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Ķekavas pagasta attīstības 
programma 2008. - 2020. gadam  

Līdz ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma apspriešanu iedzīvotāji varēja iesniegt 
savus priekšlikumus arī Ķekavas pagasta attīstības programmas 2008. – 2020. gadam 
pirmajai redakcijai. Pašlaik apkopojam no iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām 
saņemtos priekšlikumus, un marta vidū programma tiks apstiprināta galīgajā versijā.

Pēc Ķekavas novada izveidošanas attīstības programma tiks pārstrādāta, ņemot vērā  
novadu veidojošo pašvaldību (Ķekavas, Daugmales un Baložu) kopējās intereses.

 Apstiprināta pagasta attīstības 
perspektīvā programma 

2009. - 2011. gadam
Izstrādājot Ķekavas novada apvienošanas projektu, tika nolemts, ka katra Ķekavas 

novadu veidojošā pašvaldība izvirzīs savas 10 attīstības prioritātes trijiem gadiem.
Ķekavas pagasta pašvaldība apstiprinājusi Ķekavas pagasta attīstības perspektīvo 

programmu 2009. – 2011. gadam, par prioritātēm izvirzot šādus pasākumus:
1. Sākumskolas būvniecība (zemes gabalā “Ābeļdārzs”).
2. Pirmskolas izglītības iestādes būvniecība (zemes gabalā “Sportiņš”).
3. Nākotnes ielas rekonstrukcija.
4. Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavas pagastā, projekta II fāze (ciematos: 

Vimbukrogs, Katlakalns, Ziedonis, Odukalns).
5. Atpūtas vietas un ūdens ņemšanas vietas izbūve Pļavniekkalnā (zemes gabalā 

“Nēģīši”).
6. Iedzīvotāju apkalpošanas centra izveide Plakanciemā.
7. Stadiona būvniecība (zemes gabalā ”Fortius”).
8. Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā.
9. Atpūtas parka izveide gar Ķekaviņas upi.
10. Ciematu ielu tīklu sakārtošana.

Šo prioritāšu realizācija būs atkarīga no pieejamā finansējuma un esošās ekonomiskās 
situācijas valstī.

ASTRĪDA VĪTOLA, 
Ķekavas pagasta pašvaldības attīstības daļas vadītāja

Ķekava kandidē uz Šveices 
valdības finansējumu

Kā paziņojis Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu Informācijas centrs, 
Šveices valdības finansējuma saņemšanai skolēnu pārvadāšanas autobusu iegādei izvirzīti 
deviņi topošie Latvijas novadi, to skaitā arī Ķekavas novads. Pašvaldības tika vērtētas pēc iepriekš 
apstiprinātiem kritērijiem (pārvadājamo skolēnu skaits, ietekme uz skolas optimizāciju, esošo 
autobusu skaits, līdz tuvākajai skolai mērojamais attālums, sabiedriskā transporta alternatīvas 
u.c). Taču, kā uzsver informācijas centrs, iekļaušana sarakstā vēl nenozīmē, ka finansējums 
konkrētajai pašvaldībai noteikti tiks piešķirts. Ja projekta virzība būs veiksmīga, jau nākamgad 
Latvijas pašvaldības varēs saņemt 110 autobusus skolēnu pārvadāšanai.

Protams, gribētos cerēt, ka arī Ķekava būs veiksmīgo skaitā, jo jauns autobuss skolēnu 
pārvadājumiem pašlaik ir aktuāla nepieciešamība. Esošais „veterāns” (attēlā) ir darba ierindā jau 
23 gadus, kuros noripinājis vairāk nekā miljonu kilometru.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

1.  Kādus pasākumus Jūs vēlētos apmeklēt 
“Ķekavas pagasta dienās 2009”?
Izstādes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mūzikas koncertus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deju koncertus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Teātra izrādes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Izklaides vecākiem un bērniem . . . . . .  
Noslēguma koncertu  . . . . . . . . . . . . . . .  
Amatnieku un lauksaimnieku tirdziņu 
Diskotēku un balli  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sporta pasākumus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Konferenci par pagasta attīstību  . . . .  
Uzņēmēju dienas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Citus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pasākumus neapmeklēšu  . . . . . . . . . . .  

2.  Cik dienas Jūs vēlētos svinēt 
“Ķekavas pagasta dienas”?

3 . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Jūsu vecums:
Līdz 18 gadiem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26 - 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 - 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
51 - 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66 un vecāks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Jūsu dzīvesvieta:
Ķekavas pagasta centrs  . . . . . . . . . . 
Odukalns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdlauči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rāmava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Katlakalns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lauku teritorijā  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  Kur un kādu informāciju Jūs vēlaties 
saņemt par mēneša aktualitātēm 
Ķekavas kultūras dzīvē?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paldies par atsaucību!
Lūdzu, aizpildiet anketu un ienesiet 
pagasta pašvaldības ēkas 2. stāvā muzeja 
telpās vai sūtiet pa pastu uz „Ķekavas 
kultūras aģentūras” adresi: Rīgas iela 26, 
Ķekava, LV-2123. Atbildes var sūtīt arī 
elektroniski uz e-pastu: kultura@kekava.lv

Plašāka anketa par kultūras dzīvi Ķekavā 
ir pieejama Ķekavas pagasta mājas lapā 
www.kekava.lv un tiks izplatīta pagasta 
publiski pieejamās vietās.

ANKETA
par “Ķekavas pagasta dienām 2009”

25. martā plkst. 12 Odukalnā
Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts

PIEMIŅAS BRĪDIS.
Plkst. 13 Ķekavas kultūras namā E. Šņores dokumentālās filmas 

“Padomju stāsts” noskatīšanās.
Transports kursēs pa sekojošu maršrutu ar pieturām:

11.20 - Valdlauči, 11.25 - Rāmava, 11.30 - Katlakalna tautas nams.

Ķekavas kultūras aģentūra: 
svētki būs! 

Šajā gadā darbu ir uzsākusi Ķekavas kultūras aģentūra – 
iestāde, kuras pamatuzdevums ir organizēt un koordinēt 
pagasta kultūras iestāžu darbu tā, lai, strādājot vienotā 
komandā kopīgam mērķim, radītu labvēlīgu vidi vispusīgai 
kultūras attīstībai un piedāvātu daudzveidīgas iespējas 
iedzīvotājiem. Prakse pierādījusi, ka tur, kur augsts 
pašdarbības mākslas līmenis (kāds tas ir arī Ķekavā), ir arī 
pieprasījums pēc mākslas un cilvēki ir gatavi maksāt par to. 
Mūsu funkcija ir šo pieprasījumu apmierināt ar kvalitatīvu 
kompleksu piedāvājumu. Aģentūrā ietilpst Ķekavas kultūras 
nams, Katlakalna tautas nams, abas pagasta bibliotēkas, 
novadpētniecības muzejs. Ceram, ka par spīti krīzei izdosies 
atvērt arī tūrisma informācijas centru. Darbu - ar nelielām 

izmaiņām štatu komplektēšanā – turpina visi līdzšinējie darbinieki, pa vienam cilvēkam 
papildinot muzeja un bibliotēkas kolektīvus un tūrisma informācijas centru. 

Gada sākums ir pagājis situācijas apzināšanai un struktūras organizatoriskajai sakārtošanai, 
taču vislielāko laiku nācās veltīt taupīga budžeta izstrādāšanai. Diemžēl ir jau skaidrs, ka 
piešķirto līdzekļu apjomu nāksies vēlreiz ievērojami samazināt, tāpēc pagaidām ir grūti 
runāt par konkrētiem tālākas nākotnes plāniem un pašreizējais mērķis ir visu iestāžu ikdienas 
pamatdarbības nodrošināšana. Tomēr svētki būs! Pirmais lielākais pasākums būs ilgi gaidītie 
Doles tautas nama atvēršanas svētki, tad Ķekavas dienas maija otrajā pusē un noteikti kāda 
zaļumballe vasarā. 

Viena no kultūras aģentūras prioritātēm ir savstarpēja informācijas apmaiņa ar 
iedzīvotājiem. Mums ir svarīgi uzzināt jūsu vēlmes un priekšlikumus par to, kādu vēlaties 
redzēt kultūras dzīvi pagastā, un tagad pirmām kārtām gribētos uzzināt jūsu viedokli par 
to, kādām jābūt Ķekavas dienām. Esam tās iecerējuši kā plašu, daudzpusīgu pasākumu 
virkni, kuros parādīsim mūsu pagasta kultūru, uzņēmējdarbību, sporta dzīvi u.c., panākumus 
un nākotnes perspektīvas. Ceram, ka jūsu idejas palīdzēs padarīt šos svētkus krāsainākus. 
Gaidīsim ierosinājumus, kurus lūdzam izteikt pievienotajā anketā!

IVITA PEIPIŅA,
Ķekavas kultūras aģentūras direktore

Skolēnu un vecāku ievērībai 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija vienojusies ar Rīgas 

Taksometru parka A/S vadību par iespēju skolēniem iegādāties mēnešbiļetes uz 
atvieglotiem noteikumiem (par 1/3 lētāk) braukšanai darbdienās. Biļetes aprīļa 
mēnesim var iegādāties no 2009. gada 20. marta līdz 10. aprīlim Ķekavas pagasta 
pašvaldības kasē. Pērkot biļeti, jāuzrāda derīga skolēna apliecība.

ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS PAGAIDU ADMINISTRĀCIJA
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Par detālplānojuma “Magones” tiesisko statusu
(prot. Nr. 6, 9. § 9.7.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Magones” (Nr. 8070-003-0107), kas apstiprināts 
2004. gada 17. decembrī ar Ķekavas pagasta padomes 
saisto ša jiem noteikumiem (prot. Nr. 16, 3.20.6.§). Ņemot 
vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu 
un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 17. decembra saistošos noteikumus 
(prot. Nr. 16, 3.20.6.§).

Par detālplānojuma „Otas” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 6, 9. § 9.8.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Otas” 
(Nr. 8070-005-0105), kas apstiprināts 2004. gada 20. februārī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem 
(prot. Nr. 3, 4.19.4.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 20. februāra 
saistošos noteikumus (prot. Nr.3, 4.19.4.§).

Par detālplānojuma „Vidiņi” (1. kārta) 
tiesisko statusu 

(prot. Nr. 7, lēmums 1.§ 1.3.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 

izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Vidiņi” 
(kadastra numurs 8070 003 0029) (1. kārta), kas apstiprināts 
2001. gada 16. novembrī ar Ķekavas pagasta padomes 
saistošajiem noteikumiem (prot. Nr. 16, 2.3.4.§). Ņemot 
vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2001. gada 16. novembra saistošos noteikumus 
(prot. Nr. 16, 2.3.4.§).

Par detālplānojuma „Vidiņi” (2. kārta) 
tiesisko statusu 

(prot. Nr. 7, lēmums 1.§ 1.4.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 

izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Vidiņi” (kadastra numurs 8070 003 0029) (2. kārta), 
kas apstiprināts 2003. gada 19. septembrī ar Ķekavas 
pagasta padomes lēmumu (Nr. 21 2.17.15.§). 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 „Vidiņi” (2. kārta) 
un izdot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-4/2009 
„Detālplānojums nekustamam īpašumam „Vidiņi” 
(kadastra numurs 8070 003 0029) (2. kārta)”.

Par detālplānojuma 
„Purmaļu ielā 2, 4, 6, 8; Purvu ielā 1,3,5,7” 

tiesisko statusu 
(prot. Nr. 5, lēmums 4.§ 4.1.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Purmaļu ielā 2, 4, 6, 8; Purvu ielā 1,3,5,7” (Nr. 8070-007-0749; 
8070-007-0756), kas apstiprināts 2003. gada 31. oktobrī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem 
(prot. Nr. 23, 3.19.2.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2003. gada 31. oktobra 
saistošos noteikumus (prot. Nr. 23, 3.19.2.§).

Par detālplānojuma „Tērmaņi” 
tiesisko statusu 

(prot. Nr. 6, 9. § 9.6.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 

izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Tērmaņi” (Nr. 8070-012-0019), kas apstiprināts 2002. gada 
22. martā ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem 
noteikumiem (prot. Nr. 4, 4.7.3.§). Ņemot vērā tiesiskās 
stabilitātes principu un vienlīdzības principu un 
pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2002. gada 22. marta saistošos noteikumus 
(prot. Nr. 4, 4.7.3.§).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam “Jaundūdumi”

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācijas 10.12.2008. sēdes lēmumu 4.§ 4.5.p. 
(protokols Nr. 26) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam „Jaundūdumi”, Ķekavas pagastā, 
Rīgas rajonā, kadastra Nr. 8070 007 0605” uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaundūdumii” 
(kadastra numurs 8070 007 0605) 1. zemes vienībai (kadastra 
apzīmējums 8070 007 0605), Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 
2003. - 2015. gadam 2008. gada grozījumiem, teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās 
apbūves zona (DzM).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ķekavas pagasta 
Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs 
nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas 
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.

Paziņojumi par detālplānojumiem

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem 
“Kroņi” (kadastra numurs 8070 011 0160), 

“Kronīši” (kadastra numurs 8070 011 0209) un “Jumtiņi” 
(kadastra numurs 8070 011 0162), 1. redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu
Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai 

tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācijas 25.02.2009. lēmumu Nr. 4§4.3.p. 
(protokols Nr. 8) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai nekustamajiem īpašumiem „Kroņi”, kadastra numurs 
8070 011 0160, „Kronīši”, kadastra numurs 8070 011 0209, 
„Jumtiņi”, kadastra numurs 8070 011 0162, Ķekavas pagastā, 
Rīgas rajonā”.

Detālplānojuma uzdevums ir pamatot iecerēto apbūvi – 
rūpniecības objektu apbūves zonā (RR) atbilstoši spēkā 
esošajā Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai 
plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas 
laiks noteikts 3 nedēļas no 03.03.2009. līdz 24.03.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 19.03.2009. 
plkst. 18.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, 25. kabinetā

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams 
iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa 
pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā 
iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (26. kab., tālr. 
67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 
09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, 
kas iesniegti līdz 24.03.2009. Ja priekšlikumu iesniedzējs 
vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. 
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, 
adrese, reģistrācijas numurs.

Par detālplānojuma „Ēdelveisi” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 7, lēmums 1.§ 1.1.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Ēdelveisi” (kadastra numurs 8070 005 0034), kas 
apstiprināts 2004. gada 20. februārī ar Ķekavas pagasta 
padomes saistošajiem noteikumiem (prot. Nr. 3, 4.19.2.§). 
Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības 
principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas 
likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas 
pagasta padomes 2004. gada 20. februāra saistošos 
noteikumus (prot. Nr. 3, 4.19.2.§).

Par detālplānojuma „Lejas” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 7, lēmums 1.§ 1.2.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Lejas” (kadastra numurs 8070 005 0013), kas apstiprināts 
2001. gada 23. novembrī ar Ķekavas pagasta padomes 
lēmumu (prot. Nr. 16, 2.3.2.§).

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 „Lejas” un izdot saistošos noteikumus Nr. SN-
TPD-3/2009 „Detālplānojums nekustamam īpašumam 
„Lejas” (kadastra numurs 8070 005 0013)”.

Par detālplānojuma „Rāmavas iela 18, 
Rāmavas iela 20” tiesisko statusu 

(prot. Nr. 6, 9. § 9.9.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 

izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Rāmavas ielā 18, Rāmavas ielā 20” (Nr. 8070-004-0067; 
8070-004-0068), kas apstiprināts 2004. gada 23. janvārī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem 
(prot. Nr.1, 4.19.5.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 23. janvāra 
saistošos noteikumus (prot. Nr.1, 4.19.5.§).

Par detālplānojuma „Indriķi” tiesisko statusu
(prot. Nr. 6, 9. § 9.10.p.)

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja 
detālplānojumu nekustamam īpašumam „Indriķi” 
(Nr. 8070-005-0052), kas apstiprināts 2003. gada 
28. novembrī ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem 
noteikumiem (prot. Nr. 24, 5.22.2.§). Ņemot vērā 
tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu 
un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2003. gada 28. novembra saistošos noteikumus 
(prot. Nr.24, 5.22.2.§).

Par detālplānojuma „Lejaskalni” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 8, lēmums 4.§ 4.1.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Lejaskalni” (kadastra Nr. 8070 012 0301), kas apstiprināts 
2005. gada 17. jūnijā ar Ķekavas pagasta padomes 
saistošajiem noteikumiem (prot. Nr.8, 4.11.2.§). Ņemot 
vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu 
un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14.punktu un Teritorijas plānošanas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2005. gada 17. jūnija saistošos noteikumus 
(prot. Nr. 8, 4.11.2.§).

Par detālplānojuma „Lauciņi-2” tiesisko statusu
(prot. Nr. 8, lēmums 4.§ 4.2.p.) 

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Lauciņi-2” (kadastra Nr. 8070 008 0215), kas apstiprināts 
2003. gada 20. jūnija ar Ķekavas pagasta padomes lēmumu 
(prot. Nr. 13, 2.5.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu 
un vienlīdzības principu un pamatojoties 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 „Lauciņi-2” un izdot saistošos noteikumu Nr. 
SN-TPD-5/2009 „Detālplānojums nekustamam īpašumam 
„Lauciņi-2” (kadastra Nr. 8070 008 0215)”.

SIA „Roņu ieleja” piederošajā noliktavu kompleksā 
„Dominante park” saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu metodika paš val dī-
bu regulējamās nozarēs” ceturto punktu „Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifu aprēķināšanas metodika” tika aprēķinātas 
un regulatoram nosūtītas apstiprināšanai sekojošas izmaksas 
ūdenim 1,46 LVL par kubikmetru, kanalizācijai 1,11 LVL par 
kubikmetru.

Ar pilnu lēmuma tekstu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta pašvaldībā 
Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Rīgas rajonā un pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv.

Valsts tehniskas uzraudzības aģentūras Rīgas rajona nodaļa 
paziņo ka ikgadējā traktortehnikas valsts tehniskā apskate 
notiks: 12. martā plkst. 10 centrā; 3. aprīlī plkst. 10 centrā 
un plkst. 13 Plakanciemā; 12. jūnijā plkst. 10 centrā un plkst. 
13 Plakanciemā; 21. augustā plkst. 10 centrā un plkst. 13 
Plakanciemā.

Tehniskas apskates cena: traktoru un graudaugu, tehnisko 
kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājēj mašīnu 
ikgadējā tehniskā apskate 9.20 Ls, traktor tehnikas atkārtota 
tehniskā apskate 4.35 Ls, piekabju ikgadējā tehniskā apskate 
6.20 Ls un atkārtota apskate 2.85 Ls, speciālās traktortehnikas 
un autogreideru ikgadējā tehniskā apskate 15.20 Ls un 
atkārtota apskate 7.35 Ls, atļauja piedalīties ceļu satiksmē, 
veicot pamatpārbaudi 1.40 Ls.

Par tehnisko apskati var samaksāt iepriekš Rīgas rajona 
nodaļā (Kalnciema ielā 88a) vai apskates dienā uz vietas.



INFORMĀCIJA

32009. gada marts  Nr. 3 (114)

1.  Noteikumos lietotie termini.
1.1. Koordinātu sistēma – ģeodēziskajiem uzdevumiem piemē-

ro ta ģeometriska sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto 
stāvokli (praktiskajiem pielietojumiem punktu stāvokli 
nosaka ar plaknes koordinātām x un y, bet augstumu 
ar H).

1.2. Ģeodēziskie punkti – mērīšanas vajadzībām apvidū 
nostiprinātas zīmes, kurām noteiktas koordinātas darbu 
veikšanai piemērotā koordinātu sistēmā.

1.3. Objekta punkti – topogrāfiskie punkti, ēkas konstrukciju 
punkti, būvasu un sarkano līniju nostiprinājuma punkti, 
robežpunkti un citi mērīšanai apzīmēti un neapzīmēti 
raksturīgi punkti.

1.4. Inženierkomunikācija – ierīce, aprīkojums vai ierīču un 
aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izej-
vielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

1.5. Ceļu inženierbūves – ielas, tilti, satiksmes pārvadi, estakā-
des, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens 
novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves.

1.6. Digitālā karte – pagasta administratīvās teritorijas inženier-
topogrāfiskā digitālā karte (mērogā 1:500), tai skaitā ielu 
un ceļu sarkanās līnijas, kas izstrādāta digitālā formā (*dgn, 
*dwg vai *dxf formātā).

1.7. Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, 
kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus 
zaudējumus.

1.8. Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.
2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas pagasta 

administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas 
un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, 
pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas arī uz 
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām 
daļām.

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām 
personām, kas Ķekavas pagastā veic:

3.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvnie-
cī bu vai ekspluatāciju (vai to bilancē ir augstākminētās 
būves);

3.2. ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus;
3.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.
4. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), 

būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija, 
restaurācija vai renovācija) jāveic pēc būvatļaujas 
saņemšanas saskaņā ar Ķekavas pagasta Būvvaldes 
akceptē to būvprojektu, kuram par pamatu ņemts ģeodēzijā 
un mērniecībā licencēto un sertificēto personu izstrādāts 
topo grāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju 
organizācijām, pašvaldības digitālās kartes uzturētāju, un 
savietots ar vienotās pagasta digitālās kartes topogrāfisko 
informāciju.

5. Pagasta administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informā-
cijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu mērogā 1:500, 
kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē 
un koordinē Ķekavas pagasta pašvaldības izvēlēta juridiska 

persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt 
samaksu, kas ir saskaņota ar pašvaldību.

6. Topogrāfiskā materiāla aktualizācija būvniecības 
vajadzībām nav nepieciešama: 

6.1.  Avārijas darbu gadījumā*;
6.2. Uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m 

dziļumam)*;
6.3.  Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 

4m2 vai inženierkomunikāciju garums nav lielāks par 
4m*;

6.4.  Darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts*;
6.5.  Ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks par vienu 

gadu*.
 (*) – šajos gadījumos var izmantot esošo topogrāfisko vai 

kadastra kartes materiālu.
7. Lai kontrolētu būvdarbu kvalitāti instrumentāli jāuzmēra 

un jānosaka būves un būvelementu faktisko izmēru 
atbilstība akceptētajam būvprojektam un Latvijas būv-
normatīvos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu 
kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā katrs uzņēmums 
(objektu īpašnieki, ekspluatējošās organi zācijas, būv-
darbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu specifikai 
(profilam) un apjomam.

8. Inženierkomunikāciju, būvju un transporta būvju 
ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvdarbu veicēji) 
Ķekavas pagasta teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, 
restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu (nodošanu) 
ekspluatācijā veic saskaņā ar MK 13.04.2004 noteikumu 
Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 
prasībām pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga 
būvatļauja) apsekošanas un pārbaudes to atbilstībai 
akceptētam būvprojektam, kā arī ģeodēzisko darbu 
rezultātā iegūtās informācijas savietošanas ar pagasta 
vienoto digitālo karti.

9. Izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu (pirms vaļējās 
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) un piesaisti izpild-
shēmai organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi 
rakšanas atļauju vai būvatļauju.

10. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu instrumentālo 
uzmērīšanu veic mērniecībā licencēta vai sertificēta 
persona.

11. Topogrāfiskās informācijas savietošanai pagasta vienotajā 
digitālajā kartē Ķekavas pagasta pašvaldība pieņem tikai 
mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos, 
ģeodēziskos un kadastrālos uzmērījumus (tai skaitā 
izpilduzmērījumus, izpildshēmas un būvasu nospraušanas 
aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf 
formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. 
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 
viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, 
kas uzrādīti digitālajā topogrāfiskajā plānā vai kadastra 
kartē.

12. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu 
veikšanai, izsniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona 

pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu 
darba dienu laikā. 

13. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu 
rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei 
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo 
divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi 
atbilst reālajai situācijai dabā un valstī noteiktajiem 
standartiem. Ķekavas pagasta pašvaldības institūcijas, tai 
skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) 
tikai šādā veidā saskaņotu (reģistrētu) informāciju.

14. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos 
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženier-
komunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās 
jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli 
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

15. Pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas jāpieaicina 
Būvvaldes pārstāvis būvdarbu pieņemšanai sekojošu 
objektu izbūves gadījumos:

 15.1. maģistrālo, kā arī ielu inženierkomunikāciju izbūve,
 15.2. apakšzemes būves (pārsūknēšanas staciju, attīrīšanas 

iekārtu u.c.), kuras atrodas vai tiks nodotas ekspluatācijā 
pašvaldības vai tai pakļauto organizāciju bilancē,

 15.3. ceļu inženierbūves,
 15.4. rakšanas darbu atļaujā noteiktajos gadījumos.
16. Pēc inženierkomunikāciju objektu uzmērīšanas personai, 

kas saņēmusi rakšanas atļauju vai būvatļauju vienas nedēļas 
laikā izpildshēmas divi eksemplāri jāiesniedz Būvvaldē 
un jāsaņem akcepts par būvdarbu veikšanu atbilstoši 
projektam (vai saskaņotām izmaiņām). Pēc akceptēšanas 
izpildshēmas viens eksemplārs paliek Būvvaldē un otrs 
tiek atdots iesniedzējam.

17. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja nav 
pašvaldības izvēlētās juridiskās personas apliecinājuma 
par objekta topogrāfiskā materiāla savietošanu ar pagasta 
digitālo karti.

18. Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa 
ir nododama pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai 
personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu 
atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām 
aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu vai saistošo noteikumu 
izdošanu par detālplānojuma apstiprināšanu pieņem, 
ja kartogrāfiskais materiāls ir saskaņots ar pašvaldības 
izvēlēto juridisko personu.

19. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju objektu 
pieņemšana ekspluatācijā, to īpašniekiem jānoformē ar 
pieņemšanas – nodošanas aktu, kuram jāpievieno šajos 
noteikumos noteiktā kārtībā apstiprinātas izpildshēmas.

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

Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs A. KRŪMS

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Ķekavas pagastā

2009. gada 14. janvārī Ķekavā (protokols Nr. 2 ; 13. §)
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 12.12. 2006. MK noteikumu Nr. 1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites 

kārtība” 6. un 8. punktu, 02.05.2000. MK noteikumu Nr. 168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27. punktu.

Saistošie noteikumi Nr. 12/2008

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām Ķekavas pagastā.

1.2. Nodokļa apmēru nodokļa maksātājiem paziņo nodokļa 
maksāšanas paziņojumā.

1.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu vai atteikumu saskaņā ar šiem noteikumiem 
pieņem Ķekavas pagasta pašvaldība.

1.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, ja nav 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem 
nodokļa taksācijas periodiem

1.5. Nekustamā īpašuma administrēšanu veic Ķekavas pagasta 
pašvaldības Finanšu daļa.

1.6. Noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
2.1. Ķekavas pagasta pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumus šādām nodokļa maksātāju katego-
rijām:

2.1.1. Ķekavas pagastā deklarētiem vientuļiem nestrādā jošiem 
1. un 2. grupas invalīdiem un vientuļiem, nestrādā jošiem 

pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz 120.00 Ls 
mēnesī, par zemi zem individuālajām mājām, ja tā netiek 
izmantota saimnieciskajā darbībā un nav iznomāta citām 
personām, 70 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās 
nodokļa summas;

2.1.2. Ķekavas pagastā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, 
kurās ir trīs vai vairāk bērni (no kuriem vismaz divi ir 
nepilgadīgi), par zemi zem individuālajām mājām, ja 
tā netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un nav 
iznomāta citām personām, 70% apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nodokļa summas, ja ģimenē ienākumi 
uz vienu cilvēku pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 80% 
no minimālās algas; 

2.1.3. Reliģiskajām organizācijām, par viņu īpašumā 
esošajām zemēm, ja tekošā gadā paredzēts ieguldīt 
līdzekļus kulta ēku un infrastruktūras rekonstrukcijai 
50 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa 
summas.

3. Kārtība, kādā var saņemt nodokļa atvieglojumus
3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai 

nodokļa maksātājiem jāiesniedz Ķekavas pagasta 
pašvaldībā motivēts rakstveida iesniegums, uzrādot  

dokumentu par īpašuma piederību, pievienojot šādus 
dokumentus:

3.1.1. Fiziskām personām:
 1)  invaliditātes vai pensionāru apliecības kopija (uzrādot 

oriģinālu),
 2) izziņa par pensijas apmēru,
 3)  nodokļa maksātāja apliecinājums, ka īpašumā nenotiek 

saimnieciskā darbība,
 4) izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā.

3.1.2. Juridiskām personām:
 1) UR Reliģiskās organizācijas apliecības kopija,
 2) nodokļa maksātāja apliecības kopija,
 3) izziņa no VID par nodokļu nomaksu,
 4) lēmums par būvprojekta apstiprināšanu.    

3.2. Iesniegumi atvieglojumu piešķiršanai jāiesniedz līdz tekoša 
gada 15.augustam.

3.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu vai atteikumu Ķekavas pagasta pašvaldība 
pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma 
saņemšanas dienas.

Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs A. KRŪMS

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Ķekavas pagastā 2009. gadā

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009. gada 11. februāra sēdes lēmumu (5.§5.1.p., protokols Nr. 6)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu
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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apsaimnie-

kotas Ķekavas pagasta teritorijā esošās kapsētas.
1.2.  Noteikumos lietotie termini:
 1.2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo 

apbedīšanai;
 1.2.2. atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai 

tiek ierādītas jaunas kapavietas;
 1.2.3. slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana 

nenotiek;
 1.2.4. daļēji slēgtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī 

ģimenes kapavietā;
 1.2.5. kapavieta ( ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra 

zemes gabals kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai 
un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un 
apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, 
kapa aprīkojuma uzstādīšanai;

 1.2.6. kapavietas nomnieks – fiziska persona, ar kuru 
noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapavietas 
izveidošanu un kopšanu;

 1.2.7. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms 
apbedīšanas un bēru ceremonijai;

 1.2.8. kapsētu pārvaldnieks – darbinieks, kurš, uz darba 
līguma pamata vada kapu saimniecības darbus;

 1.2.9. kapsētas apsaimniekotājs – Ķekavas pagasta paš-
valdī bas Vides un teritorijas labiekārtošanas daļa.

1.3. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām Ķekavas pagasta administratīvajā 
teritorijā.

1.4. Ķekavas pagasta kapsētas ir pašvaldības īpašums.
1.5. Ķekavas pagasta pašvaldības kapsētas, atsevišķa 

kapsēta vai tās daļa var tikt nodota apsaimniekošanā 
kādai no konfesijām pēc to pieprasījuma vai juridiskai 
personai vienojoties ar Ķekavas pagasta pašvaldību 
par kapsētas nodošanas un apsaimniekošanas 
kārtību. Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un 
jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas 
grāmata un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek 
nodoti saskaņā ar aktu. Pretendents samaksā visus 
izdevumus, kas saistīti ar kapsētas nodošanu. Kapsētas 
apsaimniekotājs ir iepriekšējā kapsētu apsaimniekotāja 
tiesību un pienākumu pārņēmējs.

1.6. Ķekavas pagastā ir atvērtās (Katlakalna kapsēta, Ķekavas 
jaunā kapsēta) un daļēji slēgtās kapsētas (Plakanciema 
kapsēta, Mellupu kapsēta, Ratnieku kapsēta). Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija ar lēmumu 
nosaka vai maina kapsētas statusu. 

 Ķekavas pagastā var būt arī reliģisko organizāciju vai 
privātās kapsētas. Tām obligāti jāved mirušo reģistrācijas 
grāmata un jāsastāda apbedījumu vietu shēma, kā 
arī pašvaldībā jāsaskaņo attiecīgās kapsētas iekšējās 
kārtības noteikumi. 

1.7. Kapsētas, kas minētas 1.6.punktā, ir paredzētas Ķekavas 
pagastā deklarēto, mirušo iedzīvotāju apbedīšanai. 
Katlakalna kapsēta paredzēta arī Baložu pilsētā 
deklarēto, mirušo iedzīvotāju apbedīšanai.

1.8. Ķekavas pagastā deklarēto iedzīvotāju radinieku 
apbedī šana pašvaldības kapsētās iespējama, ja kapa-
vietas nomnieks ir pierādījis radniecību un saņēmis 
kapu apsaimniekotāja saskaņojumu par apbedījuma 
veikšanu esošajā kapavietā. 

2. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strād-

niekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas 
kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie 
noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka vai apsaimnie-
kotāja norādījumi.

2.2.  Bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas 
tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem 
atbildību.

2.3.  Kapsētās aizliegts:
 2.3.1. ievest dzīvniekus;
 2.3.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, motocikliem 

u.tml.;
 2.3.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad 

ir saņemta kapsētas pārvaldnieka atļauja;
 2.3.4. tirgoties;
 2.3.5. sniegt apbedīšanas komercpakalpojumus bez 

kapsētas pārvaldnieka atļaujas;
 2.3.6. piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt 

atkritumus;
 2.3.7. ņemt zemi un smiltis brīvās kapsētas teritorijās;
 2.3.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, 

pieminekļus u.tml.) un stādījumus;
 2.3.9. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās kapavietas 

teritorijas robežās.

3. Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi
3.1.  Kapsētu īpašnieku un apsaimniekotāju pienākums ir 

nodrošināt:
 3.1.1. kapsētu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 3.1.2. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas 

laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus 
kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, 
teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

 3.1.3. Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru Brāļu kapu, 
1. un 2. pasaules karā kritušo Sarkanās armijas un vācu 
karavīru kapu uzturēšanu un kopšanu. Brāļu kapu 
teritorijā apbedījumus veikt aizliegts.

 3.1.4. kapsētu paplašināšanu saskaņā ar apstiprinātajiem 
projektiem;

 3.1.5. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu 
atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un 
apstiprinā tajiem projektiem;

 3.1.6. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu 
dabā;

 3.1.7. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti. 
Tās pamatdokumenti ir Mirušo reģistrācijas grāmata, 
apbedījuma vietu kartotēka un shēma, kur jāizdara 
ieraksts par katru kapsētā notikušo apbedīšanu;

 3.1.8. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;
 3.1.9 kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;
 3.1.10. kapsētu pārziņu un kapu pārvaldnieku 

iecelšanu.
3.2.  Kapsētas pārvaldnieks ir atbildīgs par:
 3.2.1. lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedī-

šanu;
 3.2.2. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu 

un uzturēšanu, un ir materiāli atbildīgs par inventāra 
saglabāšanu.

  
4. Kapsētu nomas un kopšanas noteikumi

4.1. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, 
noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētas 
pārvaldnieku. 

4.2. Kapavietas nomas līgumu var noslēgt pamatojoties 
uz iesniegumu par kapavietas vai ģimenes kapavietas 
nomu un:

 4.2.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;
 4.2.2. pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas 

nomas tiesību pārņemšanu;
 4.2.3. kapavietas piešķiršanas apliecinošu ierakstu mirušo 

reģistrācijas grāmatā vai citu šī fakta dokumentāru 
apstiprināšanu.

4.3. Kapsētas pārvaldnieks noslēdz ar mirušā radiniekiem 
vai tuviniekiem beztermiņa kapavietas nomas līgumu. 
Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto 
kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot kapavietas 
kopēju.

4.4. Ja mirušā radinieks vēlas iegūt ģimenes kapavietas 
nomas tiesības, tad, par noteiktu maksu, blakus apbedī-
tajam tiek ierādīta platība saskaņā ar šo noteikumu 
6.6. punktam un tiek noslēgts ģimenes kapavietas 
nomas līgums.

4.5. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam viņa 
nomātajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā, kā 
arī apbedīt savus piederīgos Ķekavas pagasta kapsētās, 
ja ir saņemta attiecīga atļauja.

4.6. Kapavietas nomas līgums beidzas, ja:
 4.6.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas 

un pārtrauc nomas līgumu;
 4.6.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
 4.6.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienā-

kumu pārņēmējs;
 4.6.4. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu.
4.7. Izbeidzoties kapavietas nomas līgumam, kapsētas 

īpašnieks vai apsaimniekotājs izlemj jautājumu par 
kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.

5. Kapavietas kopšana
5.1. Kapavietas nomnieks nodrošina kapavietas kopšanu.
5.2. Kokaugi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki 

par 50 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām 
un uz kapa. Aizliegts stādīt augus, kas apgrūtina blakus 
esošo kapu un celiņu kopšanu.

5.3. Bez kapsētas pārvaldnieka un Ķekavas pagasta Vides 
aizsardzības speciālista atļaujas aizliegts kapsētā izcirst 
kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm.

5.4. Kapavietas nožogošanai aizliegts izmantot neatbilstošus 
materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, plastmasas izstrādā-
jumus un citus nepiemērotus materiālus.

5.5. Atkritumus pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā 
atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros. 
Aizliegts veidot atkritumu kaudzes.

5.6. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc 
apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

5.7. Kapavietu labiekārtošana un norobežošana jāsaskaņo 
ar kapsētas pārzini, lai precizētu attiecīgās kapavietas 
robežas.

5.8. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek 
atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts kap sētas 
īpašnieka vai apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts 
par neapkoptām kapavietām un kapavietas nomnieks 
tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nomas 
līguma vienpusēju pār traukšanu. Kapsētas īpašnieka 
pilnvarota persona pēc pieciem gadiem pārtrauc nomas 
līgumu un kapu kopiņu nolīdzina, 30 dienas iepriekš par 
to rakstiski informējot kapavietas nomnieku.

5.9. Piecu gadu laikā neapkoptas kapavietas nomnieks var 
atjaunot kapavietas nomas tiesības, atkārtoti noslēdzot 
nomas līgumu.

5.10. Virsapbedījumus kapa vietās var izdarīt 20 gadus pēc 
pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar 
Sabiedrības veselības aģentūras Rīgas reģiona filiāli, šo 
termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

5.11. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne 
mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

5.12. Neidentificēta mirušā kapavieta tiek saglabāta piecus 
gadus. Pēc tam kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības 
kapa kopiņu nolīdzināt, atļaujot veikt virsapbedījumus 
saskaņā ar 5.10 un 5.11. punktu.

6. Apbedīšanas kārtība
6.1. Personai tiek piešķirtas kapavietas nomas tiesības, 

pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas 
apliecību vai izziņu.

6.2. Kapsētas pārvaldnieks ierāda kapavietu un saskaņo 
apbedīšanas laiku.

6.3. Apbedīšanas pakalpojumus sniedz bēru rīkotāju izvēlēts 
apbedīšanas uzņēmums.

6.4. Kapsētu pārvaldnieks vai pārzinis veido kapsētās speciālu 
sektoru bezpiederīgo apbedīšanai.

6.5. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa 
garumam jābūt ne mazākam par 2m, platumam – 1m, 
dziļumam – 1,5m līdz zārka vākam. Apbedījot bērnus, 
izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

6.6. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta Platums, m Garums, m Laukums, m2

Vienvietīga 1,75 3,0 5,25
Divvietīga 2,5 3,0 7,5
Trīsvietīga 3,0 3,0 9,0
Četrvietīga 4,0 3,0 12,0

6.7. Mirušo var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedī šanas, 
saņemot kapsētas pārvaldnieka un Sabiedrības veselības 
aģentūras Rīgas reģiona filiāles atļauju.

6.8. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, informējot kapsētas īpašnieku vai 
apsaimniekotāju. 

7. Kapsētu darba režīms
7.1. Kapsētas pārvaldnieka pieņemšanas laiks darba dienās, 

izņemot pirmdienas, no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.
7.2. Apbedīšana var notikt otrdienās, trešdienās, ceturt dienās, 

piektdienās, sestdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00.
7.3. Valsts svētkos, pirmdienās un svētdienās kapsētas 

apbedīšanai ir slēgtas.
7.4. Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo 

atceres dienās kapsētas darba laiku nosaka kapsētu 
apsaimniekotājs.

8. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
8.1. Šo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms 

pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām 
var piemērot administratīvo sodu, ņemot vērā izdarītā 
pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

8.2. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt 
administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai 
kompetencei ir tiesīgi Ķekavas pašvaldības policijas 
darbinieki.

8.3. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Ķekavas 
pagasta pašvaldības Administratīvā komisija.

8.4. Administratīvās komisijas lēmums ir administratīvais akts, 
kuru privātpersonai ir tiesības pārsūdzēt Administratī vajā 
rajona tiesā.

9. Spēkā stāšanās kārtība
Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas pagasta 

pašvaldības izdevumā „Mūsu Ķekava” un stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā.

Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs A. KRŪMS

Ķekavas pagasta kapsētu apsaimniekošanas noteikumi
Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 25.02.2009. sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 2.§ 2.1.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu

    Saistošie noteikumi Nr. 3/2008
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Par nekustamā īpašuma “Svelmes” un “Liepsalas” detālplānojuma 
1. redakcijas izskatīšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

• 2008. gada 24. septembrī pieņemts lēmums „Par īpašuma „Svelmes” detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un līguma slēgšanu”.

• 2007. gada 25. jūlijā pieņemts lēmums „Par īpašuma „Liepsalas” detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un līguma slēgšanu”. 
Ministru Kabineta 13.01.2004. noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 64. punkts nosaka, ka izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju 
izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās 
pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Padome nolēma:
1.  Organizēt īpašumu „Svelmes” un „Liepsalas” detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu trīs nedēļas, skaitot no paziņojuma publikācijas „Latvijas Vēstnesī”, ko 
laikrakstā ievieto četru nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.

2.  Paziņojumus publicēt laikrakstos „Rīgas Apriņķa Avīze” un „Latvijas Vēstnesis”.
3.  Apmeklētāju pieņemšana padomē ceturtdienās no plkst. 900-1200 pagasta padomes 

ēkā, “Salnas”, Daugmales pag., Rīgas raj., būvvaldē plānošanas jautājumos ceturt dienās 
930-1200.

4.  Iedzīvotāju publiskā apspriešana 2009. gada 19. martā no plkst. 1330-1400, Daugmales 
pagasta padomes 2. stāva zālē.

5.  Apspriežamie materiāli izstādīti Daugmales pagasta padomes zālē uz ziņojuma dēļa.
6.  Izstrādes vadītājam vai tā pilnvarotajai personai piedalīties detāl plānojuma projekta 

apstiprināšanas komitejas sēdē.

Par nekustamā īpašuma nodokli 2009. gadam un tā iekasēšanas kārtību
Padome nolēma:

1.  Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. un 2. pantu un pārejas 
noteikumiem 3. punktu noteikt, ka fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums, ir jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis, kurš aprēķināts pamatojoties uz likuma 3. pantu un tā noteiktā likme ir 
1% no kadastrālās vērtības. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 22. punktu tiek piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums 25% apmērā.

2.  Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt:
 2.1. pašvaldības uzņēmumu, kuru lieto pašvaldības padome, kā arī tās izveidotās 

iestādes, kuras tiek finansētas no paš valdī bas budžeta līdzekļiem un atrodas pagasta 
administratīvajā teritorijā;

 2.2. valsts autoceļus un koplietošanas ceļus;
 2.3. valsts īpašumu – Daugavas upi;
3.  Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” politiski represētajām 

personām, kurām zeme ir īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus un, ja tās neizmanto 
īpašumu saimnieciskajā darbībā, noteikt 50% atlaidi no nekustamā īpašuma nodokļa.

4.  Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtēšanu veic VZD Lielrīgas reģionālā Rīgas rajona nodaļa.

5.  NINO nodokli maksāt visu uzreiz  vai šādos termiņos:
 1. cet. līdz 31.03.2009.
 2. cet. līdz 15.05.2009.
 3. cet. līdz 17.08.2009.
 4. cet. līdz 16.11.2009.

Par termiņā nenomaksātu nekustamā īpašuma nodokli kavējuma nauda tiek aprēķināta 
sākot ar 2009. gada 1. ceturksni.

Par iepirkuma kārtošanu trotuāra būvniecībai no šosejas līdz 
Daugmales pamatskolai

Daugmales pagasta padome nolēma izbūvēt 1,5 m platu 410 m garu trotuāru ar 
asfalta segumu gar pašvaldības ceļa „Pikstu ceļš” malu, posmā no šosejas līdz Daugmales 
pamatskolai. Veikt iepirkumu 1,5 m plata trotuāra, ar asfalta segumu, izbūvei gar pašvaldības 
ceļa „Pikstu ceļš” malu, posmā no šosejas līdz Daugmales pamatskolai.

Par sociālo pabalstu piešķiršanu
Piešķirti pabalsti par kopējo summu 903,50 Ls, t.sk.:
GMI – 112,00 Ls; izglītības nodrošināšana – 60,00 Ls; malkas iegāde – 181,50 Ls; bērna 

dzimšanas pabalsts – 500,00 Ls; briļļu iegāde – 20,00 Ls; medikamentu iegāde – 30,00 Ls.

Iesniegumu izskatīšana
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Māsas”, zemes platība 

0,2585 ha.
• Pamatojoties uz zemes īpašnieka iesniegumu, mainīt nosaukumu no „Sami” uz „Ratna”, 

piešķirot adresi „Ratna”, Dzintari, Daugmales pag., Rīgas raj.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem:

 - „Egles”, zemes platība 3,6 ha, sadalīšanai 3 daļās;
 -  „Pilveri”, zemes platība 40,74 ha, sadalīšanai 2 daļās.

• Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta mā īpašuma „Akeri” sadalīšanai 
6 daļās, piešķirot nosaukumus un adreses, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, servitūtus un apgrūtinājumus, pamato joties uz Nekustamā īpašuma reālās 
sadales līgumu, noslēgtu 15.02.2006., apstiprināt zemes gabalu īpašniekus:

 1. zemes vienība, piešķirt nosaukumu „Jaunakeri”, zemes platība 2,1 ha;
 2. zemes vienība, piešķirt nosaukumu „Granti”, zemes platība 1,00 ha;
 3. zemes vienība, piešķirt nosaukumu „Bebrēni”, zemes platība 5,0 ha;
 4. zemes vienība, piešķirt nosaukumu „Akeri”, zemes platība 9,3 ha;
 5. zemes vienība, piešķirt nosaukumu „Galenieki”, zemes platība 0,3 ha.

25. FEBRUĀRA 
DAUGMALES PAGASTA 

PADOMES SĒDĒ

DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS

IEŅĒMUMI
Nosaukums Apstiprināts
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 378051
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu 4852
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 34558
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, iepriekšējo gadu maksājumi 313
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 5671
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr. gadu maks. 338
Pašv. budžeta procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 516
Valsts nodevas par funkciju pildīšanu bāriņtiesās 338
Valsts nodeva  par civilstāvokļa  aktu reģistrēšanu 25
Nodevas par būvatļaujas saņemšanu 1800
Pašvaldību dokumenti 355
Pārējās nodevas ,ko uzliek pašvaldības 201
Sodi un sankcijas 195
Kavējuma, soda naudas nekustāmā īpašuma nodoklim 127
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumiem 80
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 30103
Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas 350
Dotācijas admin. terit. reformas izpildei 200000
Pārējās dotācijas (skolniekiem piešķirtās brīvpusdienas no valsts) 759
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām (terit. plānojumam) 7000
Kredīts (bērnudārzam) 400000
Dotācijas bezm. internetam bibliotēkās 900
Pārējie kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 150000
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai savst. skolu norēķini) 2526
Mērķdotācijas pamatizglītībai 108056
Mērķdotācijas interešu izglītībai 11045
Mērķdotācijas 5. - 6. gadīgo apmācībai 7331
Izglītības funkciju nodrošināšanai no RP 4200
Grāmatu iegādei no RP 334
Projektu īstenošanai no RP 280
Rotaļu laukuma izveidei no RP 1000
Kultūras funkciju nodrošināšanai no RP (sporta laukums) 0
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn. un pārējie kanc. pakalpojumi 1291
Ieņēmumi par nomu telpu, platību skolai 100
Ieņēmumi par zemes nomu (mazdārziņi) 250
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 206
Apdr. sab. saņemtā atlīdzība par autoav. cietušu autom. 191
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 100
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (klavieru pulciņš skolā) 301
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana)) 4622
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi - % maks. no “Līvēm’’ 711
Pārējie iepriekš neklasif. ieņēmumi - pamats. maks. no “Līvēm’’ 5500
Ieņēmumi no nodarbin. dienesta bezdarbnieku nodarbināšanai 476
Ieņēmumi no nodarbin. dienesta bērnu (vasaras darbu) org. 1164
MP grāmatu izmantošanai, pārējie ieņēmumi 670
LKIAS informācijas īstenošanai 2667
Naudas līdzekļu atlikums 2008. gada sākumā 28764
PAVISAM IEŅĒMUMI 1398317

IZDEVUMI
Nosaukums Apstiprināts
Pārvalde 92646
Pašvaldību parāda procentu nomaksa 8564
Norēķini par iemaksām pašvaldības finansu izlīdzināšanas fondā 47052
Bāriņtiesa 10526
Būvvalde 8494
Lauku konsultāciju speciālists 2667
Pasta nodaļa 12192
Mežsaimniecība 1568
Gazifikācija 41100
Ielas, ceļi 1191
Pikstu ceļa apgaismojums 23085
Īpašumu daļa 15182
Sabiedriskie darbi 782
Teritoriālais plānojums 9855
Ūdensapgāde 2047
Ielu apgaismojums 1974
Komunālā saimniecība 22652
Medpunkts 2566
Sports 3340
Sporta laukuma uzturēšana 560
Bibliotēka 13435
Kultūra 13362
Mākslas skola 3311
Pamatizglītība, visp. un prof.izglītība 248773
Mazpulks “Dzirkstelīte’’ 531
Bērnudārza būvniecība 347844
Sociālā aizsardzība 32557
Naudas līdzekļu atlikums uz 2008. gada sākumu 430461
PAVISAM IZDEVUMI 1398317

2008. gada budžeta izpilde



INFORMĀCIJA

SPORTS

SVEICAM!

Lai dzīvē allaž jauns ceļš,
Lai burās pūš ceļa vējš,
Lai saule apspīd silti,
Un lietus, kas līst virsū,
Ir veldzējošs un maigs!

Apsveicam 
marta 

jubilārus
ELZU LOZENBERGU, 
JĀNI BOGDANOVU, 

SKAIDRĪTI ROTBERGU, 
GUNTU GASŪNI, 

LILIJU SILAVU, 
ZINAIDU MATISONI, 

VIKTORU TERENTJEVU, 
AIJU IVANI !

Strītbols

Tuvojoties 
vēlēšanām

Pilsētas domes, novada domes un pagasta 
padomes vēlēšanu likumā ir teikts, ka republikas 
pilsētas domi un novada domi ievēlē vienlīdzīgās, 
tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz 
četriem gadiem. Domes kārtējās vēlēšanas notiek 
jūnija pirmajā sestdienā.

Novada domē ievēlējamo deputātu skaitu 
nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts iedzīvo-
tāju reģistrā. Ķekavas novadā iedzīvotāju skaits 
būs 20450, līdz ar to tiks ievēlēti 17 deputāti + 3 
kandidāti. Sarakstā pieteikto kandidātu skaits 
drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā 
domē ievelējamo deputātu skaitu.

Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no plkst. 700 
rītā līdz plkst. 2200 vakarā. Ja vēlētājs vēlēšanu 
dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot 
iepriekš – triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu 
dienas – vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā 
ir reģistrēts. Iecirkņa darba laiks iepriekšējās 
balsošanas dienās ir: trešdien – no plkst. 1700 līdz 
2000; ceturtdien - no plkst. 900 līdz 1200; piektdien – 
no plkst. 1000 līdz 1600. Šajā laikā vēlēšanu iecirkņa 
komisija strādā ne mazāk kā četru cilvēku sastāvā. 
Paziņojums par iecirkņa atrašanās vietu un darba 
laiku izliekams pie pašvaldības ēkas, kā arī visos 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 
izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Sīkāka informācija: www.cvk.lv 

Kopš gada sākuma publiskajā telpā aktīvi tiek pārspriesti jautājumi 
par Latvijas izglītības sistēmas pamatelementu – skolu nākotni. Gan 
oficiālās personas, gan žurnālisti izsaka viedokļus, minējumus un 
zīmē sirreālistiskas ainas. Mūsu Daugmales pamatskola arī ir mazā 
lauku skola gan pēc skolēnu skaita, gan ģeogrāfiski, tāpēc gribu 
paust savu viedokli par Daugmales skolas vietu topošajā Ķekavas 
novadā. 

Pašlaik skolu nākotne tiešā veidā tiek saistīta ar skolēnu skaitu 
tajās, jo jaunais izglītības finansēšanas modelis paredz, ka skolotāju 
algām valsts piešķirs tik naudas, cik skolēnu ir skolā (ir izstrādāta īpaša 
formula). Ja šo mehānismu „iedarbinātu” šodien, tad vienai pašai 
Daugmales pamatskolai pietrūkst pavisam nedaudz skolotāju algu 
likmēm. Tomēr finansējuma modeļa maiņa notiek reizē ar teritoriālo 
reformu. Līdz ar to nauda, kas nepieciešama skolotāju atalgojumam, 
tiks rēķināta uz visām novada skolām un skolēniem, tos skaitot 
kopā. Izrādās – novadam kopā naudas tiek vairāk salīdzinājumā ar 
šodienas nepieciešamību. Tas, kā šie līdzekļi tiks sadalīti, būs atkarīgs 
no lēmumiem, kādus pieņems topošā Ķekavas novada dome. Tās 
politiskā griba un reālā rīcība parādīs – tiek domāts par visa novada 
attīstību vai nē! 

Mans uzskats: Daugmales skolai ir jāpastāv kā pilnvērtīgai, 
patstāvīgai un drošai pamatizglītības iestādei, šobrīd, kaut 
nedaudz, uz citu novada skolu rēķina. Situācija ar katru gadu 
uzlabojas. Daugmalē dzimušo un reģistrēto bērnu skaits no 
gada uz gadu palielinās, un, sākot ar 2011. gadu, skolēnu skaits 
Daugmales pamatskolā pieaugs. 2015./16. mācību gadā tie varētu 
būt 119, neskaitot pirmsskolas vecuma bērnus un neņemot vērā 
iedzīvotāju migrāciju. Profesionālā ziņā mūsu skola ir laba, tā ir 
akreditēta, nodrošināta ar speciālistiem un labu materiālo bāzi. 
Mūsu absolventi var iestāties un mācīties tajās skolās, kuras ir 
nolūkojuši izglītības turpināšanai. Es atkārtošos – mūsu devīze: 
privātizglītība par valsts cenu!

Skolas ēka ir jāuztur un jāapgādā pašvaldībai. Šeit notiek ne 
tikai izglītošanas process. Skolas sporta zālē nodarbojas visi sportot 
gribošie pagasta iedzīvotāji. Nodarbības notiek katru dienu līdz 
vēlam vakaram. Skolas mazajā zāle tiek organizēti visi kultūras 
pasākumi, iedzīvotāju sapulces un saviesīgie pasākumi. Skola ir 
pagasta izglītības, kultūras un sporta dzīves sirds. Tā ir jāuztur un 
jāattīsta, neraugoties uz pārejošām ekonomiskajām, politiskajām un 
citām grūtībām!

Es aicinu visas publiskās personas, izsakoties par skolu tīkla 
attīstību topošajā Ķekavas novadā, rīkoties pārdomāti un atbildīgi. 
Novads nav tikai teritorija, lati un kvadrātkilometri. Novadā dzīvo 
cilvēki ar savām interesēm, rūpēm un problēmām. Šajā saspringtajā, 
neskaidrību un pārmaiņu pilnajā laikā, kad dzīve „sit” no visām 
pusēm, publiski paustajiem viedokļiem ir jābūt skaidri pamatotiem un 
argumentētiem, pieņemtajiem lēmumiem – atbildīgiem. Vadītājiem 
katram pašam sev ir jāatbild uz jautājumu – kā mana rīcība ietekmēs 
mūsu novada iedzīvotājus? Tikai kopā ar mēs varam vairāk!

Kas notiek skolā?
Skolas dzīve rit savu ierasto gaitu. Ir sācies otrais pusgads, saulīte 

brīžiem ir pavisam spoža un silta, gaisā jūtams pavasaris. Tas viss 
atgādina, ka tuvojas Lieldienu brīvdienas un pēc tam būs klāt gada 
nobeiguma un valsts pārbaudes darbi.

Šajā laikā no gada sākuma esam gan mācījušies un sportojuši, 
gan izklaidējušies un blēņas darījuši. Esam dzīvojuši!

Mūsu skolas meiteņu florbola komanda paveikusi mazu, bet 
tomēr varoņdarbu – izcīnījusi 3. vietu Rīgas rajona florbola sacensībās 
savā vecuma grupā. Mūsu mazie sporta dejotāji ar panākumiem ir 
piedalījušies sacensībās un martā gatavojas dalībai Latvijas bērnu 
un jauniešu sporta deju sacensībās „Zvaigznītes 2009”. Lielākie 
skolēni piedalās dažādās mācību olimpiādēs fizikā, latviešu valodā, 
matemātikā, mājturībā u.c.

Skolā uzstājušies un bērnus priecējuši vairāki vieskolektīvi – 
cirks „Baltija” un muzikālais teātris „Varavīksne”. Skolēnu pašpār-
valde ir organizējusi pasākumus, atzīmējot Valentīndienu, ir noticis 
karnevāls mazajiem bērniem.

Īpaši ir jāmin mūsu skolas 9. klases skolēnu komandas 
(konsultante sk. Ž. Ceļmalniece) aktivitātes Latvenergo konkursā 
„Experiments”. Konkursa uzdevumi ir saistīti ar zināšanām par 
elektrību, tās ražošanu, pārvadi un izmantošanu. Neraugoties uz 
to, ka 9. klasē tikai tagad fizikā sāk mācīties par strāvu, mūsējie ir 
godam pārvarējuši 1. kārtu un no 163 skolu komandām ierindojušies 
starp 21 labāko. Visi turēsim īkšķus par viņu panākumiem nākošajās 
kārtās, kas notiks klātienē – televīzijā. 

Skola turpina pagājušajā gadā sāktās zaļās aktivitātes. Joprojām 
vācam izlietotās baterijas. Par skolā notikušās projektu nedēļas 
tēmu tika izraudzīts sauklis „Dzīvojam „zaļi” un veselīgi!”

Nedaudz sīkāk par projektu nedēļas darbu. Katra klase 
audzinātāja vadībā veidoja savu darba grupu. Izvēlētā darba tēma 
bija saskaņā ar iepriekš minēto saukli. 2. klase „Nemet neko laukā, 
bet lietderīgi izmanto”, 3. klase „Veselīgā nedēļas ēdienkarte”, 
5. klase „Meža bagātības”, 6. klase „Vajag vairāk taupīt, Zeme mums 
ir tikai viena!”, 8. klase „Taupības konsultants”, 9. klase „Ko es ēdu?”. 
Pirms darbu uzsākšanas skolotājiem un bērniem jau bija zināma gan 
darbu organizatoriskā struktūra, gan rezultātu vērtēšanas kritēriji. 
Nedēļas laikā tika vākti materiāli, pētīti dati, apkopoti un noformēti 
rezultāti, gatavotas prezentācijas. Piektdienā visas darba grupas 
uzstājās pārējo priekšā un stāstīja par paveikto. Vērojot visas nedēļas 
norisi, aprunājoties ar skolotājiem un skolēniem, var secināt:

Šāda projektu nedēļa (tieši nedēļa) ir vajadzīga un nepieciešama 1. 
vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir savādākā veidā organizēta 
mācīšanās - skolēni paši mācās plānot laiku un organizēt darbu. 
Otrkārt, šajā garajā mācību ceturksnī izraušanās no ierastā ritma 
ir kā svaigs ūdens malks - tas ļauj nedaudz atvilkt elpu gan 
skolēniem, kuri koncentrējas uz vienu tēmu, gan skolotājiem, 
kurus nedzen zvana skaņas. Treškārt, pārdomāta tēmas izvēle 
un saplānots darbs ļauj uzzināt daudz jauna un liek aizdomāties 
par to, ko protam, kā darām.
Uzstāšanās un prezentācijas prasmes ir nepietiekamas. Vēro-2. 
jot, kā citkārt bravurīgie un skaļie jaunieši nevarīgi un bikli 
runā publikas priekšā, šo prasmju attīstīšana un izkopšana ir 
jāizvirza par vienu no galvenajiem uzdevumiem turpmākajā 
skolas darbā.
Gandrīz visiem patika projektu nedēļas tēma, darba organi-3. 
zācija un norise.
Mēs esam apmierināti ar notikušo un noteikti turpināsim šo 

praksi turpmākos gadus.
ANDRIS CEĻMALNIEKS,

Daugmales pamatskolas direktors

Par Daugmales pamatskolas nākotni

21. februārī Daugmales pamatskolas sporta zālē norisinājās 
kārtējais strītbola turnīrs 3 pret 3. Salīdzinājumā ar pagājušo 
turnīru, šoreiz piedalījās 15 komandas un varēja redzēt, 
ka visas ir gatavas gāzt iepriekšējos čempionus „Mārtiņa 
Beķereju”. Komandas tika sadalītas četrās apakš grupās, un 
spēles varēja sākties. Protams, ka visas spēles bija ļoti spraigas 
un interesantas. Kā jau parasti sportā, arī šoreiz neiztikām bez 
asumiem. Brīžiem pat likās, ka emocijas ir tik sakāpinātas un 
nokaitētas, ka izcelsies kautiņš spēlētāju starpā. 

Visas komandas cīnījās cik spēja, taču turnīra galvenajām 
spēlēm, proti, pusfinālam kvalificējās 4: iepriekšējie čempioni 
„Mārtiņa Beķereja”, „Tāda dzīve”, „Dzave” un „Vienalga”. 
Pusfinālā spēlētāju veiksmes mijās ar neveiksmēm, un par sevi 
lika manīt arī nogurums. Pirmajā pusfinālā tikās daugmaliešu 
pārstāvētā „Dzave” un viesi no Rīgas „Tāda dzīve”. Spraigā un 
dramatiskā cīņā, diemžēl, daugmaliešiem vajadzēja piekāpties 
18 pret 21. Otrā pusfināla cīņā tikās iepriekšējie čempioni 
„Mārtiņa Beķereja” pret rīdziniekiem „Vienalga”. Lai cik ļoti 
rīdzinieki arī necenstos, viņiem nesanāca noturēt pārsvaru, 
ko bija panākuši spēles sākumā. Daugmales pārstāvētā 
komanda ne tikai panāca izlīdzinājumu, bet arī uzvarēja šo 
spēli ar rezultātu 21:16.

Klāt bija lielais fināls - čempionvienība „Mārtiņa Beķereja” 
pret ambiciozajiem „Tāda dzīve”. Abas šīs komandas jau bija 
spēlējušas savā starpā apakšgrupu turnīrā, kur uzvaru guva  
„Mārtiņa Beķereja”, kas komandai „Tāda dzīve” deva vēl lielāku 
stimulu atspēlēties un pierādīt ,ka iepriekšējais zaudējums 
bija tikai kļūda. Jau spēles sākumā lielisku sniegumu 
demonstrēja iepriekšējie čempioni, un viņus neviens 
nevarēja apturēt. Tāpēc rezultāts arī tikai likumsakarīgi bija 
par labu ”beķeriešiem”  21:13.

Vietu sadalījums:  
1. vieta   „Mārtiņa Beķereja” (Kaspars Ceļmalnieks, Mārtiņš 

Ikaunieks, Toms Lamberts, Mārtiņš Rozenbergs).
2. vieta   „Tāda dzīve” (Aivars Svirido, Artis Brīvulis, Edijs 

Kaņeps).
3. vieta   „Vienalga” (Ģirts Strikausks, Andris Siļūtins, Guntis 

Vanags).
Spēlētāji vēlas pateikties turnīra rīkotājam un galvenajam 

tiesnesim Edijam Biļkinam par apņēmību rīkot šāda veida 
turnīrus, Daugmales pamatskolas saimniecei Zinaīdai 
Matisonei - par iespēju rīkot turnīru Daugmales sporta zālē.

AGNESE ROZE,
BA “Turība” 1. kursa studente

Mazajā finālā tikās „Dzave” un „Vienalga”. Abas komandas bija 
vīlušās par netikšanu finālā, tāpēc ar savu spēli vēlējās pierādīt, ka 
ir pirmā trijnieka vērtas. Cīņā par trešo vietu ar rezultātu 21 pret 15 
uzvarēja  „Vienalga”. Varēja redzēt, ka šī komanda, pēc sakāves, ir 
atradusi iepriekšējās kļūdas un labāk mobilizējusies nekā „Dzave”.   

DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS
Daugmales pagasta padome, “Salnas”, Daugmales pag., Rīgas rajons, LV-2124. Tālr., fakss 67957888. E-pasts: kanceleja@daugmale.lv    www.daugmale.lv

Foto: Velta Cīrule

Foto: Andris Ceļmalnieks



Pārkāpumi, drošība, sadarbība  
Aizvadītajā gadā Ķekavas pašvaldības policijā saņemti gandrīz 5000 iedzīvotāju izsaukumi un izskatīti 

vairāki simti rakstisku sūdzību, kā arī par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 1182 protokoli. Šie skaitļi, kas 
ir manāmi lielāki nekā iepriekšējos gados un pat pārsnieguši tagad daudzkārt pieminēto deviņdesmito 
gadu līmeni, arī Ķekavā apliecina  to pašu tendenci, par kuru ir satrauktas policijas iestādes visā Latvijā. 
Līdz ar ekonomisko lejupslīdi pasliktinās situācija sabiedriskās kārtības un drošības sfērā. Tajā pašā laikā 
es negribētu esošo situāciju Ķekavā dramatizēt – tā ir kontrolējama un mierīgāka, nekā daudzās citās 
vietās Latvijā. 2009. gada divos mēnešos Ķekavā ir reģistrēti gandrīz 700 iedzīvotāju izsaukumi. 

Lielākā daļa sabiedriskās kārtības pārkāpumu joprojām ir saistīti ar alkohola lietošanu un tā 
izraisītajām sekām. Pagājušajā gadā par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā aizturētas un 
administratīvi sodītas 253 personas. Jāpiebilst, ka daudzos gadījumos reibuma stāvoklis ir ļoti smags (pat 
pārsniedzot 4 promiles) un saistīts ar dzīvības un veselības apdraudējumu, dzērāji tiek atrasti nemaņā 
uz ielām un ceļiem, sniega kupenās. Satrauc, ka reibumā nereti atrodas arī nepilngadīgas personas. 
Piemēram, aizvadītā gada 1. septembra vakarā pašvaldības policijā nonāca 19 iereibuši skolas vecuma 
jaunieši. Ja deviņus gadus vecam puisēnam alkometrs uzrāda alkohola reibumu vienu promili, tad 
tas jau ir vairāk nekā satraucoši. 2008. gadā pie administratīvās atbildības ir sauktas 53 nepilngadīgas 
personas, kuras vecākas par 14 gadiem, 27 no tām sodītas par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā vai 
atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskaroša reibuma stāvoklī. Divus nepilngadīgos nācies pat 
nogādāt narkoloģijas centrā. Četri nepilngadīgie tiesā sodīti par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā 
atkārtoti gada laikā. 

Kopumā par atkārtotu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī gada laikā sodītas 80 personas, turklāt 
dažas no tām – pat vairākas reizes. Jāpiebilst, ka administratīvie sodi ir kļuvuši ievērojami lielāki un 
tiesas, kas uzliek sodu par šo pārkāpumu, ir kļuvušas bargākas: dzērājvīriem nācies pa nedēļai pavadīt 
administratīvajā arestā. Alkohola lietošana bieži vien rada huligāniskas darbības pret apkārtējiem, un 
par tādām tiesā pērngad sodītas 10 personas, savukārt piecas personas saņēmušas sodu, tai skaitā  
administratīvo arestu, par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.

Ar alkohola lietošanu saistīti arī nebeidzamie ģimenes skandāli, turklāt arvien biežāk – ar reālu 
vardarbību pret ģimenes locekļiem, gada laikā par to aizturētas 60 personas.

2008. gada beigās un 2009. gada sākumā strauji pieaudzis nepilngadīgo personu skaits, kuras 
cietušas no fiziskas un emocionālas vardarbības ģimenē. Pie administratīvās atbildības nācies saukt 12 
vecākus, kaut gan pirms tam ar šīm ģimenēm tika veikts ilgstošs preventīvais darbs. 14 vecāki saukti 
pie administratīvās atbildības par vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu. Deviņi vecāki saukti pie 
administratīvās atbildības par bērna, kurš jaunāks par septiņiem gadiem, atstāšanu bez uzraudzības.  
2008. gadā vairāk nekā ar simt pusaudžiem veiktas preventīvas pārrunas par pretsabiedrisku uzvedību, 
un arī šogad nepilngadīgo lietu inspektorei šajā jomā darba netrūkst.

Vairāk nekā 60 personas sodītas par dzīvošanu bez derīgas pases vai dzīvesvietas deklarēšanas.
10 personas sodītas par apzināti nepatiesu speciālo dienestu uzsaukšanu, to skaitā divas jaunietes, 

kas vairākus mēnešus nodarbojās ar visu līmeņu policijas, ugunsdzēsības un neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestu bezjēdzīgu „raustīšanu” uz dažādām Ķekavas vietām. Rīgas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigādēm vien šo darbību rezultātā nodarītie materiālie zaudējumi sasniedza 
gandrīz 800 latus, nerunājot nemaz par to, ka laikā, kamēr šādas jauniešu bezatbildības dēļ speciālās 
reanimācijas brigādes veltīgi steidzās uz Ķekavu, kāds patiesi kritiskā stāvoklī esošs cilvēks, iespējams,  
palika bez palīdzības...

Regulāri tiek saņemti arī satraukuma pilni iedzīvotāju zvani par to, ka pie viņu dzīvokļu durvīm 
dauzās svešas personas, kas mēģina iekļūt iekšā. Par laimi, lielākoties tie ir bijuši iereibuši kaimiņi, kas 
sajaukuši durvis, taču tas nenozīmē, ka par šādām lietām nebūtu jāuztraucas. Zvaniet uz policiju jebkurā 
aizdomīgā situācijā! Gribu atgādināt iedzīvotājiem, ka šajā nestabilajā laikā par savu un ģimenes drošību 
ir jārūpējas pastiprināti. Zagļu izdomai un nekaunībai patiešām nav robežu, arvien biežāk viņi iekļūst 
mājoklī pat pašu saimnieku klātbūtnē. Daudzi ķekavieši strādā un iepērkas Rīgā ,kur drošības situācija 
uz ielām ir daudz dramatiskāka, tāpēc atgādinu dažas pavisam vienkāršas lietas, kuras ikdienā būtu 
jāatceras un jāievēro:

• raugieties, lai dzīvokļa durvis nepaliktu vaļā pat uz dažām minūtēm, kamēr aizejat pie kaimiņienes 
pēc sāls vai iznesat atkritumu spaini;

• prombūtnes laikā neatstājiet atvērtus logus un balkonu durvis (diemžēl caur tām zagļi mēdz ienākt 
arī tad, kad saimnieki blakus istabā guļ ciešā miegā);

• lai gan atslēgas, kā zināms, no zagļiem neglābj, laba slēdzene tomēr ir būtisks šķērslis garnadža 
ceļā;  

• neielaidiet dzīvoklī nepazīstamas personas un stingri piekodiniet to saviem bērniem, aprīkojiet 
durvis ar actiņu un drošības ķēdīti; 

• neglabājiet naudu, kredītkartes, automašīnas atslēgas u.c. svarīgas lietas priekšnamā tieši pie 
ārdurvīm, kur tās nelūgtam viesim ir vienā mirklī paķeramas,

• ja iespējams, aprīkojiet durvis un logus ar signalizācijas ierīcēm (ja nav finansiālu iespēju apmaksāt 
apsardzes firmu pakalpojumus, ir pieejamas salīdzinoši nedārgas lokālas ierīces, kas spēj sacelt 
trauksmi un zagļus aizbaidīt);

• ja iespējams, vienojieties ar kaimiņiem, ka savstarpēji pieskatīsiet cits cita dzīvokļus;
• nenēsājiet līdzi lieku naudu un kredītkartes, kuras ikdienā neizmantojat (un, protams, neglabājiet 

karšu kodus kopā ar kredītkartēm);
• raugieties, lai visas jūsu automašīnas durvis arī braucot būtu bloķētas un uz aizmugures sēdekļa 

nomesta soma nekļūtu par zagļu laupījumu, apstājoties, piemēram, pie luksofora sarkanā signāla;
• sabiedriskajā transportā turiet somu klēpī vai pie krūtīm, sargieties no tiem, kas jums it kā nejauši 

tiek burzmā piespiesti vai uzgrūžas (tas ir zagļu iecienīts paņēmiens), un vīriešiem bikšu  aizmugures 
kabatā ielikts maks ir zagļu „saldēdiens”;

• uz ielas neielaidieties sarunās ar nepazīstamiem cilvēkiem;
• esiet uzmanīgi, ja kāpņu telpā atrodas vai kopā ar jums ieiet aizdomīgi cilvēki (sevišķi dienas laikā, 

kad visi ir darbā, jūs kritiskā situācijā varat palikt bez palīdzības).
Vienā rakstā nav iespējams izanalizēt visus iespējamos riskus un rīcību kritiskās situācijas, tāpēc, ja 

vēlaties saņemt individuālas konsultācijas un praktiskus padomus (rīcība, apsardze, signalizācija utt.)  tieši 
jūsu ģimenei un mājoklim, gaidu ikvienu interesentu Ķekavas 
pašvaldības policijā Gaismas ielā 19, k.9 katru otrdienu no 
plkst. 17 līdz 18. Atnāciet kopā ar bērniem, pārrunāsim un 
risināsim šos jautājumus kopīgiem spēkiem. Ja vēlaties, varam 
šāda veida pārrunas rīkot arī jūsu darba vietā, mājas iedzīvotāju 
sapulcē utml.. 

Nobeigumā gribu pateikt vislielāko paldies tiem iedzīvo-
tājiem, ar kuriem esam sadarbojušies un turpinām sadarboties 
sabiedriskās kārtības un drošības jautājumos. Pateicoties jūsu 
atbalstam un sniegtajai informācijai, izdevies aizturēt gan 
zagļus, gan novērst dažādus pārkāpumus, gan vārda vistiešākajā 
nozīmē izglābt ne vienu vien dzīvību. Par to šoreiz īpašs paldies 
Dainim Plūmītim, kurš savlaicīgi pamanīja gāzes noplūdi, Mairai 
Cimermanei un Ilzei Liljē - Resnei, kuras izglāba alkohola reibumā 
slīkstošu jaunieti, Vadimam Leibovičam, Edgaram Banim, 
Viesturam Lazdam.

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas pašvaldības policijas priekšnieks
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Par kapavietu nomas maksu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.02.2009. lēmumu Nr.4.§ 4.1.p. (protokols Nr.6))

1.  Noteiktas Ķekavas pagasta kapsētu sniegto pakalpojumu vienreizējas izmaksas:
1.1. Maksa par jaunas kapavietas nomu Ķekavas pagasta kapsētās Ķekavas pagastā 

un Baložu pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem, teritorijā deklarēto iedzīvotāju 
apbedīšanai: 

Kapavieta Platība, m² Maksa, Ls bez PVN
Vienvietīga 5,25 23,70
Divvietīga 7,50 31,60
Trīsvietīga 9,00 39,50
Četrvietīga 12,00 47,40

1.2. Maksa par jaunas kapa vietas nomu Ķekavas pagasta kapsētās ģimenes kapos 
Ķekavas pagastā un Baložu pilsētā deklarēto iedzīvotāju pirmās pakāpes mirušo 
radinieku (tēvs, māte, laulātais, dēls, meita) apbedīšanai, kuri nav deklarēti Ķekavas 
pagasta teritorijā:

Kapavieta Platība, m² Maksa, Ls bez PVN
Vienvietīga 5,25 79,00
Divvietīga 7,50 118,50
Trīsvietīga 9,00 158,00
Četrvietīga 12,00 197,50

1.3. Maksa par jaunas kapa vietas nomu personām, kas nav deklarētas Ķekavas pagastā 
un Baložu pilsētā:

Kapavieta Platība, m² Maksa, Ls bez PVN
Vienvietīga 5,25 237,00
Divvietīga 7,50 316,00
Trīsvietīga 9,00 395,00
Četrvietīga 12,00 474,00

2.  Ķekavas pagasta kapsētās par brīvo teritoriju (līdz 5m2), kurā nevar notikt apbedījumi 
un, kas atrodas blakus iznomātajai apbedījuma vietai, maksa 10 Ls par 1 m² (bez PVN).

3.  Kapsētas uzturēšanas izmaksas – 11,00 Ls (bez PVN);
4.  Ķekavas pagastā deklarētas trūcīgas personas (piešķirts trūcīgas personas statuss) 

apbedīšanai vienvietīga kapa vieta tiek iznomāta bez maksas.
5.  Bezpiederīgo apbedīšanu organizē Ķekavas pagasta pašvaldība.
6.  Nomas maksas lielums var tikt pārskatīts pēc Ķekavas pagasta pašvaldības lēmuma.
7.  Noteiktās kapavietu nomas maksas publicēt pašvaldības izdevumā „Mūsu Ķekava”, 

pagasta pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv, kā arī izlikt tās savā ēkā un pie 
paziņojumu dēļa kapsētās.

8.  Uz Baložu pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem attiecināmas tādas pašas kapavietu 
nomas maksas kā uz Ķekavas pagasta teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem atbilstoši 
Sadarbības līgumam Nr. 25/2005, kas noslēgts 12.01.2005. starp Ķekavas pagasta 
padomi un Baložu pilsētas domi.

Par Ķekavas vidusskolas telpu nomas maksu
Apstiprinātas šādas Ķekavas vidusskolas telpu nomas maksas: 
1. Vidusskolas mācību procesa un izglītības programmu, pedagogu kvalifikācijas 

kursu nodrošināšanai – bezmaksas.
2. Ķekavas pagasta pašvaldības organizēto pasākumu vajadzībām, pamatojoties uz 

pašvaldības pieprasījumu – bezmaksas.
3. Vidusskolas kabinetu un klašu telpu noma citām izglītības iestādēm to mācību 

programmu realizēšanai (izņēmuma gadījumos un neapgrūtinot mācību procesu 
vidusskolā) - 2.00 Ls/mācību stunda (bez PVN).

4. Sporta zāles izmantošana – 10.00 Ls/stundā ( bez PVN).
5. Vidusskolas aktu zāles izmantošana –15.00 Ls/stundā (bez PVN).
6. Vidusskolas sākumskolas aktu zāles izmantošana 10.00 Ls/stundā (bez PVN).
7. Telpu izmantošana naktsmītnēm brīvlaikos: 

7.1. bērniem 10.00 Ls/ diennakts (bez PVN);
7.2. pieaugušajiem 15.00 Ls/diennakts (bez PVN).

8. Ēdnīcas telpu izmantošana 10.00 Ls/stundā (bez PVN).

Par vecāku maksu bērnu nodarbībām 
Apstiprināta sekojoša maksa no 2009. gada 18. februāra līdz 2009. gada 31. maijam:

Katlakalna Tautas nama „Ķiparu skolas” vienas nodarbības maksa - Ls 3.00 (bez PVN),
mēneša abonements par 4 nodarbībām – Ls 10.00 (bez PVN);
Ķekavas kultūras nama bērnu vokālā ansambļa sagatavošanas grupas audzēkņu 
vecāku maksa mēnesī – Ls 8.00 (bez PVN). 

Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas sporta aģentūra” 
sniegto pakalpojumu un telpu nomas maksu

1. Sporta zāles izmantošana.

Pakalpojuma veids
Nodarbību izcenojums pagasta 

iedzīvotājiem, LVL / 1h
Nodarbību izcenojums 

juridiskajām personām, LVL /1h
Cena 

bez PVN
PVN 
21%

Kopā ar 
PVN 21%

Cena 
bez PVN

PVN 
21%

Kopā ar 
PVN 21%

Telpu un inventāra 1h noma       
Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm 
no 8.00 - 15.00 9.92 2.08 12.00 14.88 3.12 18.00

Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm 
no 15.00 - 22.00 12.40 2.60 15.00 18.18 3.82 22.00

Tribīņu sporta zāle 4.96 1.04 6.00 6.61 1.39 8.00
Ģērbtuves un dušas 9.92 2.08 12.00
Individuālajiem apmeklētājiem 1.32 0.28 1.60
Bērniem līdz 18 gadiem 0.83 0.17 1.00
Bērnu laukuma apmeklējums 0.41 0.09 0.50
Inventāra noma 0.41 0.09 0.50

2. Sporta zāles izmantošana sacensību un pasākumu rīkošanai.

Pakalpojuma veids
Telpu 1h noma

Cena bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN 21%

Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm 20.66 4.34 25.00
Tribīņu sporta zāle 12.40 2.60 15.00
Sauna (pieteikšanās 2 h iepriekš) 7.44 1.56 9.00
Sauna (sportistiem) 5.78 1.22 7.00
Tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, u.c.) 6.61 1.39 8.00
Kafejnīcas, bufetes uzstādīšanas noma 4.96 1.04 6.00

3. Papildus nosacījumi un atlaides.  Nomai sacensībām vairāk par 5h – atlaide 20%.

Šo suni 2. martā netālu no 
“Dālderiem” savainoja auto-
ma šīna. Nogādāts Bauskas 
patversmē, tālr. 29752829. 
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2009. gada marts  Nr. 3 (114)Iespiests Talsu Tipogrāfijā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas kultūras namā
Ceturtdien, 12. martā plkst. 19 

Dāmu klubiņa tikšanās  ar dziesminieku VALDI ATĀLU
∗ ∗ ∗

Svētdien, 15. martā plkst. 11 
Mazo vokālistu dziedāšanas svētki “CĀLIS – 2009” 

∗ ∗ ∗
Trešdien, 18. martā plkst. 11 Ķekavas māmiņu klubiņa atklāšana 

∗ ∗ ∗
Sestdien, 21. martā plkst. 18 Ķekavas pagasta jauniešu deju 
kolektīvu sadancošana koncertā „KAD SAULE KUTINA PĒDAS”

∗ ∗ ∗
Piektdien, 27. martā plkst. 19.30 Teātra dienai veltīts pašmāju 

koncertuzvedums „TĀ NAV DZĪVE, TAS IR KINO” 
∗ ∗ ∗

Sestdien, 28. martā plkst. 19 
Teātra studijas “Jauno Miltu Teātris” pirmizrāde “Svētais karš”. 
Ieejas maksa 1 Ls, biļešu iepriekšpārdošana KN administrācijā 

Pasākumi pensionāriem
1. maijā plkst. 15 Ķekavas Kultūras namā pensionāru balle 

“Jautrais pavasaris”.

13. un 20. maijā ekskursija pa Ziemeļvidzemi –
 Cēsis, Straupe, Ieriķi, Ungurmuiža, pazemes ezeri.

1. un 8. jūlijā ekskursija – Rundāles pils, Mežotnes pils.

Pieteikties ceturtdienās no plkst. 11 – 13 kultūras nama pagrabiņā 
vai pa tālr. 67936097.

PENSIONĀRU PADOME

Lieldienu dievkalpojumi
Doles - Ķekavas ev. lut. draudzē

5. aprīlī plkst. 10 Pūpolu svētdienas dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

9. aprīlī plkst. 19 Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

10. aprīlī plkst. 10 Lielās Piektdienas dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

11. aprīlī plkst. 23 Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

12. aprīlī plkst. 10 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS.
Dziedās Endia Rezgale kopā ar ērģelnieku Aivaru Kalēju.

Ķekavas pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta

VASILIJA ŠVEDA (dz. 1927.g.),
MAIJAS AGNĒZES BĒRZIŅAS (dz. 1929. g.),

LEONTINAS MATISONES (dz. 1918. g.),
MODRA KRĒSLIŅA (dz. 1946. g.),

AIŅA RUBEŅA (dz. 1950. g.),
MIHAILA KAZAČENOKA (dz. 1938. g.),
VENĒRAS KOKARĒVIČAS (dz. 1930. g.),
JEVDOKIJAS MIŠKINAS (dz. 1930. g.),

ARVĪDA ŠTEINERTA (dz. 1955. g.)
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems 
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs
Viņa stādītās kļavās.
    (I. Ziedonis) 

LĪDZJŪTĪBAAPSVEIKUMI

Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

jaundzimušos mazuļus
DANIELU GATEŽU,
AĻONU PECEVIČU,
MIKU STRAZDIŅU,
ELĪNU GERASIMOVU,
LUDVIGU VĪTOLIŅU,
AIGU KURZEMNIECI,
NIKOLU DEINU 
BLAŽEVIČU,
SAMANTU KRAVALI,
ADRIANU STRAUTMANI,
IEVU DZERKALI
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
               (K. Štrāls)

Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej;
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.

(K. Kalnietis)

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

ALBĪNI ČUBU, 
ANTOŅINU ROGULINU, 

JEVGEŅIJU KURCIŠU, 
VELTU ZVAIGZNI, 

ĒRIKU EGLĀJU, 
ANTONIJU ĀBOLIŅU, 

AUSMU MEIJERI, 
PĒTERI SPŪLI!

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Lauksaimniekus un patērētājus rosina uz sadarbību

18. februārī Ķekavā notika semi-
nārs – diskusija „Kā veiksmīgāk pārtikas 
patērētājam un ražotājam sadarboties”, 
ko organizēja biedrība „Partnerība 
Daugavkrasts”, Latvijas bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācija, Cēsu 
zemnieku apvienība, Jauno zemnieku 
klubs, Velga Rušiņa, Dana Lahtinova, 
Zaiga Kazāka un Marija Haitina. 
Seminārā piedalījās Francijas pārstāvji 
no „Zaļo pārtikas grozu” sistēmas, Jauno 
zemnieku kluba, SIA „Ekovirtuve”, SIA 
„Dabas dobe”, Pārtikas un veterinārā 

dienesta, kā arī no Latvijas bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācijas. Pasākumu 
apmeklēja vairāk nekā 80 interesentu.

Francijas pārstāvji dalījās ar savu 
pozitīvo pieredzi AMAP (Solidārā 
ražotāju un patērētāju apvienība) 
organizācijā, uzsverot to, ka tas nav 
konkrēts modelis, kas jāpieņem kā 
obligāts nosacījums. AMAP – saikne ar 
zemi, savukārt pati saikne ir ekonomiska 
un videi draudzīga pārtikas ražošana, 
kā arī attiecības starp pircējiem un 
zemniekiem. Organizācijas AMAP 

konkrētais modelis paredz zemnieku 
atbalstu un patērētāju drošību, iegā-
dā joties kvalitatīvu pārtiku. AMAP 
paredz līgumu, kurā ir vairāki punkti, 
zemnieki apņemas audzēt pārtiku ar 
videi draudzīgām metodēm, savukārt 
pircēji apņemas iegādāties produkciju, 
samaksājot produkcijas cenu jau 
iepriekš, un vienreiz nedēļā atnākt pakaļ 
precei. 

Latvijas bioloģiskās lauksaimnie cības 
asociācijas pārstāve Laima Hercberga 
iepazīstināja klātesošos ar aktu alitātēm 
bioloģiskās lauksaimnie cības jomā.

Lai mudinātu zemniekus pašražoto 
produkciju tirgot bez starpniekiem, 
Velga Rušiņa informēja par to, ka Latvijā 
ir plānots ieviest zemnieku korporatīvo 
sabiedrību ar līdzīgu sistēmu – „Velgas 
pārtikas grozs”. Par savu pieredzi 
un idejām dalījās SIA „Ekovirtuve” 
īpašniece Sandra Stabinge, mudinot 
zemniekus vairāk pievērsties biolo-
ģiskai lauksaimniecībai un piegādāt 
arī SIA „Ekovirtuve” nepieciešamo 
produkciju.

Semināra noslēgumā interesentiem 
bija iespēja iepazīties arī praktisko 
saimniekošanas pieredzi divās zemnie-
ku saimniecībās – vides saimnie cībā 
„Valmoniras” un šķirnes trušu audzētavā 
„Pukstiņi”.

MĀRIS BELOVS,
biedrības “Partnerība Daugavkrasts” 

valdes priekšsēdētājs

Sporta pasākumi
14. un 15. martā plkst. 10 Ķekavas sporta klubā notiks 

Ķekavas pagasta 2009. gada atklātais čempionāts GALDA SPĒĻU 
DAUDZCĪŅĀ. 

15. martā plkst. 10 pie Ķekavas sporta kluba auto 
orientēšanās “Ķekavas novada aplis”.

21. martā plkst. 10 Ķekavas sporta klubā notiks Ķekavas 
pagasta 2009. gada individuālajam čempionā tam NOVUSĀ. 

Aicinām iepazīties ar nolikumiem mājas lapā www.kekava.lv 
un aktīvi piedalīties sporta pasākumos!

ĶEKAVAS SPORTA AĢENTŪRA

Lai tu visu mūžu saglabātu 
Dzidra maija rīta možumu, 
Asu domu, nerimtīgu prātu,  
Dzīves prieku, degsmi, maigumu!
Lai vienmēr tev bites čakluma pietiek 
Un ozola izturības, 
Lai dienas kā saulainas vizbules zied 
Un pelēkas nav nevienas!

Visām Ķekavas pagasta dāmām 
vissirsnīgākie sveicieni un vislabākie 

vēlējumi jaukākajos pavasara svētkos – 
Starptautiskajā sieviešu dienā!

Uzņēmējs IGORIS MALINAUSKAS 

Skolēnu brīvdienās 7. aprīlī uzņēmējs 
Igoris Malinauskas aicina Ķekavas bērnus  
bezmaksas ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko 
dārzu.  Pulcēšanās plkst. 10.30 pie viesnīcas 
Ķekava Hotel Park Pliederu ielā 2 (pretī 
vidusskolai). Uzziņas un pieteikšanās pa 
tālr. 67936568.

Laikā no 16. līdz 20. februārim 
Ķekavas vidusskolā notika projektu 
nedēļa. Tajā piedalījās arī sākumskolas 
2. – 4. klašu skolēni. Katra klašu 
grupa bija izvēlējusies savu pētāmo 
tēmu. Otrās klases strādāja pie tēmas 
„Ģimene” – pētīja radurakstus, zīmēja 
dzimtas kokus, aptaujāja vecākus par 
viņu bērnības mīļākajām grāmatām, 
spēlēm un skolas gaitām, klausījās un 
stāstīja to laiku anekdotes, rēķināja 
ģimenes gadu rēķinus (cik lieli skaitļi 
sanāca!), rakstīja dzejoļus par ģimeni un 
zīmēja savas ģimenes. 2.b un 2.c klases 
devās arī ekskursijā uz Leļļu mākslas 
muzeju iepazīt savu vecāku bērnības 
laika rotaļlietas. Muzeja apmeklējums 
bija kā jauks pārsteigums bērniem 
un mīļa atkalredzēšanās ar draugiem 
skolotājām. Turklāt ekskursijas noslē-
gu mā visus cienāja ar īstiem cukur-
gailīšiem, mmm!

3. klases bija izvēlējušās pētīt 
profesijas. Aktīvākie skolēni veica 
praktisku darbu, meklējot informā ciju 

grāmatās un internetā. Skolēni veica 
savstarpēju aptauju klasē, kurā centās 
noskaidrot, par ko tad vēlētos kļūt. 
Vairums zēnu grib kļūt par sportistiem, 
taču bija arī pārsteigumi – ka meitene 
no 3.b klases sapņo kļūt par kapteini, 
bija arī zēns no 3.c klases, kas vēlas 
kļūt par pārtikas tehnologu. Skolēni 
veidoja krustvārdu mīklas par 
profesijām. Audzēkņi ar aizrautību 
piedalījās spēlē „Mēmais šovs”, kur 
bija jāuzmin profesijas.

4. klašu skolēni iepazinās ar 
dažādiem transporta veidiem, devās 
ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju. 4.a 
klase pētīja sauszemes transportu, 4.b 
klase - jūras transportu, bet 4.c klase  
gaisa transportu. Skolēni patstāvīgi 
meklēja dažādu informāciju gan 
grāmatās un laikrakstos, gan inter-
ne tā, sastādīja krustvārdu mīklas 
un dažādus uzdevumus saistībā 
ar izvēlēto tematu. Strādājot pie šī 
projekta, bērni darbu veica ar interesi 
un aizrautību. 

Piektdien prezentējām savus 
projektus. Otrklasnieki prezentācijā 
piedalījās pirmoreiz – stāstot par 
paveikto, runājot dzejoļus, rādot savus 
projektu darbus un pat uzbūvējot 
ģimenes koku.

3. klašu skolēni prezentācijā atsauca 
atmiņā jauko M. Brauna dziesmu 
„Mammu, es gribu!”. Savukārt 4. klases 
ieradās ar saviem transporta līdzekļiem 
un ceļojuma piederumiem, iepazīstinot 
skatītājus ar savu veikumu. Viņi rādīja 
nelielu uzvedumu, dziedot dziesmas 
un iepazīstinot ar sava veiktā darba 
izklāstu.

Projektu nedēļa bija neliels atelpas 
brīdis pirms nākamā darba cēliena, kā 
arī daudz grūtāks darbs, jo prasīja gan 
stundās apgūtās zināšanas, gan prasmi 
sadarboties, vienoties par veicamo 
darbu un uzklausīt citus. 

MĀRĪTE LIELGALVE,
Ķekavas sākumskolas 

ārpusklases organizatore

Gadatirgi 2009. gadā 
26. aprīlī – Jurģu gadatirgus, 17. maijā – Pagasta dienu 

gadatirgus, 21. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus, 26. jūlijā – Annas 
gadatirgus, 30. augustā – Pirmsskolas gadatirgus, 27. septembrī – 
Miķeļdienas gadatirgus, 18. oktobrī – Ražas svētku gadatirgus.

Gadatirgu norises vieta laukumā pie Doles Tautas nama un 
Skolas ielā Ķekavā, laiks no plkst. 8 līdz 15.

Attēlā: semināra dalībnieki ciemos vides saimniecībā „Valmoniras”

Projektu nedēļa: atelpa un darbs


