašanās pēc 
sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasī juma, pakļaušanās 
medicīniskajai izmeklēšanai, pakļaušanās ārstēšanās un 
atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību 
veicinošos pasākumos. 

1.13.  Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), 
kuras ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % 
no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba 
algas valstī un tā atbilst punkta 2.14.1 – 2.17.3 prasībām.

1.14. Trūcīga ģimene (persona) – tāda ģimene (persona), 
kuras ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto 
minimumu vai ierobežojumus, ja tās ienākumi uz katru 
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
50 % no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās 
darba algas valstī un ja:

 1.14.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredīt-
iestādēs;

  1.14.2. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un 
kompensācijas sertifikātus);

  1.14.3. tai nav parādsaistību;
  1.14.4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu 

gūšanai;
  1.14.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības 

apgādībā;
  1.14.6. neņemot vērā apgādnieku esamību, ja attiecībā uz 

visiem tās apgādniekiem ir spēkā vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem:

  1.14.6.1.  apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts 
pabalstus un pensijas;

  1.14.6.2.  apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz valstī noteikto minimālas darba algas 
apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

  1.14.7. neņemot vērā ārpus Latvijas Republikas dzīvojošu 
apgādnieku esamību, ja:

  1.14.7.1.  apgādnieka vienīgais ienākums ir Latvijas 
Republikas vai attiecīgās valsts pensija vai 
pabalsts;

  1.14.7.2. apgādnieks ārzemēs mācās vai studē;
  1.14.8. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
  1.14.9. tā nav izsniegusi aizdevumu.
1.15. Par naudas uzkrājumiem šo noteikumu 2.14.1. punkta 

izpratnē nav uzskatāmi bezskaidras naudas uzkrājumi 
algas, sociālās apdrošināšanas izmaksu vai valsts pabalstu 
izmaksu kontos kredītiestādēs, kas nepārsniedz trīskāršu 
deklarācijā norādīto algas, pensijas vai pabalsta apmēru.

1.16. Par parādsaistībām šo noteikumu 2.14.3. punkta 

izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti un 
kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds 
par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un 
komunālajiem pakalpojumiem.

1.17. Par īpašumu šo noteikumu 2.14.4. punkta izpratnē nav 
uzskatāmi:

  1.17.1. dzīvokļa iekārta, apģērbs un sadzīves priekšmeti, 
kas pieprasītājam un/vai pārējām deklarācijā minētajām 
personām pieder trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
noteikšanas brīdī;

  1.17.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, vai kustamā manta, 
kas tiek izmantota ģimenes (personas) pamatvajadzību – 
uztura, mitekļa un apģērba – nodrošināšanai;

  1.17.3. viens transporta līdzeklis, kas tiek izmantots 
ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodroši-
nāšanai un ne vecāks par 10 gadiem.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Noteikumi nosaka Ķekavas pagasta pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldības) sociālo pabalstu veidus un to 
piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

2.2. Noteikumu mērķis ir izvērtēt pabalsta pieprasītāja 
(turpmāk tekstā – persona) rakstveida pieprasījumu 
(turpmāk tekstā – iesniegums) par naudas izmaksu vai 
mantisku pabalstu pamatvajadzību apmierināšanai.

2.3. Personas rakstveida iesniegumus pieņem pašvaldības 
administrācijas struktūrvienība – Sociālais dienests 
Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas 
rajonā.

2.4. Pašvaldības noteiktos sociālos pabalstus piešķir tikai tām 
personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu 
un dzīvo pašvaldības teritorijā. 

2.5. Persona iesniedz (pati vai ar pilnvarotās personas 
starpniecību) Sociālajā dienestā iesniegumu un aizpilda 
noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju, izskatīšanai 
likumos un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

2.6. Pēc personas lūguma Sociālā dienesta darbinieks palīdz 
sastādīt iepriekšminēto rakstveida iesniegumu un 
aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.

2.7. Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās 
palīdzības sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
un saistošajiem noteikumiem. Normatīvajos aktos 
noteiktais, garantētais minimālais ienākuma (GMI) 
pabalsts izmaksājams no pašvaldības sociālā budžeta.

2.8. Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir 
apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantēta minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai.

2.9. Šie noteikumi nosaka pašvaldības sociālo pabalstu 
veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, ienākumu un 
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, 
maznodrošinātu, kārtību, kādā novērtējami ģimenes 
(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis, kārtību, 
kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts, kā 
arī pabalstu piešķiršanas jautājumos pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību.

2.10. Sociālais dienests izvērtē ģimeņu (personu) iesniegtās 
deklarācijas, pēc deklarācijā norādītajām ziņām un 
klāt pievienotajiem dokumentiem, pārbauda ģimenes 
dzīves apstākļus, noslēdz vienošanos par līdzdarbības 
pienākumiem, un piešķir pabalstu. Piešķirtos pabalstus 
un to apmēru apstiprina pašvaldības izpilddirektors 
vienu reizi mēnesī.

2.11. Ja ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas, materiālā 
palīdzība var tikt samazināta vai atteikta.

2.12. Lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai 
atteikšanu, atbilstoši spēkā esošām tiesību normām 
un Saistošiem noteikumiem pieņem Sociālā dienesta 
vadītājs vai viņa prombūtnes laikā, Sociālā dienesta 
vadītāja vietnieks.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
3.1.  Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, 

personai jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – 
deklarācija), kā arī jāiesniedz un jāuzrāda dokumentus, 
kas apliecina deklarācijā norādītos faktus un personas 
statusu:

  3.1.1. izziņa no izglītības iestādes skolēniem un 
studentiem;

  3.1.2. bezdarbniekiem izziņa no Nodarbinātības Valsts 
Aģentūras;

  3.1.3. izziņa par prasības pieteikumu tiesai par alimentu 
piedziņu;

  3.1.4. lēmums par uzturlīdzekļu izmaksāšanu no 
Uzturlīdzekļu fonda;

  3.1.5. izziņa no Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras 
par pensijas (pabalsta) apmēru;

  3.1.6. izziņa no Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu 
komisijas par invaliditāte piešķiršanu;

 3.1.7. sociālā darba speciālists papildus var pieprasīt 
bērna dzimšanas apliecības, pases kopiju, izziņu par 
deklarēto dzīves vietu, norādot visas attiecīgajā dzīves 
vietā deklarētās personas un to radniecības pakāpi, ja 
dati nesakrīt ar datu bāzē reģistrētajiem;

 3.1.8. pēc personas lūguma Sociālā dienesta sociālā 
darba speciālists palīdz sastādīt rakstveida iesniegumu 
un aizpildīt deklarāciju.

3.2.  Deklarācijā persona sniedz ziņas par sevi un pārējām 
personām, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošiem 
likumīgiem apgādniekiem.

3.3.  Deklarācijā persona norāda šādus ienākumus:
 3.3.1. ienākumus no algota darba, pensijas, pabalstus, 

stipendijas, uzturlīdzekļus, studējošo kredītu, ienākumus 
no valsts atbalsta programmas (naudas izteiksmē) – par 
pēdējiem trim mēnešiem;

  3.3.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autor-
atlīdzības un honorārus, nekustamās mantas nomas 
(īres) un atsavināšanas kustamās mantas nomas un 
atsavināšanas – par pēdējiem 12 mēnešiem;

  3.3.3. saņemot dāvinājumus, mantojumus dividendes un 
laimestus – par pēdējiem 12 mēnešiem;

  3.3.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo 
atbalstu ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem;

  3.3.5. citus ienākumus – par pēdējiem 12 mēnešiem.
3.4.  Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis un valsts sociālā apdrošināšanas iemaksas, 
deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdroši-
nā šanas iemaksu veikšanas.

3.5.  Persona likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīga par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

3.6.  Parakstot deklarāciju, persona un deklarācijā norādītie 
pilngadīgie ģimenes locekļi dod Sociālajam dienestam 
rakstisku atļauju iepazīties ar sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem.

3.7.  Deklarācijā sniegtās ziņas Sociālais dienests pārbauda 
izlases kārtībā, izmantojot apliecinošus dokumentus, un 
pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā 
arī citām juridiskām un fiziskām personām.

3.8.  Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē 
palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un aizpilda 
vienota parauga veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, 
kuru paraksta abas puses.

3.9.  Pēc personas lūguma Sociālais dienests izsniedz izziņu 
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam.

3.10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek 
piešķirts:

  3.10.1. uz trijiem mēnešiem - darbaspējīgām personām;
  3.10.2. uz sešiem mēnešiem - darbnespējīgām personām.
3.11.  Pēc 3.10. punktā noteiktā perioda beigām ģimene 

(persona) var atkārtoti vērsties dienestā ar lūgumu noteikt 
tās atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam.

4. Sociālās palīdzības veidi
4.1.  Pašvaldība, izvērtējot savas budžeta iespējas, ir noteikusi 

papildus pabalstus:
  4.1.1. ēdināšanu sociālajā virtuvē/pārtikas produkti 

(trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm);
  4.1.2. brīvpusdienas skolā (trūcīgu ģimeņu bērniem);
  4.1.3. ēdināšana bērnu dārzā (trūcīgu ģimeņu bērniem);
  4.1.4. ikmēneša pabalsts apkures maksājumu veikšanai 

apkures sezonas laikā tiek piešķirts personai šādā 
apmērā: 

  4.1.4.1. par vienistabas dzīvokli Ls 15.00 mēnesī;
  4.1.4.2. par divistabu dzīvokli Ls 20.00 mēnesī;
  4.1.4.3. par trīsistabu dzīvokli Ls 30.00 mēnesī;
  4.1.4.4. par četristabu dzīvokli Ls 35.00 mēnesī;
 4.1.5. ikmēneša pabalstu ūdensapgādes un kanalizācijas 

maksas segšanai 50% apmērā (bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas) pašvaldība piešķir šādām mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām: 

 4.1.5.1. 1. un 2. grupas invalīdiem;
 4.1.5.2. daudzbērnu ģimenēm;
 4.1.5.3. vientuļiem pensionāriem;

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU ĶEKAVAS PAGASTĀ 
Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības 2008. gada 8. oktobra sēdes lēmumu (2.§2.3.p., prot. Nr. 15)

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu
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Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības 2008. gada 10. decembra sēdes lēmumu Nr. 5. §5.2.p., (prot. Nr. 26)
Izdoti pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, 43. panta trešo daļu

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini
1.1.  Ķekavas pagasta pašvaldības Sociālais dienests – pašvaldības izveidota iestāde, 

kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības 
iedzīvotājiem.

1.2.  Vientuļš pagasta pensionārs – pensionārs, kuram nav likumīgo apgādnieku.
1.3.  Daudzbērnu ģimene – ģimene, kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni.
1.4.  Sociālā riska grupa – cilvēku kopums, kas atrodas tādās riska zonās, kuras visvairāk 

ietekmē nelabvēlīgi sociālie un bioloģiski faktori.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Ķekavas pagasta pašvaldības 

Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) saņemot iesniegumu atbilstoši personas 
deklarētajai pamat dzīvesvietai Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā neizvērtējot 
materiālo stāvokli. 

2.2.  Personas rakstveida iesniegumu pieņem Sociālais dienests Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā.

2.3. Pašvaldība atbalstus piešķir tikai tām personām, kuras ir deklarējušas savu pamata 
dzīvesvietu un dzīvo pašvaldības teritorijā ne mazāk, kā 12 mēnešus.

3. Palīdzības veidi
3.1.  Pašvaldība ir noteikusi:

 3.1.1.   ikmēneša ūdensapgādes un kanalizācijas maksas segšanu 50% apmērā šādām 
sociāla riska iedzīvotāju grupām:

 3.1.1.1.  1. un 2. grupas invalīdiem;
 3.1.1.2.  daudzbērnu ģimenēm;
 3.1.1.3.  vientuļiem pensionāriem;
 3.1.1.4.  politiski represētām personām;
 3.1.1.5.   atbalsta maksājumu pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas pārskaita attiecīgajam 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam;

 3.1.2.   bērna piedzimšanas atbalstu vienam no vecākiem:
 3.1.2.1.  Ls 100,00 apmērā;
 3.1.2.2.   dvīņu piedzimšanas gadījumā – Ls 500,00 apmērā;
 3.1.2.3.   gadījumā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu – pašvaldība pieņem atsevišķu 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu, bet ne mazāk kā Ls 500,00 apmērā;
 3.1.3.   apbedīšanas atbalstu personai, kura apņēmusies veikt mirušā pagasta iedzīvotāja 

apbedīšanu – Ls 50,00 apmērā;
 3.1.4.   atbalstu politiski represētiem divreiz gadā (jūnijā un novembrī) – Ls 30,00 

apmērā;
 3.1.5.   ikmēneša naudas atbalstu medikamentu iegādei, aprūpei, sabiedriskā transporta 

izdevumiem iedzīvotājiem:
 3.1.5.1.  no 80 gadu vecuma Ls 10,00 apmērā;
 3.1.5.2.  no 90 gadu vecuma Ls 15,00 apmērā;
 3.1.5.3.  no 95 gadu vecuma Ls 25,00 apmērā;
 3.1.5.4.  no 100 gadu vecuma Ls 50,00 apmērā.

4. Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība un noteikumu izpildes kontrole

4.1.  Sociālā dienesta lēmums ir administratīvais akts.
4.2.  Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana:
 4.2.1.   administratīvo aktu privātpersonai ir tiesības apstrīdēt Ķekavas pagasta 

pašvaldības pagaidu administrācijā;
 4.2.2.   pašvaldības pagaidu administrācijas lēmu mu privātpersonai ir tiesības pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā;
 4.2.3.   pašvaldības faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt un pārsūdzēt tāpat, kā 

administratīvo aktu.

A. KRŪMS,
pagaidu administrācijas vadītājs

Par atbalstu Ķekavas pagasta 
sociālajam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām 

 4.1.5.4. politiski represētām personām;
  4.1.6. 4.1.4. un 4.1.5.punktā minētos pabalstu piešķir 

personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 
atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un, kura atbilst 
šādiem kritērijiem: 

  4.1.6.1.  personas īpašumā (valdījumā) vai turējumā ir 
dzīvoklis, kas atrodas pašvaldības teritorijā;

  4.1.6.2.  personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir šo 
noteikumu 4.1.5.1. apakšpunktā minētajā dzīvoklī;

  4.1.6.3.  personai ir spēkā esošs līgums par siltumenerģijas 
piegādi;

  4.1.7. 4.1.4. un 4.1.5.punktā pabalstu apkures maksājumu 
veikšanai pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas samaksā 
attiecīgajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam;

  4.1.8. naudas pabalsts malkas iegādei apkures sezonā Ls 
50.00 apmērā (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm); 

  4.1.9. pabalsts bērniem ar invaliditāti sociālās rehabili-
tācijas iestāžu pakalpojumu segšanai, uzrādot stingrās 
uzskaites kvīti ar personas datiem, kopējā pabalsta 
summa gada laikā nevar pārsniegt Ls 100.00 (trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm);

  4.1.10. pabalsts zobu protēžu izgatavošanai līdz Ls 50.00 
(vienu reizi trijos gados), uzrādot stingrās uzskaites kvīti 
ar personas datiem (trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm);

  4.1.11. naudas pabalsts briļļu iegādei līdz Ls 30.00, redzes 
invalīdiem 1īdz Ls 50.00 (vienu reizi trijos gados), uzrādot 
stingrās uzskaites kvīti ar personas datiem (trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm). Gadījumā, ja persona 
iesniedz ārsta izziņu par redzes pasliktināšanos, sakarā 
ar ko nepieciešams iegādāties jaunas brilles Sociālais 
dienests var izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vienu reizi gadā;

  4.1.12. medikamentu, ārstēšanās slimnīcā izdevumu 
apmaksa līdz Ls 140.00 gadā uz ģimeni, uzrādot stingrās 
uzskaites kvītis ar personas datiem, iesniedzot Sociālajā 
dienestā ne vēlāk, kā sešu mēnešu laikā no izdevumu 
rašanās brīža un ģimenes ārsta izziņu (trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm);

  4.1.13. naudas pabalsts krīzes situācijā no Ls 20.00 līdz 
Ls 50.00 (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm);

  4.1.14. naudas pabalsts par veikto operāciju locītavu 
endoprotezēšanā līdz Ls 300.00, uzrādot stingrās uzskaites 
kvīti ar personas datiem (trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm);

  4.1.15. naudas pabalsts stihisku nelaimju, ugunsgrēka 
gadījumos līdz Ls 500.00 (bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas).

  4.1.16. bērna piedzimšanas pabalsts, ja māte ir deklarējusi 

savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā –Ls 100.00 (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas). 
Dvīņu piedzimšanas gadījumā – Ls 500.00. Gadījumā, 
ja piedzimst trīs un vairāk bērnu – pašvaldība pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu, izvērtējot budžeta 
iespējas, bet ne mazāk kā Ls 500.00;

  4.1.17. apbedīšanas pabalstu Ls 50.00; 
  4.1.18. naudas pabalsts politiski represētiem pašvaldības 

iedzīvotājiem (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas) 
divreiz gadā Ls 30.00 apmērā;

  4.1.19. ikmēneša naudas pabalsts medikamentu iegādei, 
aprūpei, transporta izdevumu apmaksai (bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas) piešķir pašvaldības iedzīvotājiem:

  4.1.19.1. no 80 gadu vecuma Ls 10.00;
  4.1.19.2. no 90 gadu vecuma Ls 15.00;
  4.1.19.3. no 95 gadu vecuma Ls 25.00;
  4.1.19.4. no 100 gadu vecuma Ls 50.00.
4.2.  Pašvaldības iedzīvotāji var saņemt sociālos pakalpojumus, 

ko sniedz pašvaldības aģentūra” Sociālās aprūpes centrs”, 
kā arī prasīt tos no citiem pakalpojumu sniedzējiem vai 
citām pašvaldībām, ar kurām pašvaldībai ir noslēgts 
līgums.

 
5. Personas pienākumi

5.1.  Personai, kura pieprasījusi sociālās palīdzības pabalstus, 
ir pienākums līdzdarboties savas situācijas uzlabošanā 
un ar pabalsta saņemšanu saistīta lēmuma pieņemšanas 
procesā:

  5.1.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot 
līdzdarbības pienākumus;

  5.1.2. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi, ģimenes 
locekļiem un atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;

  5.1.3. saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajiem 
mērķiem;

  5.1.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri 
nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru.

5.2.  Sociālā darba speciālists atbilstoši personas individuālajai 
situācijai var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:

 5.2.1. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma ierasties 
personīgi, lai apspriestu pieprasījumu vai veiktu 
pasākumus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par 
pabalsta piešķiršanu;

 5.2.2. iesniegt visus nepieciešamos dokumentus;
 5.2.3. personai darbspējas vecumā iesaistīties nodarbi-

nātību veicinošos pasākumos, Ķekavas pagasta 
pašvaldības sakopšanas darbos, aktīvā darba meklēšanā 
u.c.;

 5.2.4. pildīt citus līdzdarbības pienākumus saskaņā ar 
noslēgto vienošanos.

5.3.  Personas līdzdarbības ietvari:
 5.3.1. ja persona pamatdarbā strādā nepilnu darba dienu, 

tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbību 
veicinošiem pasākumiem, izņemot gadījumus, ja ir izziņa 
no ģimenes ārsta par neapmierinošu veselības stāvokli.

6. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
6.1.  Ja persona nepilda normatīvajos aktos noteiktos personas 

līdzdarbības pienākumus, Sociālais dienests var atteikt 
piešķirt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu 
izpildīšanas brīdim.

6.2.  Pabalsta piešķiršanu atsaka, ja:
  6.2.1. ģimenes locekļi atkārtoti atsakās no līdzdarbības 

savas sociālās situācijas uzlabošanā – atsakās no 
medicīniskas izmeklēšanas, ārstēšanas un rehabilitācijas 
pasākumiem, piedalīšanās aktīvajos nodarbinātības 
pasākumos;

  6.2.2. kāds no ģimenes/mājsaimniecības locekļiem 
atsakās sniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos 
pierādījumus un dokumentus, sniedz nepatiesas ziņas;

  6.2.3. darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nav 
reģistrējusies Nodarbinātības Valsts Aģentūrā.

7. Administratīvā akta vai faktiskās rīcības 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība un 

noteikumu izpildes kontrole
7.1.  Sociālā dienesta lēmums ir administratīvais akts. 
7.3.  Administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana:
  7.3.1. administratīvo aktu privātpersonai ir tiesības 

apstrīdēt Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu admi-
nistrācijā;

  7.3.2. pašvaldības pagaidu administrācijas lēmumu 
privātpersonai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā;

  7.3.3. pašvaldības faktisko rīcību privātpersona var 
apstrīdēt un pārsūdzēt tāpat, kā administratīvo aktu.

8. Citi nosacījumi
8.1.  Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 

Ķekavas pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 11/2005 
„Par sociālo palīdzību Ķekavas pagastā”.

8.2.  Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas pagasta 
padomes izdevumā „Mūsu Ķekava” un tie stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
laikrakstā.

A. KRŪMS,
pagaidu administrācijas vadītājs

Saistošie noteikumi  Nr. 19/2008

Sākums 3. lpp.
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2009. gads ir nozīmīgs visiem zemes lietotājiem, kuri 
vēl nav izpirkuši lietošanā piešķirto zemi. Līdz 2008. gada 
1. septembrim zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri vēlējās 
zemi izpirkt, bija vai nu jāveic zemes robežu kadastrālā 
uzmērīšana un jāiesniedz zemes robežu plāni Valsts zemes 
dienestā (VZD) vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi. 
Ja tas nav izdarīts, zemes lietošanas tiesības jau ir beigušās, 
kā arī zaudētas iepriekš lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas 
tiesības. Tādā gadījumā var izmantot nomas pirmtiesības un 
iegūt zemi īpašumā par samaksu.

Zemes izpirkšanas kārtība, ja līdz 2008. gada 
1. septembrim ir veikta zemes robežu uzmērīšana:

Iespējams izmantot iespēju un pieprasīt pašvaldībai 1. 
samaksas par izpērkamo zemi samazinājumu (līdz pat 
75% no aprēķinātās summas, atkarībā no zemes lietošanas 
mērķa, lietošanas ilguma, pieprasītāja ģimenes sastāva, kā 
arī darba stāža lauksaimniecībā un (vai) mežsaimniecībā). 
Šādu iesniegumu jāiesniedz pašvaldībā, kuras teritorijā 
atrodas izpērkamā zeme.
Līdz 2009. gada 31. augustam jāiesniedz iesniegums VZD 2. 
ar lūgumu sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu. Ja pašvaldībā ir pieprasīts un 
saņemts samaksas par izpērkamo zemi samazinājums, 
iesniegumam jāpievieno attiecīgās pašvaldības lēmuma 
kopija.

Zemes izpirkšanas kārtība pēc 2008. gada 1. septembra

Par Daugmales pagasta padomes 2008. gada budžeta 
grozījumiem un Daugmales pagasta padomes 2008. gada 
saistošo neteikumu Nr. 20. „Grozījumi Daugmales pagasta 

2008. gada saistošajos noteikumos Nr. 2. „Daugmales 
pagasta padomes budžets 2008. gadam”” pieņemšanu
Daugmales pagasta padome nolēma apstiprināt izmaiņas 

Daugmales pagasta 2008. gada pamatbudžeta Ieņēmumu 
un izdevumu daļā un pieņemt Daugmales pagasta padomes 
2008. gada saistošos noteikumus Nr. 20. „Grozījumi Daugmales 
pagasta 2008. gada saistošajos noteikumos Nr. 2. „Daugmales 
pagasta padomes budžets 2008. gadam””.

Par ziedojumu izmantošanu Ziemassvētku paciņu iegādei 
pagasta pensionāriem, invalīdiem un bērniem

Padome nolēma ziedojumu izmantot Ziemassvētku paciņu 
iegādei pagasta pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu 
ģimenēm.

Par sociālo pabalstu piešķiršanu
Piešķirti pabalsti par kopējo summu 300,00 Ls, t.sk.:
•	 izglītības nodrošināšanai – 60,00 Ls;
•	 aizbildņa pabalsts – 60,00 Ls;
•	 GMI – 40,00 Ls;
•	 komunālie pakalpojumi – 100,00 Ls;
•	 pārtikas iegāde – 40,00 Ls.

Par neapdzīvojamo telpu reālo sadali lietošanā un 
īpašumā ēkā „Alpi”

Daugmales pagasta padome ir izskatījusi 2008. gada 
10. novembra Vienošanos par nekustamā īpašuma – ēkas „Alpi”, 
Rīgas raj., Daugmales pagastā, neapdzīvojamo telpu reālo sadali 
lietošanā un īpašumā starp tās īpašniekiem – Daugmales pagasta 
pašvaldību, Aiju Zadovsku un Gati Krūmiņu. Padome nolēma 
akceptēt 2008. gada 10. novembrī starp Rīgas rajona Daugmales 
pagasta padomi, kuras vārdā rīkojas  padomes priekšsēdētājs Juris 
Krūmiņš, Aiju Zadovsku un Gati Krūmiņu noslēgto Vienošanos 
par nekustamā īpašuma „Alpi” sadali starp īpašniekiem lietošanā 
un īpašumā tādās proporcijās, kādas tās aprakstītas Vienošanās 
pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā punktos. Vienošanās ir spēkā 
no tās parakstīšanas dienas, t.i. 2008. gada 10. novembra. Lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas.

Par mērķdotācijas saņemšanu no Satiksmes ministrijas
Padome nolēma piekrist saņemt pienākošos mērķdotāciju 

valsts autoceļu fonda programmai no LR Satiksmes ministrijas. 
Lēmumu nosūtīt LR Satiksmes ministrijai.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā 
īpašuma „Krauklīši” sadalīšanu 

Daugmales pagasta padome nolēma apstiprināt SIA 
„Ģeoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Krauklīši” sadalīšanai trijās zemes vienībās: 1. Zemes 
vienībai, 0,37 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Krauklīši”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo māju apbūve 
un, saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likumu” un LR MK 2006. gada 
28. marta noteikumiem Nr. 241, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesību apgrūtinājumus un servitūtus.

2. Zemes vienībai „Orhidejas”, zemes platība 0,32 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

3. Zemes vienībai „Pērles”, zemes platība 0,32 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 
apgrūtinājumus un servitūtus.

Par Daugmales pagasta padomes 2008. gada 30. janvāra 
sēdes lēmuma „Par zemes vienības 0,3 ha atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma „Jaunstūrīši” atzīšanu par spēkā 
neesošu, un grozījumiem Daugmales pagasta padomes 

2008. gada 28. maija sēdes lēmumā „Par zemes ierīcības 
projekta izstrādes nepieciešamību nekustamajam 

īpašumam „Jaunstūrīši””
Daugmales pagasta padome nolēma atzīt par spēkā 

neesošu no tā pieņemšanas brīža Daugmales pagasta padomes 
2008. gada 30. janvāra sēdes lēmumu „Par zemes vienības 
0,3 ha atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunstūrīši””. Izdarīt 
grozījumus Daugmales pagasta padomes 2008. gada 28. maija 
lēmumā „Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību 
nekustamajam īpašumam „Jaunsturīši”” un lemjošās daļas 
1. punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Ir nepieciešams izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunstūrīši”, 
zemes platība 1,22 ha, sadalīšanai četrās zemes vienībās ar 
platību, ne mazāku kā 0,3 ha”.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo 
īpašumu „Krastmalas”

Pagasta padome nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu „Krastmalas”, zemes platība 0,684 ha.

Par nekustamā īpašuma „Līčupes” robežu apstiprināšanu
Padome nolēma apstiprināt apvienotā nekustamā īpašuma 

„Līčupes”, platība 56,45 ha, zemes robežas un zemes robežu 
plānu.

Par adrešu piešķiršanu, saskaņā ar Daugmales pagasta 
2007. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Zemes 

gabala „Zemgaļi-1” izmantošanas un apbūves noteikumi” 
jaunizveidotajiem zemesgabaliem Daugmales pagastā 

Pamatojoties uz 29.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 384. „Adresācijas noteikumi” 8. pantu, Daugmales pagasta 
padome nolēma piešķirt nosaukumus un adreses, saskaņā 
ar Daugmales pagasta 2007. gada saistošajiem noteikumiem 
Nr. 10 „Zemes gabala „Zemgaļi-1” izmantošanas un apbūves 
noteikumi” jaunizveidotajiem zemesgabaliem atbilstoši 
detālplānojumā uzrādītajai parceļu numerācijai: „1” – „Dzidras”, 
platība 2502 m2; „2” – „Dārzi”, platība 2500 m2; „3” – „Spulgas”, 
platība 3042 m2; „4” – „Atmatas”, platība 3845 m2; „5” – „Zemgaļu 
ceļš”, platība 1728 m2.  

Par adrešu piešķiršanu, saskaņā ar Daugmales pagasta 
2008.gada saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Zemes gabalu 

„Lapsiņas” un „Jaunbērzi” izmantošanas un apbūves 
noteikumi” jaunizveidotajiem zemesgabaliem Daugmales 

pagastā 
Pamatojoties uz 29.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 384. „Adresācijas noteikumi” 8.pantu, Daugmales pagasta 
padome nolēma piešķirt adresi, saskaņā ar Daugmales pagasta 
2008.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Zemes gabalu 
„Lapsiņas” un „Jaunbērzi” izmantošanas un apbūves noteikumi” 
jaunizveidotajam zemesgabalam atbilstoši detālplānojumā 
uzrādītajai parceļu numerācijai: 4. – „Māsas”, platība 2585 m2.

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
Taurenīši

Zemes nekustamais īpašums Taurenīši, sastāvošs no 
vienas zemes vienības 0,25 ha platībā, saskaņā ar Daugmales 
pagasta teritorijas plānojumu 2007. - 2019.gadam, atrodas 
Daugmales pagasta ciema Dzintari teritorijā. Pamatojoties 
uz 29.08.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384. 
„Adresācijas noteikumi” 8. pantu, Daugmales pagasta 
padome nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam Taurenīši 
adresi „Taurenīši”, Dzintari, Daugmales pag.

Par atļauju iegādāties aparatūru no pagasta budžeta 
kultūras sadaļā plānotajiem izdevumiem

Pamatojoties uz Daugmales pagasta padomes budžeta 
2008. gadam kultūras sadaļā plānotajiem izdevumiem, 
padome nolēma izmantot izdevumu sadaļā paredzētos 
līdzekļus apskaņošanas un apgaismošanas ierīču, pārnēsā-
jamo digitālo klavieru un mūzikas centra iegādei.

Par zemes ierīcības projekta zemes īpašumiem „Ābeles”, 
„Medsūnas” un „Britania” apstiprināšanu

Padome nolēma apstiprināt SIA „G-Bergs” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu par nekustamo īpašumu „Ābeles”, 
„Medsūnas” un „Britania” zemes vienību robežu un platību 
izmaiņām.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību 
nekustamajam īpašumam „Cielaviņas”

Daugmales pagasta padome nolēma, ka nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Cielaviņas”, zemes platība 3,43 ha, sadalīšanai divās 
atsevišķās zemes vienībās, zemes vienības minimālā platība 
ne mazāka kā 0,25 ha.

Atzīt par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža 
Daugmales pagasta padomes 2008. gada 28. augusta 
lēmumu „Par zemes gabala 0,4 ha atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma „Cielaviņas”.

Par SIA „ELKO” būvniecības ieceres Daugmales pagasta 
„Vecratniekos” un Rudzītēs” publiskās apspriešanas 

rezultātu apstiprināšana
Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties no likuma 

„Par pašvaldībām” 61.1 panta 2.daļas 2.punkta un 61.2 panta, 
Ministru kabineta 2007. gada 22. maija noteikumiem 
Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 
un, saskaņā ar Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 
2007.-2019. gadiem 2009. gada grozījumu izstrādē plānoto, 
Daugmales pagasta padome nolēma:

noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par SIA 1. 
„ELKO” būvniecības ieceri par elektrotehnisko materiālu 
komplektācijas, montāžas un ražošanas bāzes, cinkošanas 
ceha būvniecību SIA „ELKO” piederošajā nekustamajā 
īpašumā „Vecratnieki” un nekustamajā īpašumā 
„Rudzītes”;
apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus;2. 
apstiprināt SIA „ELKO” elektrotehnisko materiālu 3. 
komplektācijas, montāžas un ražošanas bāzes, cinkošanas 
ceha būvniecību nekustamajos īpašumos „Vecratnieki” un 
„Rudzītes”;
projektēšanas darbus veikt saskaņā ar būvnoteikumiem.4. 

17. DECEMBRA PAGASTA PADOMES SĒDĒ
DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS

Līdz 2009. gada 31. decembrim jānoslēdz līgums par 3. 
zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, 
samaksājot VZD lēmumā „Par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu” norādīto summu privatizācijas sertifikātos 
vai naudā. Samaksu par zemi var veikt arī pa daļām 5 gadu 
laikā, pirmo iemaksu veicot 25% apmērā.
Zemes izpirkšanas kārtība, ja līdz 2008. gada 

1. septembrim ir veikta priekšapmaksa par zemi:
Līdz 2009. gada 31. augustam jāveic zemes robežu 1. 
kadastrālā uzmērīšana un izgatavotais zemes robežu plāns 
jāreģistrē VZD. Mērniecības darbi ir sarežģīts process un 
visu dokumentu sakārtošana var ilgt no 2 līdz 6 mēnešiem, 
tāpēc nedrīkst to atlikt uz vēlāku laiku!
Līdz 2009. gada 31. augustam jāiesniedz iesniegums VZD ar 2. 
lūgumu sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu. Zemes robežu plānu reģistrēšanas pēdējais 
datums sakrīt ar lēmuma „Par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu” pieprasīšanas galīgo datumu!
Līdz 2009. gada 31. decembrim jānoslēdz līgums par zemes 3. 
izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. Ja uz 
zemes ir mežaudze, pirms līguma slēgšanas par mežaudzi 
jāsamaksā VZD lēmumā „Par zemes piešķiršanu īpašumā 
par samaksu” norādīto summu privatizācijas sertifikātos 
vai naudā.
Svarīgi! Ja kāds no iepriekš minētajiem termiņiem tiks 

nokavēts, zemes lietotājs zaudēs zemes lietošanas tiesības un 

iespēju izpirkt zemi par kadastrālo vērtību, arī tajā gadījumā, ja 
par zemi veikta priekšapmaksa. Turpmāk šo zemi varēs nomāt no 
pašvaldības un nomas pirmtiesības jāizmanto gada laikā.

Kā rīkoties, ja lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas 
tiesības jau zaudētas:

Zemi var nomāt. Zemes lietotājs var izmantot nomas 1. 
pirmtiesības līdz 2009. gada 31. augustam, noslēdzot 
ar pašvaldību līgumu par zemes nomu ar iespēju to 
pagarināt uz neierobežotu laiku, vēlāk saistības var tikt 
nodotas mantiniekiem. Nomas līgumu var slēgt par visu 
lietošanā piešķirto zemi vai tikai tās daļu. Ja uz zemes 
atrodas personai piederošas ēkas un būves, ēku un būvju 
uzturēšanai nepieciešamā zeme jānomā obligāti. Ja zemes 
robežas vēl nav kadastrāli uzmērītas, to var veikt pēc nomas 
līguma noslēgšanas.
Zemi var iegūt īpašumā par samaksu Valsts un pašvaldību 2. 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iesākumā, 
kā iepriekš aprakstīts – jānoslēdz līgums ar pašvaldību 
par lietošanā bijušās zemes nomu. Pēc tam nomas zeme 
kadastrāli jāuzmēra un jāiereģistrē uz pašvaldības vārda 
Zemesgrāmatā. Tad pašvaldībā var iesniegt iesniegumu 
zemes atsavināšanai (pirkšanai). Aizvien būs iespēja daļu 
apmaksāt kompensācijas sertifikātos.
Papildus informācija – VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 

Rīgas birojā, Puškina ielā 14, tālr. 67038500 vai mājas lapā 
www.latvijasmernieks.lv
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16. decembrī Daugmales pagasta brīvās cīņas 
treneris Edijs Biļķins 6. Latvijas Universitātes čempio-
nā tā, svara kategorijā līdz 74 kg, izcīnīja čempiona 
titulu brīvajā cīņā.

Atmiņu ceļi – tie šodien ir ziedi,
Izaudzēts kuru ir bezgala daudz,
Atmiņu ceļi – tie šodien ir vārdi,
Pateicībā ko saņemt ir ļauts.

/K.Apškrūma/

Apsveicam decembra jubilārus

Apsveicam janvāra jubilārus

BEATRISI RUDZROGU, RUTU ŠMITI, 
LĪVIJU DREIŽI, AIJU SILIŅU!

VLADIMIRU LOLU, IVARU BATARAGU, 
ASTRĪDU VOLDEKU, JĀNI KRŪMIŅU, 

JURIJU POĻŅIKOVU, DAIGU VEIDEMANI, 
ANATOLIJU PUTĀNU, TERĒZIJU SOLU, 

AMANDU SOBOĻU, ANITU JAUDZEMU!

Ziemassvētki Daugmales 
pamatskolā

Katru gadu no jauna, nu jau 15 gadus, gada nogalē uz kopīgu un mīļu pasākumu sanāk Daugmales 
pagasta pensionāri. Arī 2008. gads nebija izņēmums. No 250 Daugmales pagasta pensionāriem uz balli 
bija ieradušies 80. Pasākuma laikā pensionāri varēja baudīt svētku koncertu, kuru bija sagatavojusi kultūras 
pasākumu organizatore A. Lubova, un noskatīties Daugmales dramatiskā teātra, kura vadītāja ir I. Garā, 
iestudēto A. Brigaderes lugu „Čaukstenes”.  

Nozīmīgs pagājuša gada pēdējais mēnesis bija visa šī kuplā pulka kopā sanākšanas “vaininiecei” – pensionāru 
padomes priekšsēdētājai Beatrisei Rudzrogai, kura nosvinēja skaistu dzīves jubileju. Visus šos gadus Beatrise 
ir ļoti nesavtīgi strādājusi un rūpējusies par Daugmales pensionāru labklājību, tāpēc būtu lieki teikt, ka viņa 
šajā vakarā bija pelnījusi apsveikuma runas, ziedus un savu mīļāko dziesmu „Silti vēji” visu pensionāru kopīgā 
izpildījumā.

Vakara gaitā ciemos bija atnācis arī Ziemassvētku vecītis, kurš gan dalīja dāvanas, gan piesolīja ar žagariņu, 
bet uz atvadām lustināja visus vienā kopīgā rotaļā. Pasākums noritēja jaukā gaisotnē – tērzējot un izkustinot 
kājas muzikanta Māra jautrajos deju ritmos. Atliek tikai novēlēt: „Uz  tikšanos 2009. gada nogalē!”

VELTA CĪRULE

Decembra sākumā Daugmales pagastā viesojās viesi no Bordesholmas. 
Ķekavas pagasta pašvaldībai ar Bordesholmu jau ir cieša 15 gadu sadarbība 
dažādos projektos. Vizītes laikā viesi tikās ar Daugmales pagasta padomes 
priekšsēdētāju Juri Krūmiņu, kurš pastāstīja par esošo situāciju pagastā 
un tā attīstības iespējām, apskatīja bērnudārzu un viesojās Daugmales 
pamatskolā un tās muzejā. Vizītes noslēgumā Bordesholmas viesi 
pamatskolas zālē noskatījās filmu par Daugmali.

VELTA CĪRULE 

BORDESHOLMAS VIESI 
DAUGMALĒ

Šajā turnīrā komandas bija ieradušās no dažādām 
vietām, un kopā piedalījās pavisam 14 komandas, 
kuras izspēlēja grupas turnīru un izslēgšanas spēles. 
Pusfinālā tikās „No stress” ar „Dzīvniekiem” - 15:10 un 
„Mārtiņa Beķereja” ar „RRJ” - 15:13. Cīņā par trešo vietu 
„Dzīvnieki” (K. Zeids, O. Ošenieks, M. Brods, V. Morozs) 
zaudēja „RRJ” (J. Feldmanis, R. Feldmanis, M. Elmis) 
komandai ar rezultātu 13:15. Šā turnīra finālā „No stress” 
(D. Krastiņš, A. Krastiņš, M. Moticāns, A. Gunarsoms) sīvā 
cīņā piekāpās Daugmales komandai „Mārtiņa Beķereja” 
(K. Ceļmalnieks, M. Ikaunieks, T. Lamberts) ar rezultātu  
13:15.

EDIJS BIĻĶINS

. . .
FK Daugmales Dadzis tuvāko spēļu kalendārs:

21. janvārī plkst. 20.30 – Rīgas Satiksme - Daugmales 
Dadzis - Rīgā, Vestienas 35;
27. janvārī plkst. 18.45 – Daugmales Dadzis – FK 
RIX – Daugmales pamatskolā;
1. februārī plkst. 15.15 – LNSF – Daugmales Dadzis – 
Rīgā, Valdemāra 163, Būvamatniecības vsk.

VELTA CĪRULE

6. decembrī Daugmales pagastā notika strītbola 
turnīrs „3 pret 3”. 

Ar Ziemassvētku koncertu un piparkūku smaržu, ar liecībām un kārumu 
paciņām, ar labu noskaņojumu un cerībām Daugmales skolā tika pabeigts 
mācību gada pirmais semestris.

Pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas par labām un teicamām 
sekmēm pirmajā pusgadā saņēma 27 skolēni. Šogad esam nolēmuši 
nedaudz pacelt „latiņu”, un lielākas balvas saņem tie skolēni, kuru 
vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm. Tādi bija divi: 
Anete Ikauniece (6. klase) un Natālija Šlapina (8.klase). Ceru, ka mācību 
gadu beidzot šādu skolēnu būs krietni vairāk.

Sakām lielu paldies visiem tiem, kuri atbalstīja skolu 2008. gadā un 
kuri sadarbojās ar skolotāju kolektīvu gan skolas, gan savu problēmu 
risināšanā.

Daugmales pamatskolas direktors  ANDRIS CEĻMALNIEKS

Ziemassvētku pasākums 
pensionāriem

Foto:  ANDRIS CEĻMALNIEKS Foto:  VELTA CĪRULE

Foto:  VELTA CĪRULE



7

INFORMĀCIJA KONKURSS

2009. gada janvāris  Nr. 1 (112)

Ķekavas pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta
DAIŅA KRUSTA (dz. 1934. g.),
REGĪNAS PURIŅAS (dz. 1945. g.),
ROBERTA FRIDRIHSONA (dz. 1932. g.),
ARVĪDA OZOLIŅA (dz. 1930. g.),
KĀRĻA SKUJAS (dz. 1945. g.),
MIRDZAS TIMMAS (dz. 1943. g.),
SOLVITAS GRĪNVALDES-ZAĻMEŽAS 
(dz. 1967. g.),
OĻEGA BARIŠEVA (dz. 1973. g.),
LUDMILAS ANTOŅUKAS (dz. 1947. g.),
AIJAS VEISAS (dz. 1961. g.),
ZIGMUNDA BUKOVSKA (dz. 1951. g.),
ZENTAS MĀLIŅAS (dz. 1933. g.),
VELTAS KRŪMIŅAS (dz. 1922. g.),
ANNAS DŽUMKOVAS (dz. 1957. g.),
ĻUBOVAS KANTES (dz. 1949. g.),
ALEKSANDRA KANTES (dz. 1945. g.),
GUNĀRA LĀČA (dz. 1933. g.),
aiziešana mūžībā.
Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Runājiet ar mani klusu, 
Saudzīgāk kā citu dienu. 
Šodien sirds man palikusi 
Smagāka par sāpi vienu.

LĪDZJŪTĪBAS

APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

jaundzimušos mazuļus
NIKITU HIĻKO,
BENJAMINU PECĒVIČU,
RŪDOLFU AVOTNIEKU-LIĢERI,
EMĪLU LIŽBOVSKI,
DANIELU VALČU,
KURTU IVARU GARANČU,
EVELĪNU MARTU ASTRATOVU,
ADRIANU NIKU NAMNIEKU,
ĒRIKU LUĪZI GIRGENSONI,
AGATI BULU,
ANNIJU ŠTĀLI,
PATRĪCIJU KALNIŅU,
RAINERU FRICSONU,
STEFĀNIJU TEIVĀNI,
MADARU MIHELSONI,
JUSTINU SMIRNOVU,
ALEKSI VĪTOLU,
ROBERTU KARAKUĻKO

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija.

Saule vēsti atsūtīja, 
Jauni radi brālīšos, 
To vēl labi nezināju, 
Vai brālītis, vai māsiņa.

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba.
Kad dziļi, dziļi daudziem sāp.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
skolotājas HARITAS NERINGAS

piederīgajiem, mūžības ceļā 
pavadot.

Ķekavas pagasta pašvaldība

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve -
Tā skaista šodien, skaistāka vēl rīt,
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi
Kaut vienu labu vārdu tajā ierakstīt.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

IMANTU JANSONU, 
VELTU BIĻĶĒNU, 

ERNU KIRŠTEINU, 
VELTU MILIJU JĒKABSONI, 

ANASTASIJU PUDŽU, 
MAIJU BĒRZIŅU, 

AINU PUMPURIŅU, 
VALENTĪNU KIRČENKO, 

ANNU LUKŠU!

Daudz laimes 90 gadu 
jubilejā vēlam 

 BROŅISLAVAI BOKTAI!

Vissirsnīgākie sveicieni 
95 gadu jubilejā 

ZINAĪDAI PETROVIČAI!

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

1.  Konkursa mērķis
1.1.  Attīstīt skolēnos radošās spējas.
1.2. Radīt iespēju katram izpaust savu 

talantu, prasmes un iemaņas dzejoļu 
rakstīšanā.

2.  Konkursa rīkotāji: Ķekavas novad pēt-
nie cības muzejs, Ķekavas vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāji, 
Ķekavas pagasta bibliotēka.

3.  Darbu izvērtēšana
3.1.  Iesniegtos dzejoļus izvērtē žūrija: muze-

ja vadītāja Ināra Rumbina, latviešu 
valodas un literatūras skolotājas 
Digna Rībeniece, Inese Saulkalne, Ina 
Jaunošāne, Velta Volosovska, bibliote-
kāres Mārīte Ķempele, Anitra Vanaga.

4.  Konkursa dalībnieku grupas
4.1. 5.-7. klašu skolēni.
4.2. 8.-9. klašu skolēni.
4.3. 10.-12. klašu skolēni.
4.4. Pieaugušie.
5.  Radošo darbu forma – dzejolis.
6.  Tematika – pēc autora izvēles.
7.  Konkursa vērtēšanas kritēriji: 

saistīta valoda, tēlainība, aktualitāte, 
orģinalitāte.

8. Konkursa norise.
8.1. Konkursa darbus pieņem līdz 

2009. gada 31. augustam
8.2. Autori darbus sūta pa e-pastu 

kekavasmuzejs@inbox.lv 
8.3.  Jānorāda autora vārds, uzvārds, 

skola, klase, ja autors nav skolnieks, 
tad nodarbošanās, mājas adrese un 
telefona numurs.

8.4.  Par dzejas stilu un formu skolēniem 
ieteicams konsultēties ar latviešu 
valodas skolotājām.

8.5. Darbus vērtēs žūrijas komisija katrā 
dalībnieku grupā atsevišķi.

8.6.  Iespēju robežās dzejoļus publicēs avīzē 
„Mūsu Ķekava” ar autoru piekrišanu.

8.7. Konkursa noslēguma pasākums un 
autoru apbalvo šana notiks 2009. gada 
Dzejas dienu pasākumā Ķekavas 
novadpētniecības muzejā Rīgas ielā 
26, Ķekavā (2009. gada septembra 
1. pusē).

9. Apbalvošana
9.1. Visi konkursa dalībnieki saņem 

grāmatas un piemiņas veltes.

Pirms ārzemēm – uz bāriņtiesu!
2008. gada 1. oktobrī stājušies spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz 

jaunu kārtību, kādā vecāki vai aizbildnis var nodot bērnu citas personas aprūpē.
Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz ilgstošu laika periodu citas personas aprūpē, ir jāsaņem 

bāriņtiesas atzinums. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk paliek spēkā prasība pirms došanās uz ilgu 
prombūtni ārvalstīs, bāriņtiesā vai pie zvērināta notāra sastādīt pilnvaru, ar kuru pilnvaro citu 
personu pārstāvēt sava bērna intereses. Tomēr zvērināts notārs pirms pilnvaras noformēšanas 
lūgs bāriņtiesas atzinumu, ka bērna nodošana citas personas aprūpē atbilst bērna interesēm.

Bāriņtiesas atzinums nepieciešams gadījumos, ja vecāku prombūtne plāno pārsniegt 
3 mēnešu ilgu laika posmu.

Bāriņtiesa sniedz atzinumu arī gadījumos, kad vecāki vēlas nodot bērnu tuvu radinieku 
aprūpē. Tie var būt bērna vecvecāki, vecāku brāļi vai māsas u.c. personas.

Bāriņtiesa aicina vecākus, kuri plāno izbraukt no Latvijas uz ilgstošu darbu ārzemēs vai cita 
iemesla dēļ, izvērtēt iespējas vismaz pēc kāda laika bērnus paņemt pie sevis uz pastāvīgu dzīvi.

Turklāt vecākiem pirms došanās projām jāvienojas ar personu, kuras aprūpē paliks bērns, 
par to, kādā veidā regulāri tiks uzturēti kontakti ar šo personu un bērnu, kā nepieciešamības 
gadījumā persona varēs sazināties ar vecākiem, lai informētu viņus par būtiskiem jautājumiem, 
kas skar bērna intereses.

Vecākiem jāņem vērā tas, ka pirms atzinuma sniegšanas bāriņtiesa obligāti noskaidros paša 
bērna viedokli par viņa potenciālo aprūpi pie konkrētās personas.

Bērna aprūpes jēdzienu visprecīzāk skaidro Civillikuma 177. panta ceturtā daļa – bērna 
aprūpe nozīmē:

•	 uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu;
•	 bērna kopšanu;
•	 viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšanu, pēc iespējas 

ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam 
darbam).

Vecākiem savlaicīgi būtu jāvienojas ar personu, kuras aprūpē bērns tiks nodots, par bērna 
aprūpes izdevumu segšanas kārtību. Vecākiem jāatceras, ka tieši viņu pienākums ir nodrošināt 
bērna aprūpi.

Bāriņtiesa vērš vecāku uzmanību uz to, ka vēlmei nodot bērnu citas personas aprūpē ir jābūt 
kopīgai abiem vecākiem.

Vecākiem un personai, kuras aprūpē tiks nodots bērns, jārēķinās ar to, ka personas 
dzīvesvietas bāriņtiesa regulāri veiks dzīves apstākļu pārbaudes bērna faktiskajā dzīvesvietā pie 
šīs personas.

Bāriņtiesa atgādina, ka pilnvaras nesniegšana un atzinuma neesamība var kalpot par pamatu 
bērna aprūpes tiesību atņemšanai vecākiem.

Tādēļ aicinām bērnu vecākus savlaicīgi nodrošināt savu bērnu pārstāvību un ar to saistītās 
formalitātes, lai īstenotu patiesu labklājību bērniem Jūsu prombūtnes laikā!

ĶEKAVAS PAGASTA BĀRIŅTIESA

Par sabiedriskā transporta 
kustību Ķekavā

Ņemot vērā pēdējā laikā aktuālo informāciju par sabiedriskā transporta kustības izmaiņām, 
Ķekavas pagasta pašvaldība informē, ka, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, uz Ķekavu turpinās kursēt 
AS „Rīgas Taksometru Parka” dzeltenie mikroautubusiņi. 

Izmaiņas skars maršrutu autobusus Nr. 844 un Nr. 843. Tā kā minēto autobusu satiksmi 
organizēja SIA „Rīgas Satiksme”, tie uz Ķekavu vairs nekursēs. To vietā tiks organizēti 
mikroautobusu papildreisi, ko nodrošinās ASA „Rīgas taksometru parks”. Turklāt lielākā daļa 
mikroautobusu kursēs pār Dienvidu tiltu.

23. maršruta un 26. maršruta autobusu satiksme paliks bez izmaiņām, 12. maršruta autobusa 
satiksme turpmāk tiks organizēta pār Dienvidu tiltu.

Uz dārzkopības kooperatīviem līdzšinējā autobusa Nr. 911 „Rīga – Tekstilnieks” vietā kursēs 
AS „Rīgas Taksometru Parks” mikroautobusi.

MĀRIS BELOVS,
izpilddirektora otrais vietnieks

No dzīves kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus māmuliņas sirds...

Skumjās esam kopā ar Vilni Kalniņu, 
māti ANNU DUBROVSKU

mūžībā aizvadot.
Ķekavas pašvaldības policija

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēja balss.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
skolotājas ZIGRĪDAS OPINCĀNES 

piederīgajiem, viņu smilšu kalniņā 
pavadot.

Ķekavas pagasta pašvaldība

Skolēnu un pieaugušo radošo darbu – dzejoļu – 
konkursa ”Esi dzejnieks!”

                                                  /O. Vācietis/

Nolikums

Rādām sevi, iepazīstam citus
17. decembrī Ķekavā notika Lejasdaugavas lauku attīstības speciālistu informatīvā diena, kurā 

šoreiz kopā ar Rīgas rajona pārstāvjiem piedalījās Ogres un Aizkraukles rajonu lauku attīstības 
speciālisti, Lejasdaugavas biroja vadītāja Regīna Grīnblate, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēža padomniece Sniedze Sproģe, Latvijas lauku konsultācijas un izglītības atbalsta centra 
direktors Edgars Linde un Lauku attīstības nodaļas vadītāja Ina Rītuma. 

Informatīvās dienas mērķis bija prezentēt savu pagastu un dalīties pieredzē ar citu pagastu 
pārstāvjiem. Katru mēnesi šāda diena tiek organizēta citā pagastā, un šoreiz Ķekavai bija iespēja 
padalīties savā pieredzē. Pasākumu organizēja Ķekavas pagasta pašvaldības lauku attīstības 
speciāliste Dzidra Saulīte.

Vieglai Ziemassvētku noskaņai seminārs tika iesākts ar muzikālu apsveikumu Ķekavas 
mūzikas skolas pedagogu izpildījumā. Pateicības vārdus par speciālistu paveikto darbu teica 
Regīna Grīnblate: „Katram ir sava specifika, izglītība un personīgi izveidots darba lauks – tas ir 
nozīmīgi pieredzes apmaiņā.” 

Ieskatu par situāciju Latvijā šobrīd un tās ietekmi uz Ķekavas pagasta attīstību sniedza 
Ķekavas pagasta pašvaldības administrācijas vadītājs Andris Krūms, savukārt attīstības daļas 
projektu vadītājs Māris Ozoliņš prezentēja Ķekavas pagastu un „Partnerību Daugavkrasts”.

LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet...

Izsakām līdzjūtību ILGAI VIEGLIŅAI,  
tēvu zaudējot.

Ķekavas pagasta pašvaldība



Daugmales pamatskola gaida
Cienījamie Ķekavas pagasta iedzīvotāji! Daugmales pamatskola no 2009. gada 6. jūnija būs viena no Ķekavas novada 

skolām. Mūsu skola atrodas 12 km attālumā no Ķekavas centra, savā darbā īstenojam vispārizglītojošo pamatizglītības 
programmu, skola ir nodrošināta ar mācību grāmatām, materiāliem un pedagogiem, skolas telpās ir silti. Piedāvājam dažādus 
interešu izglītības pulciņus, pagarināto grupu un konsultācijas. Pats galvenais - mūsu skolā ir nelielas klases (projektētais 
lielums – līdz 16 skolēniem klasē). Sakarā ar to mēs esam spējīgi īstenot savu principu „privātizglītība par valsts cenu”. Katrs 
bērns tiek aprūpēts individuāli, viņam nav iespēju paslēpties barā aiz citu muguras. Mēs zinām par katra skolēna panākumiem, 
problēmām un attieksmi. Mūsu uzmanības centrā ir bērns, mūsu mērķis - skolēns, kurš ir spējīgs iestāties un turpināt mācības 
paša izvēlētā nākamās pakāpes izglītības iestādē.

Pagaidām mūsu skolā klašu piepildījums vēl nav sasniedzis maksimālo robežu, tāpēc, mīļie vecāki, īpaši tie, kuru bērniem 
ir grūtības lielos klašu kolektīvos, kuri vēlas, lai viņa bērns būtu skolotāja redzeslokā nepārtraukti, padomājiet – varbūt 
Daugmales pamatskola varētu būt tieši tā vieta, kur Jūsu bērns justos vislabāk.

Ja vien Jums ir interese, tad mēs ar prieku Jums izrādīsim skolu, aprunāsimies par problēmu dažādiem risinājumiem 
atradīsim kopēju valodu. Gatavosimies visi kopā nākošajam mācību gadam!

ANDRIS CEĻMALNIEKS, Daugmales pamatskolas direktors

DOMINANTE PARK 
TURPINA ATTĪSTĪBU

INFORMĀCIJA SPORTS

IZGLĪTĪBA

VIDE

8

ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS. 
Reģistrācijas Nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī. Redaktore G. Lapiņa. Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9. Tālr.: 67935803, 29192012. E-pasts: avize@kekava.lv

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv

2009. gada janvāris  Nr. 1 (112)Iespiests Talsu Tipogrāfijā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas sporta laureāts 2008

Talanti uzvar!
Ķekavas fitnesa kluba “Eliksīrs” deju grupa “Šiks” pagājušā gada nogalē Baltijas talantu festivālā Rīgā “Maskavas namā” 

ieguva 1. vietu savā vecuma grupā. Festivālā piedalījās aptuveni 300 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – dziedātāji, 
deju grupas un solisti. Mūsu meiteņu priekšnesums izdevās lieliski – deju soļi bija nekļūdīgi, skatuves tērpi krāšņi, un tas 
viennozīmīgi palīdzēja veiksmīga rezultāta sasniegšanā. 1. vieta Baltijas talantu konkursā ir lielisks sasniegums. 

KARĪNA SAVEĻJEVA, deju skolotāja

Klusajā gadu mijas laikā  Ķekavas ciemata centrā pie mājām 
„Dimanti”, atsaucoties uz Ķekavas pagasta pašvaldības lūgumu, 
Krievijas Federācijas vēstniecība ir veikusi vērienīgus Brāļu 
kapu labiekārtošanas un sakopšanas darbus – tika atjaunotas 
apmalītes apbedījumu vietām, uzstādīta norādes plāksnīte, 
sakoptas apbedījumu vietas un ap Brāļu kapiem uzstādīts kalts 
metāla žogs. 

Par paveikto darbu īpašu paldies  sakām Krievijas Federācijas 
vēstniecībai un darbu izpildītājiem.

MĀRIS BELOVS,
 Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirektora 

otrais vietnieks 

Attēlā: basketbola veterānu Ivaru Krūmiņu sveic Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja pirmais 
vietnieks Sergejs Seņkāns un speciāliste sporta, bērnu un jaunatnes jautājumos Linda Zaķe. 

Svētki un izturības pārbaude 
Fitnesa klubā „Eliksīrs” aizvadītā gada pēdējais mēnesis iesākās ar jauku sportisku pasākumu – aerobikas maratonu, kas 

kļuvis par tradīciju un pulcina kuplu apmeklētāju skaitu jau vairākus gadus. Tie ir svētki un vienlaicīgi izturības pārbaudījums 
četru stundu garumā, un bija vērojama liela apmeklētāju atsaucība. Sportiskie svētki izdevās! 13 dalībnieki izturēja visas 
četras maratona stundas. Tas nenācās viegli, taču prieks par izturību, sportisko garu un pozitīvais lādiņš, ko ikviens saņēma 
šajā pasākumā, noteikti palīdzēs pārvarēt gada tumšāko laiku. 

DACE RACIBORSKA, fitnesa kluba “Eliksīrs” vadītāja

2008. gada 5. decembrī Ķekavas 
kultūras namā gada noslēguma svinīgajā 
pasākumā tika apbalvoti un godināti 
Ķekavas pagasta labākie sportisti un 
treneri.

Konkursa komisija, kuru vadīja Ķekavas 
pagasta Goda cilvēks, pensionēts sporta 
skolotājs Jānis Briedis rūpīgi izvērtēja 
katru kandidatūru, un šogad par Ķekavas 
pagasta sporta laureātiem kļuva: 

sportists Aigars Vītols, 
jaunais sportists Kristaps Ezītis,
treneris Andris Eglītis.
Apsveicam!

Jubileja lāču trīnītēm 
5. janvārī ZS Mežavairogi dzīvojošajām lāču meitenēm Laimai, Dēklai un Mārai 

apritēja jau 5 gadi. Ķekavas pagastā viņas mīt kopš 2006. gada un pieņem arī 
apmeklētājus, taču tagad ir devušās ziemas guļā, un dzimšanas dienas dāvanas 
varēs saņemt tikai, kad pastāvīgā gaisa temperatūra pacelsies virs - 5 grādiem. 
Viņām kaimiņos dzīvo arī mežacūkas, vilks, lapsas, jenotsuņi un citi meža zvēri un 
mājdzīvnieki. 

ZS Mežavairogi ir noslēgts līgums ar Ķekavas pagasta pašvaldību par 15 bezmaksas 
ekskursijām gadā. Īpaša sadraudzība Mežavairogu saimei ir izveidojusies ar Ķekavas 
pagasta sociālo dienestu, kas rīko ekskursijas bērniem ar īpašām vajadzībām. Pēdējie 
viesi tika sagaidīti īsi pirms ziemas miega atnākšanas, valsts svētkos - 18. novembrī. 
Neskatoties uz rudenīgi drēgno laiku, bērni patiesi izbaudīja šo iespēju - apmīļoja 
suņus, pacienāja trušus ar līdzpaņemtajiem kārumiem un pat baroja lāčus ar medu! 
Vēlāk, sildot nosalušās rokas pie karstas zāļu tējas krūzēm, bērni, acīm mirdzot,  
solījās atbraukt pie lācenītēm atkal. 

DANUTA PRIEDE 

Informācija zvejniekiem
Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības 

pārvaldes 22.11.2008. g. vēstuli Nr. 04/827 „Par zvejas rīku 
limitiem iekšējos ūdeņos 2009. gadā”, Ķekavas pagasta ūdeņos 
2009. gadā tiek noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: 
Daugavā – 3 murdi (tai skaitā 3 murdus specializētajā jūras 
salakas zvejā no 01.02. – 01.04.); Rīgas HES ūdenskrātuvē (Ogres 
rajons ( Ikšķiles, Ķeguma un Ogres novadi) un Rīgas rajons 
(Salaspils novads, Daugmales un Ķekavas pagasti)) – 35 murdi 
kopā.

Lai izmantotu rūpnieciskās zvejas tiesības, atbilstoši 
11.01.2005. MK noteikumiem Nr. 39 „Kārtība, kādā izsniedzamas 
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā”, 
zvejniekiem nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā Daugavā, Ķekavas pagastā, 
iesniedzot iesniegumu pašvaldībā (iesnieguma veidlapa dota 
minētajos MK noteikumos).

Lūdzu pieteikties Ķekavas pagasta zvejniekus līdz 
10. februārim zvejas rīku limitu izmantošanai 2009. gadā 
Ķekavas pagasta pašvaldībā pie vides aizsardzības speciālistes 
Sigitas Varikas, telefons 67847157.

SIGITA VARIKA,
Ķekavas pagasta pašvaldības vides aizsardzības speciāliste

Labiekārtoti Brāļu kapi 

2008. gada decembrī pilnībā nodota ekspluatācijā  
Latvijā lielākā un modernākā A klases industriālā un 
loģistikas parka Dominante Park trešā kārta, kuras kopējā 
platība ir 25 000 kv.m. Tagad ir sākušies telpu izbūvēšanas 
darbi atbilstoši katra konkrētā nomnieka vajadzībām. Paredzēts, 
ka pirmie nomnieki uzsāks savu darbu jaunajās telpās jau 
februārī. 

Kā informē Dominantes administrācija, pieprasījums pēc 
telpām ir tik liels, ka, neraugoties uz pašreizējo ekonomisko 
krīzi,   dienas kārtībā paturēts jautājums arī par nākamās kārtas 
būvniecības iespējām.  

LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas rajona sporta laureāti
9. janvārī Berģu kultūras namā notika Rīgas rajona sporta laureātu apbalvošana, kurā apbalvojumus saņēma 

ķekavieši Inārs Beļinskis - par 1. vietu Pasaules un Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā veterāniem, Jānis Skuja – 
par 3. vietu Baltijas kausā regbijā 15, Andrejs Aleksandrovs – par 1. vietu Latvijas kausā regbijā 15, Jānis Priede – par 
1. vietu Latvijas kausā regbijā 7 (treneris Aigars Ameters), Nikolajs Bodrovs – par 1. vietu Latvijas čempionātā karatē 
(treneris Aleksandrs Nakonečnijs). 

Tika apbalvots regbija klubs „Miesnieki” par 3. vietu Baltijas kausā - treneris Uldis Bautris.
Ķekavas pagasta pašvaldība absolūtajā kopvērtējumā Rīgas rajona sporta spēlēs ieguvusi 6. vietu.

LINDA ZAĶE


