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Ieskats vēsturē
 1907. gada 4. decembrī juridiski apstiprināta Doles Saviesīga 

biedrība, kura skolas direktora V. Ramana vadībā organizēja sabiedrības 
kultūras dzīvi. 1908. gada 3. februārī notika biedrības atklā šanas 
svētki Tiesas nama zālē (tagad sākumskolā), bet 1910. gada 1. februārī 
Vidzemes vicegubernators apstiprināja Doles Saviesīgās biedrības 
iesniegto projektu – uz Vecā kroga pamatiem būvēt Doles biedrības 
namu. Par tautas saziedotajiem līdzekļiem pusotra gada laika tas 
arī tapa. 1911. gada 2. oktobrī Doles Saviesīgā biedrība svētīja sava 
jaunbūvētā biedrības nama atklāšanas svētkus. 

1926. gada 19. jūlijā uzsākti kapitāli biedrības nama pārbūves darbi 
16547 latu apjomā, kas pabeigti 1927. gada 27. janvārī. 

1928. gada 5. oktobrī Zemesgrāmatā reģistrēts no Doles muižas 
atdalītais zemes gabals 2,7 ha kopplatībā ar Doles Tautas nama vārdu 
ar noteikumu: ja neierīko Tautas namu vai sāktu to izlietot citiem 
nolūkiem, Zemkopības ministrija uzliek 6% sodu vai paņem atpakaļ 
valstij.

1930. - 40. gados namā notika aktīva sabiedriskā dzīve. 
Pēc otrā pasaules kara biedrību neatjaunoja, nams kā bezīpašnieka 

manta nonāca valsts rokās “pagasta sabiedrības vajadzībām” un 
turpmāk brīžiem šeit mājoja skola, ciema izpildkomiteja, bibliotēka, 
veikali un Doles pasta nodaļa.

Tautas nams novecoja. Lai atjaunotu jumtu un paglābtu namu no 
pilnīgas sabrukšanas, kolhoza priekšsēdētājs Māris Šops 80. gadu 
beigās ēku uzņēma kolhoza bilancē. 1992. gadā privatizācijā Tautas 
nams nonāca buljona ceha mantu sarakstā par 378 latiem... 

1995. gada 27. martā juridiski atjaunojās sabiedriska organizācija 
“Doles Saviesīgā biedrība”, kura ir 1907. gada dibinātās biedrības 
tiesību, darba un tradīciju turpinātāja. Pirmais un galvenais uzdevums 
bija palīdzēt Ķekavas pagasta padomei atgūt īpašuma tiesības uz 
Tautas namu. Doles Saviesīgā biedrība rakās arhīvos, vāca juridiskos 
pierādījumus, organizēja akciju “Doles Tautas namu – tautai”, kuru ar 
parakstiem atbalstīja 917 iedzīvotāji. Pēc divarpus gadu ilgas tiesāšanās 
bija panākta Tautas nama piederība Ķekavas pagasta pašvaldībai. Liela 
pateicība par Tautas nama atgūšanu pienākas Birutai Hincei. Taču cīņa 
par telpu atbrīvošanu turpinājās vēl pāris gadus.

1999. gada Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Doles 
Tautas namu iekļāva valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, 
kuru ignorēja pagasta vadība, lai radītu priekšnoteikumus privatizācijai. 
Lai arī Doles Tautas nams bija nodots SO “Doles Saviesīgā biedrība” 
valdījumā un notika renovācijas projekta sagatavošana, tam tika radīti 
visādi šķēršļi. Daži vēlējās Tautas namu pārvērst par viesnīcu, citi par 
izcilu tirdzniecības vietu. Atklājās, ka steidzami jānovērš pirmsavārijas 
stāvokli. 2001. gada nogalē tika uzsākta zāles jumta nesošo konstrukciju 
un grīdas siju pastiprināšana, bet 2002. gadā namā jau notika divas 
izstādes un lietišķas mākslas darinājumu tirdziņš, apliecinot, ka Tautas 
namam jākalpo vienīgi kultūras iestādes funkciju veikšanai.

Doles Saviesīgā biedrības atkārtotajam pieteikumam sekojošais 
kultūras 2005. gada 26. janvāra rīkojums Nr. 23 “Par Doles Tautas nama 
iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras objektu sarakstā” nomierināja 
privatizēt gribētāju ilūzijas.

Līdzekļi nama renovācijai tika paredzēti 2008. gada budžetā, un 
kopš šī pavasara Ķekavas skaistākā ēka – DOLES TAUTAS NAMS atkal 
kalpo visai sabiedrībai. Laimīgu mūžu namam nākošajā simtgadē! 

ELGA AUZIŅA

Ķekavas novadā ir izveidoti pieci vēlēšanu iecirkņi :
Vēlēšanu iecirknis Nr  785 –  Ķekavas kultūras nams – 

Gaismas iela 17, Ķekava
Vēlēšanu iecirknis Nr  786 –  Katlakalna Tautas nams – 

Pļavniekkalna iela 35, 
Katlakalns, Ķekavas pagasts

Vēlēšanu iecirknis Nr  787 –  bērnudārzs “Zvaigznīte”, 
Valdlaučos, Ķekavas pagasts

Vēlēšanu iecirknis Nr  762 –  Baložu Dome, Uzvaras 
prospekts 1A, Baloži

Vēlēšanu iecirknis Nr  780 –  Daugmales pagasta padome, 
“Salnas”, Daugmales pagasts

Eiropas Parlamenta un Ķekavas novada vēlēšanas notiks 
2009  gada 6  jūnijā no plkst  7 00 līdz 22 00 vēlēšanu 
iecirkņos Nr  785, 786, 787, 762, 780 

Informācija vēlētājiem 
Paziņojumi par vēlēšanu iecirkņu darba laiku tiks izvietoti pie 
vēlēšanu iecirkņiem no 2009  gada 20  maija 

AUTOBUSU KUSTĪBAS GRAFIKS 
Vēlēšanu darbības nodrošināšanai un vēlētāju ērtībai Ķekavā kursēs 
autobuss pa sekojošu maršrutu:
Plakanciems – Ķekavas kultūras nams.
8 00; 10 30; 14 00; 16 30 – Mellupi; 8 10; 10 40; 14 10; 16 40 – pie ozola; 
8 15; 10 45; 14 15; 16 45 – Mežinieku pasts; 9 00; 11 30; 15 00; 17 30 – 
Ķekava  Atpakaļ uz Plakanciemu – 10 00; 12 30; 16 00; 18 30 
Baložos kursēs autobuss: no Baložiem (no tirgus laukuma) uz 
Titurgu (vēlēšanu iecirknis): – 8 00; 9 00; 10 00; 11 00; 12 00; 15 00; 
16 00; 17 00  No Titurgas – 8 30; 9 30; 10 30; 11 30; 12 30; 15 30; 
16 30; 17 30 

ĶEKAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

Lielā zāle ar lielisku akustiku gaida apmeklētājus.

Plašas telpas, kurās ir atsevišķs stūrītis mazajiem lasītājiem, ieguvusi Ķekavas bibliotēka.

Novadpētniecības muzeja ekspozīciju zāle. Tūrisma informācijas centrs.

ATDZIMST DOLES TAUTAS NAMS
8. maijā tas atkal atvēris durvis Ķekavas pagasta iedzīvotājiem un viesiem



Par atkritumu izvešanu 
Ķekavas pagasta teritorijā

Ķekavas pagasta pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par neskaidrībām saistībā ar atkritumu apsaimniekotāja 
maiņu pašvaldības teritorijā un sniedz iedzīvotājiem sekojošu informāciju:

atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam” un Ķekavas pagasta pašvaldības Saistošo noteikumu 
Nr 10/2008 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas apstiprināti ar pagaidu administrācijas 17 09 2008  
lēmumu Nr 1§, protokols Nr  12, 2 4  punktam, pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās 
administratīvajā teritorijā un atbilstoši 2 6  punktam, pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā zonā 

2009  gada 3  aprīlī Ķekavas pagasta pašvaldība, balstoties uz atklāta konkursa rezultātiem, ir noslēgusi līgumu 
Nr 58/2009 ar SIA „Nelsens” par turpmāku sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas pagasta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā  Tas nozīmē, ka SIA „Nelsens” piedāvājums konkursā tika atzīts par saimnieciski 
visizdevīgāko – cena par 1m³ atkritumu apsaimniekošanu tika piedāvāta viszemākā – 2,82 Ls, kas ir vidēji uz pusi 
lētāk kā līdz šim 

Turpmākos piecus gadus, atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likumam”, likumam „Par pašvaldībām” un 
minētajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, SIA „Nelsens” būs vienīgais atkritumu apsaimniekotājs Ķekavas 
pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas apkalpos gan iedzīvotājus, gan komersantus, gan valsts un 
pašvaldības iestādes 

Līguma noslēgšana ar SIA „Nelsens” par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāta visām fiziskajām un juridiskām 
personām, līdz ar to iepriekš noslēgtie līgumi ar SIA „Alen” un SIA „L&T” zaudēs spēku, tādēļ lūdzam iedzīvotājus 
būt saprotošiem un iecietīgiem! SIA „Nelsens” mājas lapā www nelsens lv ir atrodama pieteikuma veidlapa līguma 
noslēgšanai 

Informācija SIA „L&T” klientiem , kuri ir samaksājuši par atkritumu izvešanu līdz 2009  gada II ceturkšņa vai gada 
beigām: SIA „L&T” ir gatava atgriezt atpakaļ Ķekavas pagasta iedzīvotājiem pārmaksātās summas  Visiem, kas grib 
atgriezt naudu, jānosūta SIA „L&T” rakstisks iesniegums, norādot konta numuru un visus nepieciešamos rekvizītus 
naudas pārskaitīšanai 

Pašvaldības telpās SIA „Nelsens” pārstāvis konsultēs iedzīvotājus un būs iespējams slēgt līgumus sekojošos 
laikos:

11. maijā plkst  16 00 – 18 00; 13. maijā plkst  15 00 – 17 00; 14. maijā plkst  16 00-19 00; 18. maijā 
plkst  16 00 – 18 00; 21. maijā plkst  16 00 – 19 00 

Ar cieņu, ANDRIS KRŪMS, 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs
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Par zemnieku un amatnieku tirdziņu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15  panta pirmā daļas 

10  punktu, 21  panta pirmās daļas 13  punkta f) apakšpunktu Ministru 
Kabineta 1998  gada 6  oktobra noteikumu Nr  388 “Noteikumi par 
tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un 
izbraukumos” 63 , 65 , 66 , 67  punktu Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija nolēma:
1  Izveidot zemnieku un amatnieku tirdziņu Ķekavas pagastā 
2  Noteikt, ka zemnieku un amatnieku tirdziņa vieta ir asfaltētais 

laukums Skolas ielā, Ķekavā, Rīgas rajonā, blakus Ķekavas vidusskolas 
sākumskolai, piešķirot tai tirgus statusu 

3  Tirdzniecība notiek šim nolūkam speciāli ierīkotās tirdzniecības vietās 
(tirdzniecības nojumēs) 

4  Noteikt, ka par tirdzniecību tiek iekasēta nodeva saskaņā ar Ķekavas 
pagasta padomes saistošiem noteikumiem Nr  4/2005 “Nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās” 

5  Zemnieku un amatnieku tirdziņa darba laiks ir katru dienu no plkst  
8 00 – 19 00 

Par pirmskolas izglītības iestāžu darbu 
vasaras mēnešos

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēmusi: 
1  Akceptēt pirmskolas izglītības iestādes “Ieviņa” slēgšanu laikā no 

2009 gada 1 jūnija līdz 30 jūnijam un saskaņā ar vecāku piekrišanu 
šajā laikā nodrošināt bērnu uzturēšanos pirmskolas izglītības iestādē 
“Zvaigznīte” 

2  Akceptēt pirmskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” slēgšanu laikā no 
2009  gada 1  jūlija līdz 30  jūlijam un saskaņā ar vecāku piekrišanu 
šajā laikā nodrošināt bērnu uzturēšanos pirmskolas izglītības iestādē 
“Ieviņa” 

Par kopīga projekta realizāciju 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēmusi turpināt 

uzsāktās darbības (izpētes darbu), lai attīstītu sadarbību starp pašvaldību 
un SIA “Dominante Park” kā privāto partneri, izvērtējot iespējas efektīvāk 
un ekonomiski izdevīgāk realizēt jaunas pirmskolas izglītības iestādes 
250 vietām būvniecību, darbību, apsaimniekošanu un finansēšanu  
Izpilddirektoram uzdots izveidot darba grupu no Ķekavas pašvaldības un 
SIA “Dominante Park” deleģētiem pārstāvjiem, lai izstrādātu konkrētus 
priekšlikumus projekta realizācijas plānam un tā ieviešanas laika 
grafikam 

Pašvaldība atbalsta arī privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” iniciatīvu 
par divu pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu skolā no 1  septembra 

Leader finansējums – arī Ķekavā 
2008  gada rudenī tika pieņemt lēmums, ka Ķekavas pagasta pašvaldība kopā ar Daugmales pagasta pašvaldību, 

biedrību “Cita Ķekava”, Doles Saviesīgo biedrību, SIA “Priedmalas T” un z/s “Valmoniras” veido Vietējo Rīcības Grupu 
(VRG) – biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, kas darbosies Ķekavas un Daugmales pagastu administratīvajā teritorijā, 
ar mērķi sekmēt lauku teritoriju attīstību, pilsoniskās sabiedrības veidošanu un Leader programmas finansējuma 
apgūšanu teritoriju līdzsvarotai attīstībai 

Laikā no 2008  gada septembra līdz 2009  gadam biedrība “Partnerība Daugavkrasts” ir izstrādājusi Vietējās 
attīstības stratēģiju ES programmas Leader finansējuma piesaistei un apgūšanai  Ir izstrādāts konkrēts Rīcības plāns 
ar aktivitātēm un rīcībām, kas vērstas uz abu pašvaldību administratīvo teritoriju līdzsvarotu attīstību  2009  gada 
martā ir veiksmīgi noslēgts līgums ar Lauku Atbalsta Dienestu par finansējuma piešķiršanu un Vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanu 

Lai šo finansējumu apgūtu, ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi:
1  Iniciatīvai projektu pieteikumiem ir jānāk no iedzīvotājiem;
2  Ir jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa, kuru vispirms iesniedz vērtēšanai biedrībā “Partnerība 

Daugavkrasts”  Atlasītie projekti, kuri būs izturējuši vērtējumu, tiks nodoti izskatīšanai Lauku Atbalsta Dienestā, un 
tālāk slēgti līgumi ar projekta pieteicēju par projekta īstenošanu 

Galvenais, kas būs jāievēro, ir, ka projektiem jābūt vērstiem uz teritorijas līdzsvarotu attīstību; projektam jābūt 
īstenotam Ķekavas vai Daugmales pagastu administratīvajā teritorijā, un katra projekta īstenošanai ir nepieciešams 
projekta pieteicēja līdzfinansējums 

MĀRIS BELOVS,
biedrības “Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētājs

RĪKOJUMS

Par tiltiņa pār Ķekaviņas upi slēgšanu satiksmei
Ķekavā, 2009  gada 30  aprīlī

Lai novērstu avārijas situācijas un novērstu iespējamo apdraudējumu transporta līdzekļiem, jāslēdz kravas 
transporta kustība pār tiltu, kas ved pāri Ķekaviņas upei no Gaismas ielas 19, k 10 uz Gaismas ielu 19, k 14 

Tilta slēgšanu organizēt atbilstoši MK noteikumiem Nr  456 “Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un 
kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, uzstādot ceļa zīmes Nr  312 “Masas 
ierobežojums – 3 t”, un ceļa zīmes Nr  306 “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”, līdz brīdim, kamēr tiks saņemts 
sertificēta eksperta atzinums par tilta būvkonstrukciju tehnisko stāvokli  Kravas transporta kustība organizējama 
pa Nākotnes ielu un Gaismas ielas iekškvartāla tīklu 

Rīkojums stājas spēkā ar 2009  gada 6  maiju 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas

vadītājs A. KRŪMS

Ķekavas pagasta pašvaldība parūpējusies par virvju 
piramīdas uzstādīšanu Nākotnes ielā daudzdzīvokļu māju 
pagalmā  Atrakcija paredzēta vecāko pirmskolas grupiņu 
un arī skolas vecuma bērniem, kuri to atzinīgi novērtē  

Projekta ideja radās pirms gada, kad Ķekavas pagasta 
pašvaldības pārstāvji apmeklēja firmas “Kompan” 
organizēto semināru Dānijā un noklausījās lekcijas par 
sporta un rotaļu laukumiem dažāda vecuma grupu 
bērniem  Tika nolemts, ka Ķekavā ir nepieciešams 
uzstādīt atrakciju, kas paredzēta bērniem vecumā no 5 
līdz 12 gadiem, lai arī viņiem būtu vieta, kur rotaļāties un 
interesanti pavadīt laiku  

Ķekavas pagasta pašvaldības izsludinātajā konkursā 
šo pasūtījumu ieguva ES sertificēts uzņēmums SIA “CDL”, 
kas garantē kvalitāti un drošību  Virvju piramīda ir 4,5 m 
augsta un izgatavota pēc visiem drošības standartiem  

Cerēsim, ka piramīda kalpos ilgi un dāvās daudz prieka 
tās apmeklētājiem! 

NILS BUTĒVICS

Mākslas skolas audzēknēm – 
starptautiska atzinība

Ķekavas mākslas skolas audzēkne Madara 
Matisone un skolas absolvente Kristīne Iļ jina 
kļuvušas par nozīmīgu mākslas balvu laureātēm  
4  kursa audzēkne Madara Matisone (13 gadi) 
iegu vu si bronzas medaļu IE-NO-HIKARI 16  Starp-
tau tiskajā bērnu zīmējumu konkursā Japānā 
ar darbu “Pavasara dziesma” (skolotāja Zīle 
Ozoliņa - Šneidere)  9  aprīlī Kultūras ministrijas gada 
balvu par izciliem sasniegumiem starptau tiska jos 
konkursos vizuālajā mākslā 2008  gadā saņēma 
Ķekavas mākslas skolas absolvente Kristīne Iļjina 
par darbu “Smaids”, kas ieguvis bronzas medaļu 
IE-NO-HIKARI 15  Starptautiskajā bērnu zīmējumu 
konkursā Japānā (skolotāja Linda Auziņa) 

INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE,
Ķekavas mākslas skolas direktore

Par Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma 2009. - 2021. gadam 

apstiprināšanu
Rīgas rajona Ķekavas pagastā

2009  gada 6  maijā (prot  nr  19, Lēmums 1 § 1 1 p )
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21  panta pirmās daļas 

3  punktu, 14  panta otrās daļas 1  punktu, Teritorijas plānošanas likuma 
7  panta sestās daļas 2  punktu un 2004  gada 19  oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr  883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 44 , 45  punktu un 46  punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija nolēma:
1  Apstiprināt Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu 2009 -2021  gadam 

ar saistošajiem noteikumiem Nr  SN-TPD-9/2009 „Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojums 2009 -2021  gadam grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 

2  Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, Ķekavas pagasta 
pašvaldības izdevumā „Mūsu Ķekava” un pašvaldības mājas lapā 

3  Uzdot Teritorijas plānošanas daļai divu nedēļu laikā iesniegt teritorijas 
plānojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, Valsts 
zemes dienestā Lielrīgas reģionālajai nodaļai, Lielrīgas reģionālajā 
vides pārvaldē un Rīgas plānošanas reģionā 

Piramīda – mazajiem

No 11  līdz 31  maijam Ķekavas pagasta pašvaldības kase strādās 
pirmdienās 8 00-18 00, ceturtdienās 9 00-19 00, sakarā ar kasieres 
atvaļinājumu  Pusdienu pārtraukums 13 00-14 00 



INFORMĀCIJA

32009  gada maijs Nr  5 (116)

Paziņojumi par detālplānojumiem
Par detālplānojuma “Rāmavas iela 16” tiesisko statusu (prot  Nr  14 , 6  § 6 3 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Rāmavas iela 16” (kadastra Nr  8070 004 0066), kas apstiprināts 2003  gada 10  oktobrī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  22, 2 18 §)  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 
2003  gada 10  oktobra saistošos noteikumus (protokols Nr  22, 2 18 §) 

Par detālplānojuma “Ābranti (2. kārta)” tiesisko statusu (prot  Nr  14 , 6  § 6 4 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Ābranti” (kadastra Nr  8070 008 0692), kas apstiprināts 2004  gada 20  februārī ar 
Ķekavas pagasta padomes saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  3, 4 19 3 §)  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 2004  gada 
20  februāra saistošos noteikumus (protokols Nr  3, 4 19 3 §) 

Par detālplānojuma “Laimes pļava” tiesisko statusu (prot  Nr  14 , 6  § 6 5 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Laimes pļava” (kadastra Nr  8070 009 0044), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004  gada 27  maija saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  6, 1 18 6 §)  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 2004  gada 
27  maija saistošos noteikumus (protokols Nr  6, 1 18 6 §) 

Par detālplānojuma “Jaunbauri” tiesisko statusu (prot  Nr  15 , 6  § 6 5 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Jaunbauri” (kadastra Nr  8070-008-1051), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004  gada 26  novembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  15, 3 21 3 §)  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 2004  gada 
26  novembra saistošos noteikumus (protokols Nr  15, 3 21 3 §) 

Par detālplānojuma “Kaugurieši-1” tiesisko statusu (prot  Nr  15 , 6  § 6 6 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Kaugurieši-1” (kadastra Nr  8070-005-0049), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004  gada 17  decembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  16, 3 20 1 §)  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 2004  gada 
17  decembra saistošos noteikumus (protokols Nr  16, 3 20 1 §) 

Par detālplānojuma “Ezeriņi” tiesisko statusu (prot  Nr  15 , 6  § 6 7 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Ezeriņi” (kad  Nr  8070-007-0136), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2005  gada 18  februāra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  2, 3 21 3 §)  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 2005  gada 
18  februāra saistošos noteikumus (protokols Nr  2, 3 21 3 §) 

Par detālplānojuma “Žīguri” tiesisko statusu (prot  Nr  16 , 4  § 4 4 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Žīguri” (kadastra Nr  8070-005-0012), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004  gada 17  decembra saistošajiem noteikumiem (prot  Nr  16, 3 20 7 §)  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 2004  gada 
17  decembra saistošos noteikumus (prot  Nr  16, 3 20 7 §) 

Par detālplānojuma “Zaļlauki” tiesisko statusu (prot  Nr  16 , 4  § 4 5 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Zaļlauki” (kadastra Nr  8070-005-0001), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004  gada 17  decembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  16, 3 20 4 §)  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 2004  gada 
17  decembra saistošos noteikumus (protokols Nr  16, 3 20 4 §) 

Par detālplānojuma “Vaivarāji” tiesisko statusu (prot  Nr  16 , 4  § 4 6 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Vaivarāji” (kadastra Nr  8070-008-0667), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2005  gada 18  februāra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  2, 3 21 1 §)  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 2005  gada 
18  februāra saistošos noteikumus (protokols Nr  2, 3 21 1 §) 

Par detālplānojuma “Stārķi” tiesisko statusu (prot  Nr  16 , 4  § 4 7 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Stārķi” (kadastra Nr  8070-008-2051), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004  gada 17  decembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  16, 3 20 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 2004  gada 
17  decembra saistošos noteikumus (protokols Nr  16, 3 20 2 §) 

Par detālplānojuma “Priežsili un Kalna priedes” tiesisko statusu (prot  Nr  17 , 5 § 5 4 p )
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Priežsili un Kalna priedes” (kadastra Nr  8070-008-0916), apstiprināts ar Ķekavas 
pagasta padomes 2005  gada 18  februāra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  2, 3 21 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 2005  gada 18  februāra saistošos noteikumus (protokols Nr  2, 3 21 2 §) 

Par detālplānojuma “Magrini” tiesisko statusu (prot  Nr  17 , 5.§ 5.5.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 

īpašumam “Magrini” (kadastra Nr  8070-009-0096), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004  gada 26  novembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr  15, 3 21 4 §)  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 2004  gada 26 novembra 
saistošos noteikumus (protokols Nr  15, 3 21 4 §) 

Par detaļplānojuma nekustamam īpašumam “Ādiņas-2” apstiprināšanu ar 
saistošajiem noteikumiem (prot  Nr  17 , 5.§ 5.3.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplānojumu nekustamam 
īpašumam “Ādiņas-2” (kadastra Nr  8070-007-0178), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2002  gada 26  aprīļa lēmumu (protokols Nr  17, 4 4 a §)  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 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 
“Ādiņas-2” (kadastra Nr  8070-007-0178) un izdot saistošos noteikumus Nr  SN-TPD-9/2009 
“Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Ādiņas-2” (kadastra Nr  
8070-007-0178)” 

Paziņojums par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai 

Detālplānojuma 1  redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 06 05 2009  sēdes lēmumu 6§ 6 5 p (protokols 
Nr  19) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas 
ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā”  Detālplānojuma uzdevums ir 
pamatot iecerēto apbūvi – mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā (DzM) atbilstoši Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai  Detālplānojuma 1  redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 27. maijā plkst. 17.00 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  Rakstiski iesniegumi un priekšlikumi tiks pieņemti līdz 
sabiedriskās apspriešanas beigām   Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par 
to jānorāda iesniegumā  Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs 

Paziņojums par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai 

Detālplānojuma 1  redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 29 04 2009  sēdes lēmumu 8 § 8 2 p  (protokols 
Nr  18) “Par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai nekustamajam īpašumam “Fortius”, kadastra numurs 8070 007 2692, Ķekavas pagastā, 
Rīgas rajonā”  Detālplānojuma uzdevums ir pamatot iecerēto apbūvi – jauktas apbūves zonā (JC) 
atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai 

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

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28. maijā 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  Rakstiski iesniegumi un priekšlikumi tiks pieņemti līdz 
sabiedriskās apspriešanas beigām  Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par 
to jānorāda iesniegumā  Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas 
adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 08 04 2009  sēdes lēmumu 

Nr  6 §6 4 p  (protokols Nr 15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam 
Zvejnieku iela 8/10, kadastra numurs 8070 008 0695, Vimbukrogs, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons 
pirmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0695 savrupmāju apbūvei”, uzsākta 
detālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam Zvejnieku iela 8/10 Vimbukrogā, Ķekavas 
pagastā, Rīgas rajonā 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2003 -2015  gadam 2008  gada grozījumiem, 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves zona (JC), mazstāvu dzīvojamās 
apbūves zona (DzM) un Mežaparku teritorijas (ZA)  Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas 
pagasta Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode

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 

Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2004  gada 22  oktobra Ķekavas pagasta padomē 
pieņemtais lēmums Nr  4 25 9 § (protokols Nr  14) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
īpašumā Zvejnieku iela 8/10” un 2005  gada 24  janvārī izdotais “Darba uzdevums Rīgas rajona, 
Ķekavas pagasta zemesgabala Zvejnieku iela 8/10 (kadastra numurs 8070 008 0695) apbūvei 
detālplānojuma izstrādāšanai” 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 25 03 2009  sēdes lēmumu 

3 § 3 2 p  (protokols Nr  13) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
“Unijas”, kadastra numurs 8070 016 0010, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā zemes vienību sadalei un 
zemesgabalu sadalīšanai savrupmāju apbūvei”, 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 



1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Reklāma – ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura 
veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā 
īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem 
1.2. Īslaicīgā reklāma – visa veida īslaicīga informācija, ja tās eksponēšanas laiks nav ilgāks 
par 30 dienām un tās izmērs nepārsniedz A3 lapas formātu 
1.3. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju, kas ir jebkura veida 
šim nolūkam veidoti reklāmas nesējstendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas 
vitrīnas, statņi, stiklotas konstrukcijas un citi dizaina objekti, kā stacionāri tā pagaidu, ar gaismas 
un skaņas izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to piestiprinātas 
ierīces, izvietotas pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ēku logos un vitrīnās 
(skatlogos), apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā, gar ceļiem, pilsētas laukumos, 
krastmalās, uz tiltiem, estakādēm, ceļu pārvadiem, uz pagaidu būvēm 
1.4. Reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai 
reklāmas nesēju un ir atbildīga par konkrētās reklāmas izvietošanu un uzturēšanu 
1.5. Publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai 
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta 
ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma (piem  ceļi, 
ielas (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, 
nomale, sadalošā josla), parki, skvēri, laukumi, pagalmi t sk  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, 
kāpņu telpas) un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai 
citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai 
aģitācijas materiālus)  Reklāma ir izvietota publiskā vietā, ja tā eksponējot orientēta uz publisku 
vietu un ir redzama no tās 
1.6. Izkārtne - vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un 
pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un informē par 
tās veiktās darbības raksturu (piemēram, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, birojs u c ), 
darba laiku  Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati 
par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas sortimentu, 
pakalpojumu veidiem  Ja eksponēšanas laukuma attiecība informācijai par preču piegādātājiem 
vai to preču zīmēm, papildinformācijai par realizējamo produkciju, cenu atlaidēm un akcijām 
pret izkārtnē ietverto informāciju pārsniedz proporciju 2 : 1, tad tā uzskatāma par reklāmu 
1.7. Izkārtnes izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot izkārtni un ir 
atbildīga par konkrētās izkārtnes izvietošanu un uzturēšanu 
1.8. Afišas – izliekama informācija par speciāliem notikumiem un pasākumiem (lielākas par A3 
formātu) izvietojama speciāli atļautās vietās 
1.9. Reklāmas objekta marķējums – obligāti izvietojama informācija uz visiem reklāmas 
objektiem ar tā īpašnieka rekvizītiem – komersanta nosaukumu vai personas uzvārdu, tālruņa 
numuru 
1.10. Sludinājumi – dažāda veida izvietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, 
reklām ziņojumi u tml , ko izliek tiem speciāli paredzētās, atļautās vietās (stendi, afišu 
stabi u c ) 

2. Vispārīgie jautājumi
2 1  Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvo materiālu projektēšanas, izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Ķekavas 
pagasta administratīvajā teritorijā, publiskās vietās 
2 2  Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, t sk  ārvalstu 
2 3  Noteikumi neattiecas:
2 3 1  uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības dienestu norādēm 
(ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u tml ), kas tiek izgatavotas 
un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2 3 2  uz reklāmu, kura izvietota uz apģērba, transporta līdzekļiem un dažādiem sadzīves 
priekšmetiem (šķiltavas, glāzes, saulessargi, ledusskapji utml ), ja to primārais izmantošanas 
veids nav reklāmas izvietošana 
2 4  Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus un citu vizuālo informāciju, 
jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti 

3. Reklāmas izvietošanas kārtība
3 1  Tiesības izvietot reklāmu Ķekavas pagastā ir fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir 
saskaņojušas reklāmas projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās pašvaldības teritorijā (turpmāk - pašvaldības nodeva) 
3 2  Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti 
skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo 
3 3  Aizliegts īslaicīgu reklāmu izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm 
un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm, u c )  Visu 
īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot Ķekavas pagasta pašvaldības apstiprinātos reklāmas-afišu 
stendos  Apstiprināto reklāmas-afišu stendu saraksts tiek publiskots pašvaldības mājas lapā 
internetā 
3 4  Reklāmas nesēji pēc to atļautās lietošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības 
laika beigām jānoņem 10 dienu laikā 
3 5  Īslaicīgā reklāma jānoņem trīs dienu laikā pēc notikušā pasākuma, sakārtojot un atjaunojot 
vietu atbilstošā tehniskā un vizuālā stāvoklī 
3 6  Lai nomainītu esošās reklāmas grafisko kompozīciju, ir nepieciešama atkārtota reklāmas 
projekta saskaņošana  
3 7  Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:
3 7 1  reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā;
3 7 2  publiskā informācijā līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas 
arī citas valodas, ja šī informācija: 
3 7 2 1   nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija);
3 7 2 2   attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;
3 7 2 3    attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras saistītas ar starptautisko 

tūrismu, un tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;
3 7 2 4   attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, 

simpoziji  u tml );
3 7 3  firmas preču zīmē (logotipā) lietotais nosaukums citās valodās nav jātulko 
3 8  Ķekavas pagastā, publiskās vietās aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā 
arī narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana  
3 9  Alkoholisko un tabakas izstrādājumu reklāmu atļauts izvietot tirdzniecības vietās ar 
noteikumu, ka šajā informācijā aizliegts attēlot smēķēšanas vai alkohola lietošanas skatus  
3 10  Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Ķekavas pagasta apbūves u c  noteikumiem, 
funkcionāli estētiskajām prasībām  Reklāmas nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas 
ainavas, kā arī izjaukt ielas kopskata savdabīgumu  Reklāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt 
ēku arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt 
vizuālo tēlu 
3 11  Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt 
vietās, kur tie traucē un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi 

3 12  Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie 
labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā  
3 13  Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes 
3 14  Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu, grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā 
risinājuma, kā arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras raksturam un ēkas vienotas 
fasādes risinājumam 
3 15  Reklāmai, kura ir izvietota, lietojot piesaisti, jābūt piestiprinātai statiski drošā veidā, par ko 
atbildīgs ir izkārtnes vai reklāmas devējs 
3 16  Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā 
3 17  Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 metriem pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām 
vietām (baznīcām, pieminekļiem u c )  Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu 
3 18  Izvietojot nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, informācija par 
pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst 
aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā 
laukumā plakāta malā 
3 19  Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma  Ja tas tiek papildināts ar 
tekstuālu informāciju, piemēram, “Brīva vieta Jūsu reklāmai”, vai izvietots iznomājamajā reklāmas 
laukumā, tad uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu 
3 20  Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs 

4. Reklāmas saskaņošanas kārtība.
4 1  Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni publiskā vietā Ķekavas pagastā, 
iesniedz Ķekavas pagasta arhitektam iesniegumu par reklāmas izvietošanu un reklāmas projektu 
(divos eksemplāros), kurā jāiekļauj:
4 1 1  vizuālās reklāmas saskaņošanas karte (pielikums Nr  1), kurā jāuzrāda pasūtītājs – reklāmas 
izvietotājs, reklāmas izvietošanas adrese, reklāmas projekta autors, reklāmas eksponēšanas ilgums 
un visi saskaņojumi; 
4 1 2  vietas situācijas projekts: fotogrāfija (10 x 15 cm) vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai 
reklāmas izvietojumu;
4 1 3  izstrādāta konkrētā projekta kompozīcija M 1:10 vai M 1:20  Projektam jābūt krāsās vai arī jāuzrāda 
krāsu risinājums  Ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums 
4 2  Ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas – reklāmas projekts jāsaskaņo ar konkrētās ēkas 
īpašnieku 
4 3  Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta uz brīvstāvoša objekta, projektā papildus jāiekļauj situācijas 
plāns ar reklāmas piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja saskaņojumu u c  saskaņojumiem pēc 
pieprasījuma 
4 4  Ja paredzēts reklāmas nesēju izvietot vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas 
vietu saraksts un shēmas 
4 5  Uz projekta jābūt tā autora parakstam un reklāmas izvietotāja parakstiem 
4 6  Pēc pagasta arhitekta pieprasījuma reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājam 
jāsaskaņo izvietošana ar A/S “Latvijas Autoceļu direkcija”, Valsts valodas centru u c 
4 7  Iesniegto iesniegumu izskata pagasta arhitekts un, ne vēlāk kā 14 darbadienu laikā, saskaņo 
reklāmas projektu vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu saskaņot reklāmas projektu  Ja 
pagasta arhitekts atsaka saskaņot reklāmu, tad šo arhitekta lēmumu var apstrīdēt pašvaldībā  
 4 8  Reklāmas izvietošana tiek saskaņota, ja ir izpildītas visas šajos noteikumos minētās prasības un 
samaksāta pašvaldības nodeva (ja nav atbrīvojuma no nodevas maksāšanas) 
4 9  Tiesības eksponēt reklāmu apliecina pagasta arhitekta parakstīta reklāmas pase (pielikums 
Nr  2)  To izsniedz nedēļas laikā pēc reklāmas izgatavošanas un uzstādīšanas 
4 10  Ja reklāma vai reklāmas nesējs trīs mēnešu laikā nav izvietoti atļautajā vietā, saskaņojums 
jāveic atkārtoti 
4 11  Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas termiņš, reklāmas izvietotājam jānodrošina 
reklāmas noņemšana 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu 
4 12  Īslaicīgās reklāmas Ķekavas pagastā atļauts izvietot tikai Ķekavas pagasta pašvaldības noteiktās 
vietās, saskaņojot to izvietošanu ar reklāmu-afišu stendu apsaimniekotāju 

5. Atbildība par noteikumu neievērošanu.
5 1  Par šo Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, 
sludinājuma un citu informatīvo materiālu izvietotājs 
5 2  Par šo Noteikumu pakāpšanu administratīvi atbildīgs ir zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, 
pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma ar 
viņa atļauju izvietota nesaskaņota vai neatļauta reklāma, reklāmas nesējs, izkārtne, sludinājums un 
cits informatīvs materiāls 
5 3  Par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu fasādēm, 
jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, transformatoru celtnēm u c ) atbildīgas ir fiziskas 
vai juridiskas personas, kuru interesēs informācija ir izvietota 
5 4  Par šo saistošo noteikumu neievērošanu 4 1 , 4 2  un 4 3  punktā minētajām juridiskām un 
fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods:
5 4 1 par reklāmas uzstādīšanu nesaskaņojot to ar pašvaldības arhitektu – Ls 250,00 apmērā;
5 4 2  par reklāmas nenoņemšanu pēc atļautā termiņa beigām – Ls 50,00 apmērā  
5 4 3  par īslaicīgas informācijas izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās – Ls 25,00 apmērā 
5 5  Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīga Ķekavas pagasta Pašvaldības policija 
5 6  Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Ķekavas pagasta administratīvā 
komisija  
5 7  Pēc administratīvā pārkāpumu protokola sastādīšanas pagasta arhitektam ir tiesības dot 
rakstveida norādījumus reklāmas izvietotājam vai zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, 
pārvaldītājam, lietotājam vai nomniekam par reklāmas nesēja un uz tās izvietotās informācijas 
saskaņošanu, tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu, nosakot termiņu, ne garāku par 
10 dienām 
5 8  Noteikumu 4 5 punktos minēto norādījumu nepildīšanas gadījumā Ķekavas pagasta Pašvaldības 
policijai ir tiesības noņemt reklāmu uz reklāmas izvietotāja rēķina vai arī uz zemes, ēkas vai cita 
objekta īpašnieka, pārvaldītāja, lietotāja vai nomnieka rēķina 
5 9  Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, 
kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem tiesību aktiem 
5 10  Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā 

6. Pārejas noteikumi
6 1  Reklāmas, kuras saskaņotas un izvietotas Ķekavas pagasta pašvaldības teritorijā līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdim, nav atkārtoti jāsaskaņo līdz atļaujas termiņa beigām 
6 2  Reklāmas, kuras nav saskaņotas ar Ķekavas pagasta pašvaldību un ir izvietotas bez Ķekavas 
pagasta pašvaldības atļaujas, kā arī reklāmas, kuru eksponēšanas termiņš ir beidzies līdz šo 
noteikumu spēkā stāšanās brīdim, jānoņem divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās 

7. Noslēguma jautājumi
7 1  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas pagasta padomes 1996 gada 
17 janvāra lēmums Nr  13 “Noteikumi par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu Ķekavas pagasta teritorijā” 
7 2  Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas pagasta pašvaldības izdevumā “Mūsu Ķekava” un 
stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā 

Saistošie noteikumi Nr. 5/2009 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas pagasta teritorijā” 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu.

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 2.1.p., protokols Nr. 16.
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Saistošie noteikumi Nr. 6/2009 
“Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, 

sludinājumu un citas vizuālās informācijas 
izvietošanu Ķekavas pagasta teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu un piekto daļu.

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 
2009. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 2.2.p., protokols Nr. 16.

Par pašvaldības aģentūras 
“Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publisko 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija apstiprinājusi sekojošu pašvaldības 
aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” pakalpojumu maksu:

Pakalpojuma veids

Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušajām personām

Citā administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām 

personām

Mērvienība
Cena 

(ar PVN neapliek) 
Ls

Mērvienība
Cena 

(ar PVN neapliek) 
Ls

Sociālās aprūpes 
pakalpojumi 

pieaugušo ilgstošas 
sociālās aprūpes 

centrā

Mēnesis 220 Mēnesis 340

Par pašvaldības aģentūras 
“Ķekavas ambulance” sniegto publisko 

maksas pakalpojumu cenrādi
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija apstiprinājusi sekojošu pašvaldības 
aģentūras “Ķekavas ambulance” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr 
p  
k 

Maksas pakalpojums Mērvienība
Cena 

bez PVN 
(latos)

PVN 21 % 
(latos)

Cena 
ar PVN 
(latos)

1 Feldšera apskate ārpus ģimenes ārstu 
darba laika (piektdienas vakaros, 
sestdienas rītos)

1 vizīte 1,00 * 1,00

2 Elektrokardiogramma bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma procedūra 2,00 * 2,00

3 Pārsiešana, injekcija procedūra 1,00 * 1,00
4 Fizioterapijas procedūra procedūra 2,00 * 2,00
5 Fizioterapijas procedūra bērniem līdz 

18 gadiem procedūra 0,50 * 0,50

6 Cukura līmeņa noteikšana procedūra 2,00 * 2,00
7 Asins analīžu un urīna analīžu nodo-

šana laboratorijā (vecākiem par 18 
gadiem)

pakalpojums 1,00 * 1,00

8 Maksas ginekologa apmeklējums 1 vizīte 12,00 * 12,00
9 Vienreizējas lietošanas ginekologa 

spogulis gab 0,50 * 0,50

10 OC iztriepe no dzemdes kala procedūra 3,00 * 3,00
11 OC iztriepe no krūts dziedzera procedūra 3,00 * 3,00
12 Bakterioloģiskā iztriepe procedūra 3,00 * 3,00
13 Dzemdes kakla DTK procedūra 5,00 * 5,00
14 Aspirāta paņemšana no dzemdes 

dobuma procedūra 10,00 * 10,00

15 Aspirāta paņemšana no dzemdes 
dobuma+ materiāla citoloģiskā 
izmeklēšana

procedūra 13,00 * 13,00

16 Audu biopsija procedūra 18,00 * 18,00
17 Audu biopsija + histoloģiskā 

izmeklēšana procedūra 25,00 * 25,00

18 Intrauterīnās spirāles ielikšana procedūra 15,00 * 15,00
19 Intrauterīnās spirāles izņemšana procedūra 5,50 * 5,50
20 (Hlamīdiju RNS/ DNS) procedūra 10,00 * 10,00
21 STS analīze (Ureoplazma vai 

mikoplazma ar antibakteriālu jutību) procedūra 8,00 * 8,00

22 Ultrasonogrāfiskā izmeklēšana procedūra 10,00 * 10,00
23 Medicīniskais transports pārvadāju-

miem ar ārsta norādī jumiem (viens 
izsaukums, iepriekš piesakot)

izsaukums 6,20 1,30 7,50

Piezīme  * Saskaņā ar likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6 panta pirmās daļas 1 punktu pievienotās 
vērtības nodoklis par pakalpojumu nav jāmaksā 

2  Cenrādis stājas spēkā ar 2009  gada 1  aprīli 
3   Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 2005  gada 20  maija lēmums Nr  3 1 § (protokols 

Nr  7) un 2006  gada 22  decembra lēmums Nr  3 12 § (protokols nr  20) 
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Iemesls pirmajiem meža ugunsgrēkiem parasti ir vecās 
zāles dedzināšana mežam piegulošajos laukos un pļavās  
Šajos ugunsgrēkos parasti iet bojā jaunaudzes un apmežotās 
platības lauksaimniecības zemēs 

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, 
visiem iedzīvotājiem no 27. aprīļa, uzturoties mežā, ir 
noteikti atsevišķi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru 
neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un 
kriminālatbildību  Uzturoties mežos un purvos, aizliegts:
•  nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus 

priekšmetus;
•  kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
•  atstāt ugunskurus bez uzraudzības;

•  dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
• braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un 

purviem ārpus ceļiem; 
• ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus 

mehānismus bez dzirksteļu slāpētājiem 
Jāatceras, ka pagājušajā gadā tika izdarīti grozījumi 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas pastiprina īpašnieka 
atbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un uzliek 
par pienākumu veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc 
meža ugunsgrēka likvidācijas 

Arvien biežāk notiek kūlas neatļauta dedzināšana, apdraudot 
cilvēka dzīvību, radot kaitējumu dabai un nodarot zaudējumus 
valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam  Aicinām Ķekavas 

iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šīs problēmas risināšanā un 
lūdzam nepieļaut kūlas dedzināšanu  Par konstatētajiem 
ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem lūdzam informēt 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai Ķekavas 
pagasta pašvaldības policiju 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51 panta otrā 
daļa paredz administratīvo atbildību par zemes apsaimnie-
košanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos  Par pārkāpumu piemērojams 
naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 500 latiem, bet 
juridiskajām personām - no 500 līdz 2000 latiem 

LĪVA BENETE,
sabiedrisko attiecību speciāliste 

1. Vispārīgie jautājumi
1 1  Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, 
afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas 
(turpmāk – nodeva) izvietošanu publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ķekavas 
pagasta administratīvajā teritorijā 
1 2  Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām, t sk  ārvalstu 
1 3  Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz 
funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības 
dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta 
pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u tml ), 
kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā 

2. Nodevas maksātāji un objekts
2 1  Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās 
personas, kas izvieto reklāmu, afišas, sludinājumus 
un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu 
2 2  Nodevas objekts ir reklāma, afiša, sludinājumi 
un cita vizuālā informācija, kas tiek izvietota 
Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
atbrīvo juridiskās personas par izvietoto vizuālo 
informāciju, kas informē par to veikto darbību, ja 
minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās 
personas komercdarbības veikšanas vietas 
2 3  No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā 
informācija:
2 3 1  sociālā reklāma;
2 3 2  par labdarības pasākumiem;
2 3 3  par valsts un pašvaldības rīkotiem vai 
atbalstītiem, mākslu, kultūru, zinātni un izglītību 
veicinošiem, sporta vai starptautiskiem pasāku miem 
(arī svētku noformējums);
2 3 4  par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem 
pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja 
produkts vai pakalpojums);
2 3 5  par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem 
pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja 
produkts vai pakalpojums);
2 3 6  likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti 
izvietojamā informācija;
2 3 7  novadam nepieciešamā informācija – norādes, 
informatīvās kartes, shēmas u c 
3. Nodevas likme, koeficienti, aprēķināšanas 

kārtība
3 1  Pašvaldības nodevas likme ir atkarīga no reklāmas 
veida (parastā, gaismas, kombinētā), izmēriem un 
reklāmas eksponēšanas ilguma 
3 2  Nodevas bāzes likme ir LVL 2,00 (divi lati) par 
reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī 
3 3  Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir 
mazāks par vienu kvadrātmetru, nodeva ir LVL 2,00 
(divi lati) 
3 4  Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, 
kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas 
ilgumu pašvaldības nodevas aprēķināšanai Ķekavas 
pagasta arhitektam iesniedz reklāmas izvietotājs, 
kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību 
3 5  Pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu 
Ķekavas pagasta teritorijā nosaka pēc formulas: 
reklāmas objekta izmērs (m2) x nodevas bāzes likme 
(LVL) x zonas koeficients x laiks (mēnešos) x atlaides 
koeficients 0,75 par reklāmu ilgāku par 6 mēnešiem 
3 6  Pašvaldības teritorijā tiek noteikti sekojoši zonu 
koeficienti:
3 6 1  par reklāmas izvietošanu Ķekavas ciemā, pie 
vecās Bauskas šosejas, (Valdlauči, Bauskas iela), 

pie Pļavniekkalna ielas, pie Rīgas – Bauskas 
šosejas A7 (jaunās) no Rīgas robežas līdz Rīgas 
apvedceļam līdz 100 metru attālumā no ceļa 
ass – 2;
3 6 2  par reklāmas izvietošanu pie Rīgas 
apvedceļa A5, pie valsts ceļiem P85, P89, P90, 
A7 līdz 70 metru attālumā no ceļa ass – 1,5;
3 6 3  par reklāmas izvietošanu pārējā pagasta 
teritorijā – 1,0 
3 7  Pašvaldības nodeva par afišu un sludinājumu 
izvietošanu uz Ķekavas pagasta pašvaldībai 
piederošiem atvērtajiem reklāmas stendiem:
3 7 1  afišām – Ls 0,50 (1 vieta uz diennakti);
3 7 2  sludinājumiem A5 un mazākā formātā – 
bez maksas  
3 8  Sludinājumu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem 
atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos 
eksponēšanas maksu aprēķina saskaņā ar šo 
noteikumu 3 5  un 3 6  apakšpunktu 
3 9  Izvietojot kombinēto reklāmu (gaismas 
reklāma, kas savienota ar parastās reklāmas 
elementiem vai otrādi), pašvaldības nodeva tiek 
aprēķināta ņemot par noteicošo kvadratūru, 
reklāmu veidu  
3 10  Pašvaldības nodeva par izkārtnēm ir 
vienreizēja – LVL 25,00  Ikgadēja nodeva netiek 
iekasēta 
3 11  Ja reklāmas laukums pārsniedz piecdesmit 
kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek 
aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+35, kur L ir 
laukuma lieluma kvadrātmetros 
3 12  Reklāmas īslaicīgu pasākumu laikā (līdz 7 
dienām) nodeva tiek aprēķināta, piemērojot 
minimālo izvietošanas laiku viena diena – viena 
trīsdesmitā daļa no mēneša 

4. Nodevas maksāšanas kārtība 
un kontrole

4 1  NODEVA jāsamaksā pirms reklāmas mate-
riālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas pēc saskaņojuma ar 
pašvaldību un saskaņā ar pašvaldības aprēķinu 
4 2  NODEVA maksājama pagasta pašvaldī-
bas kasē vai Ķekavas pagasta pašvaldības 
norēķinu kontā: Ķekavas pagasta pašvaldība, 
Reģ  Nr  90000048491, juridiskā adrese – 
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Rīgas raj , LV-2123, 
bankas konts: LV85UNLA0003011130311, AS “SEB 
banka”, Unicentra filiāle, kods UNLALV2X 
4 3  Patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta, 
afišas, sludinājumu, citas vizuālās informācijas 
izvietošana un soda nomaksa par tās patvaļīgu 
izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas 
4 4  Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, 
reklāmas objekta, afišas, sludinājuma vai 
citas vizuālās informācijas izvietošanu, tiek 
sastādīts akts un no akta sastādīšanas dienas 
līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās 
reklāmas izvietotājam – reklāmas devējam 
jāveic nodevas maksājums 

5. Noslēguma jautājumi
5 1  Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Ķekavas pagasta padomes 2005  gada 
15  jūlija saistošie noteikumi Nr  6/2005 “Nodeva 
par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās 
vietās” 
5 2  Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas 
pagasta pašvaldības izdevumā “Mūsu Ķekava” 
un stājas spēkā likumā “Par nodokļiem un 
nodevām” noteiktajā kārtībā 

Sākusies ugunsnedrošā sezona!
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INFORMĀCIJA

Partija “LPP/LC”

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

celtu iedzīvotāju labklājību, apņemamies: 
– Veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, 

stiprināt pašvaldības sadarbību ar vietējiem 
uzņēmējiem, kā arī piesaist jaunus uzņēmējus, 
kuri radīs jaunas darba vietas  Atbalstīt novada 
iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai  

– Sadarboties un atbalstīt Ķekavas novadā 
esošās kristīgās draudzes un to Dievnamus, 
veicināt garīgo vērtību attīstību un stabilitāti 
sabiedrībā un īpaši jauniešu vidū  

– Rūpēties par iedzīvotāju sabiedrisko 
drošību  Kopā ar valsts iestādēm atrisināt 
jaunu gājēju pāreju ierīkošanu apdzīvotās 
vietās  Uzstādīt apgaismojumu autobusu 
pieturās un pie gājēju pārejām  Atjaunot 
un pilnveidot glābšanas dienestu, kas 
spētu operatīvi un efektīvi rīkoties stihisku 
nelaimju un avāriju gadījumos  Pilnveidot 
Ķekavas novada municipālās policijas darbu, 
profesionalitātes līmeņa paaugstināšanu  
Cīnīties pret noziedzību, alkoholismu un 
narkomāniju  

– Turpināt nodrošināt skolēnu transportu  
Sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību un valsts 
institūcijām, izveidot sabiedriskā transporta 
maršrutu: Rīga - Baloži - Titurga  

– Turpināt infrastruktūras attīstību un 
vides problēmu risināšanu  Veikt Nākotnes, 
Rāmavas un Gaismas ielu rekonstrukciju  
Risināt jautājumu par gājēju celiņa izbūvi 
visas Pļavniekkalna ielas garumā Katlakalnā  
Ierīkot ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus 
Odukalnā, Vimbukrogā, Katlakalnā, Ziedonī, 
Baložos un Daugmalē  Uzbūvēt jaunu dzeramā 
ūdens atdzelžošanas staciju Katlakalnā  

Mēs – LPP/LC Ķekavas nodaļa, esam 
Ķekavas novada iedzīvotāji un patrioti, kuri 
izveidojuši stipru, vienotu komandu, kurā ir 
apvienoti dažādu profesiju pārstāvji  Mūsu 
uzdevums ir veidot sadarbību ar visiem novada 
iedzīvotājiem, jo mūsu spēks ir vienotībā  
Galvenā prioritāte ir ģimene un nākotne – 
mūsu bērni  Lai attīstītu Ķekavas novadu un 

– Koordinēt un risināt jautājumu par 
daudzdzīvokļu māju siltināšanu, piesaistot 
Eiropas Savienības fondu līdzekļus  

– Izveidot Ķekavas novadā dzīvnieku 
viesnīcu ar patversmi, labākai dzīvei  

– Pilnveidot un palīdzēt turpināt iesākto 
sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem  
Atbalstīt pensionāru padomes aktivitātes  
Aicināt pensionārus un maznodrošinā-
tos iedzīvotājus piedalīties programmā 
“Labklājība”, kas jau šodien piedāvā visas 
nepie cie šamās preces bez papildus veikalu 
uzcenojuma  

– Uzlabot medicīnisko aprūpi Ķekavas 
novadā, paplašinot nepieciešamo pakal po-
jumu klāstu  Paplašināt ambulances telpas  
Rast iespēju maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 
saņemt vairāk bezmaksas pakalpojumus  

– Izveidot Dienas centrus jauno māmiņu 
vajadzībām  

– Atbalstīt esošās sporta aktivitātes jauniem 
un veciem  Izbūvēt Ķekavā jaunu futbola 
laukumu, labiekārtot esošos sporta laukumus  
Vairāk atbalstīt bērnu sporta komandas ar 
nepieciešamo inventāru  

– Izglītībā un kultūrā – uzbūvēt jaunu 
sākumskolu ar peldbaseinu Ķekavā, jaunu 
bērnudārzu Katlakalnā, risināt jautājumu par 
Pļavniekkalna skolas paplašināšanu Katlakalnā  
Modernizēt un pilnveidot izglītības iestāžu 
materiāli tehnisko aprīkojumu, paaugstināt 
novada izglītības iestāžu darba kvalitāti un 
prestižu  Iekārtot bērnu un jauniešu vasaras 
atpūtas nometni Plakanciemā  Vispusīgi 
atbalstīt esošo kultūras centru darbību, 

atjaunot un uzlabot to materiāli tehnisko 
aprīkojumu, ierīkot iedzīvotāju saieta 
telpas Daugmalē un Plakanciemā  Atbalstīt 
amatiermākslas kolektīvu aktīvu darbību 
novada kultūras dzīvē  Veicināt bērnu un 
jauniešu iesaistīšanos interešu pulciņos, koru, 
deju un teātru kolektīvos  

– Praksē nodrošināt “Vienas pieturas 
aģentūras” darbību Ķekavas novada 
pašvaldībā  Izveidot iedzīvotāju informācijas 
un apkalpošanas centrus Baložos, Daugmalē 
un Plakanciemā  Mūsu mērķis ir nodrošināt 
laipnu un kvalitatīvu apmeklētāju apkalpošanu 
novada pašvaldībā un tās iestādēs, savlaicīgu 
problēmjautājumu atklāšanu un atrisināšanu, 
rūpēties par visas novada teritorijas un visu 
apdzīvoto vietu līdzsvarotu attīstību  

– Izveidot ”Zaļo tirdziņu” Valdlaučos, 
Ķekavas centrā un citās vietās lauksaimnieku 
pašu ražotās produkcijas tiešai pārdošanai  

– Sakopt Ķekaviņas upes krastus, atpūtas 
vietas “Dambītis” un “Ķīķerītis”, turpināt 
Daugmales pilskalna un “Nāves salas” 
sakopšanu, šajos darbos iesaistot skolēnus 
un mazpulkus  Izveidot labiekārtotas atpūtas 
vietas pie ūdeņiem – pie Daugavas un Titurgas 
ezera krastā 

Nodrošināt Ķekavas novada iedzīvotājiem 
sabiedrisko un sociālo pakalpojumu pieeja-
mību, turpināt iesāktos plānus un projektus, 
piesaistīt investīcijas jauniem darbiem  

Uzklausīsim un palīdzēsim ikvienam, 
piesaistot nepieciešamos speciālistus  

Kopā mums izdosies! 

Par vienotību un saskaņu novadā  

Sociālā sfēra: 
Izanalizēt visa novada sociālo dienestu 
darbības efektivitāti un nepieciešamības 
gadījumā rast papildu finansējumu  
Nepieciešams daudzfunkcionāls bērnudārza 
komplekss, kurš būtu piemērots arī bērniem 
invalīdiem  
Atbalstīt daudzbērnu ģimenes, pensionārus, 
kā arī trūcīgos un krīzes situācijā nonākušos 
novadu iedzīvotājus un ģimenes piešķirot 

Reģistrētie deputātu kandidātu saraksti Ķekavas 
novada pašvaldības vēlēšanām 2009. gada 6. jūnijā

(pēc www cvk lv datiem)

1  Igoris Malinauskas 1968
2  Māris Ozoliņš 1969
3  Jānis Šnepsts 1939
4  Anna Matoviha 1949
5  Kristaps Arbačevskis 1980
6  Daina Marija Zozuļa 1944
7  Jeļena Jegorova 1969
8  Linda Danileviča 1983
9  Agnese Mence-Katkeviča 1978
10  Arvīds Blāzis 1940
11  Ineta Boša 1965
12  Andra Bruže 1967
13  Sandra Stūrīte 1960
14  Dzintars Osemļjaks 1964
15  Jānis Innis 1973
16  Juris Papāns 1956
17  Aivars Gulbinskis 1982
18  Signe Sece 1988
19  Arnis Zobens 1989

Saraksts Nr 

1

Saraksts Nr 

2

1  Ivans Pihtovs 1979
2  Mārtiņš Zaumanis 1970
3  Maksims Volkovičs 1975
4  Nataļja Samsonova 1974
5  Andris Gabrāns 1983
6  Andris Vitenbergs 1960
7  Ludmila Prokopenko 1960
8  Sofja Ševirjova 1960
9  Sandra Duborga 1985
10  Jeļena Admiralova 1973
11  Spartaks Solovjovs 1974
12  Gaļina Girdjuka 1971
13  Olita Krastiņa 1974
14  Inga Razuvane 1964
15  Viktors Metjolkins 1960
16  Valentina Potapova 1956
17  Tatjana Skļarova 1942

pabalstus komunālo maksājumu, medika-
mentu iegādei brīvpusdienām u c  
Veco ļaužu pansionāta izveidošana, kas ne 
tikai būtu liels atbalsts veco ļaužu dzīves 
apstākļu uzlabošanā, bet arī radītu jaunas 
darba vietas un piesaistītu subsīdijas  
Bezdarbnieku iesaistīšana novada sabiedriskos 
darbos  
Izveidot sociālās palīdzības punktus un sociālo 
virtuvi visā novadā  
Atbalstīt ģimenes ārstus, piešķirot finansējumu 
doktorātu nomas segšanai  Piesaistīt jaunus 
ģimenes ārstus un citu speciālistu pieņemšanu 
novada teritorijas doktorātos ar mērķi uzlabot 
veselības aprūpes kvalitāti  
Izveidot vienotu iekšējo autobusu maršrutu 
visā novadā, lai visi iedzīvotāji pēc iespējas 
ērtāk varētu nokļūt uz novada centriem  

Komunālā saimniecība: 
Pastiprināta kontrole par novada komunālo 
saimniecību darbību, kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu  
Izvērtēt komunālo saimniecību darbības 
efektivitāti, veicot auditu  
Izsludināt konkursu siltuma piegādei ar mērķi 
samazināt izmaksas  
Ūdens un kanalizācijas apgādes programmas 
realizēšana visā novadā, piesaistot ES 
fondu līdzekļus ar mērķi uzlabot ūdens un 
pakalpojuma sniegšanas kvalitāti  
Daļējie segt izdevumus un piesaistīt ES fondu 
līdzekļus pašvaldības namu siltināšanai  

Drošība: 
Policijas koordinētais darbs visā novadā  
Patrulēšanas ieviešana visā novadā (pie 

skolām, bērnudārziem un sabiedriskām 
vietām)  
“Melno punktu” apzināšana novadā un no 
tā izrietošā papildus gājēju pāreju, ātruma 
ierobežojošo barjeru, luksoforu un ātruma 
ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana  
Video monitoringa sistēmas izveidošana 
publiski aktīvās vietās  
Pašvaldības policijas reorganizācija, to 
funkcijas pārskatīšana, darbības paplašināšana 
visā novadā  
Attīstīt brīvprātīgo novada ugunsdrošības un 
glābšanas dienestu  

Izglītība, kultūra un sports: 
Saglabāt divu valodas plūsmu mācības 
(latviešu un krievu) novada skolās  
Saglabāt kultūras, sporta, izglītības, muzikālās 
un mākslas nodarbības visā novadā, tai skaitā 
mākslas vingrošanu, futbolu un citus sporta 
veidus, kā arī rast iespējas un līdzekļus jaunu 
un nodarbību un pulciņu izveidošanai  
Sporta kompleksa pabeigšana Baložu pilsētā  
Savstarpēji koordinēta kultūras pasākumu 
norise novadā  
Atbalstīt sabiedriskus kultūras un sporta 
pasākumus (velokrosa, distanču slēpošana 
sacensības, basketbols, futbols, tautas deju, 
kora festivālu rīkošana, pilsētas svētku 
organizēšana, koncerti, teātra izrādes utt ) 
Atbalstīt (arī materiāli) kultūras un sporta 
talantīgākos novada iedzīvotājus  
Jaunatnes nodarbinātība vasaras brīvlaikos (tai 
skaitā bērnu un jaunatnes vasaras nometņu 
izveidošana un organizēšana)  
Nodrošināt novada skolniekus ar skolas 
autobusiem, optimizēt reisu skaitu un 

maršrutus atbilstoši nepieciešamībai  
Izveidot vienotu datu bāzi par novada 
bibliotēkās pieejamām grāmatām kura būtu 
pieejama novada iedzīvotājiem  

Izpildvara: 
Izpildvara balstīta uz vienlīdzības principiem – 
jābūt 3 novada izpilddirekcijām  
Reorganizēt izpildvarā iesaistītās iestādes 
ar mērķi samazināt izmaksas un panākt šo 
iestāžu efektīvu un kvalitatīvu darbību  
Korupcijas nepieļaušana un apkarošana  
Izveidot uz vienlīdzības principiem balstītu 
izpildvaru, kuras darbība būtu vērsta uz 
novada ilgtermiņa attīstību, ievērojot novada 
iedzīvotāju vēlmes un intereses  
Stabilizācijas fonda izveidošana  

Vides aizsardzība  
Zaļās zonas un parku teritoriju izveidošana 
paredzot bērnu rotaļu laukumus, veloceliņus 
un atpūtas zonas  
Aizliegums uz apkārtējai videi un cilvēku 
veselībai bīstamu un nedraudzīgu uzņēmumu 
izveidošanu novadā  Pastiprināta kontrole par 
ekoloģisko situāciju kā arī cīņa pret nelegālām 
izgāztuvēm novadā  

Uzņēmējdarbība 
Uzņēmējdarbības atbalsts novadā  
Lēmējvaras un izpildvaras atbalsts jaunu 
uzņēmumu veidošanai, kas radītu jaunas 
darba vietas  

Citi jautājumi: 
Automašīnu stāvvietu izveidošana, ielu 
seguma atjaunošana iespēju robežās  
Ielu un pagalmu apgaismojums  
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“Jaunais laiks”

“SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI” 

Jaunais laiks – drošai rītdienai 
Ķekavas novads ir mūsu kopīgas mājas, 
katram iedzīvotājam ir jābūt atbildīgam par tā 
izaugsmi  Būsim solidāri un kopīgi pārvarēsim 
ekonomisko krīzi  Iestāsimies par kristīgas un 
sociāli atbildīgas politikas īstenošanu  

Nākotnes redzējums 
Ķekavas novads ir Pierīgas reģions ar lieliskām 
attīstības perspektīvām  Iedzīvotāji jūtas 
droši un ir sociāli aizsargāti  Attīstīsies videi 
draudzīga uzņēmējdarbība, nepieļaujot 
ekoloģiski bīstamu ražotņu izvietošanu  

Pārvalde un novada vienmērīga attīstība 
Nodrošināsim vienmērīgu attīstību visā 

Pašvaldības pārvalde 
•	 Pēc	 novada	 izveidošanas	 saglabāt	 un	

attīstīt klientu apkalpošanas vietas 
(maksājumu, iesniegumu pieņemšanu 
u c ) Baložos, Daugmalē un Valdlaučos  

•	 Līdz	 2009.gada	 beigām,	 veikt	 novada	
pašvaldības uzņēmumu un iestāžu 
funkciju auditu  Iestādes ar līdzīgām 
funkcijām apvienot vai slēgt  

•	 Samazināt	pārvaldes	aparāta	izdevumus,	
pārskatot dienesta automašīnu, mobilo 

Saraksts Nr 

3

Saraksts Nr 

4

1  Roberts Jurķis 1959
2  Edmunds Veispals 1950
3  Ginta Logina 1974
4  Linda Znotiņa 1975
5  Fēlikss Vaivods 1979
6  Pauls Valdens 1983
7  Arnis Bajārs 1964
8  Uldis Krustiņš 1970
9  Juris Jerums 1979
10  Valters Stāde 1965
11  Velta Firsova 1973
12  Andra Vanaga 1969
13  Gunta Amoliņa 1950
14  Ģirts Praulītis 1976
15  Uldis Alpa-Lūks 1970
16  Sigita Roķe 1969
17  Aleksandrs Potapovs 1959
18  Edijs Landzmanis 1980
19  Nikolajs Markovs 1963
20  Zane Reine 1984

novada teritorijā, nepieļaujot nomaļu 
veidošanos  
- Veidosim atklātu pārvaldi, iesaistot iedzīvo-

tājus lēmumu pieņemšanā  
- Organizēsim pašvaldības referendumus 

sabiedriski nozīmīgu jautājumu izlemšanai  
- Izstrādāsim vienotu novada teritorijas 

plānu un attīstības programmu  
- Izveidosim vienotu novada interneta mājas 

lapu ar iespēju iedzīvotājiem izteikties par 
problēmām  

- Izvietosim domes sēžu protokolus novada 
mājas lapā, parādot deputātu balsojumu 
rezultātus  

- Ieviesīsim e-pārvaldi, veicinot elektronisku 
dokumentu iesniegšanu pašvaldībai, 
kā arī iespēju elektroniski sazināties ar 
pašvaldības speciālistiem  

- Veidosim bezmaksas interneta piekļuves 
punktus  

- Izveidosim iedzīvotāju apkalpošanas centru 
Plakanciemā  

Mājokļi un komunālā saimniecība 
- Palīdzēsim daudzdzīvokļu māju iedzīvo-

tājiem organizēt māju pārvaldīšanu un 
piesaistīt ES fondu līdzekļus mājokļu 
energo efektivitātes uzlabošanai  

- Optimizēsim pašvaldības uzņēmumu 
darbību, lai samazinātu komunālo pakal-
po jumu tarifus  

- Uzlabosim ūdens kvalitāti un kanalizācijas 
sistēmu, par ES fondu līdzekļiem rekon-
struējot un atjaunojot ūdensvadus un 
kanalizācijas tīklus  

- Nodrošināsim pieeju ugunsdzēsēju ūdens 
ņemšanas vietām  

Sociālā drošība un stabilitāte 
Iedzīvotājam ir jābūt drošam par rītdienu  
Sociāli vismazāk aizsargātie iedzīvotāji jāno-
drošina ar atbilstošiem dzīves apstākļiem  

- Veicināsim bezdarbnieku iesaistīšanu 
novada labiekārtošanā  

- Paplašināsim sociālās aprūpes centru un 
izveidosim sociālos dzīvokļus  

- Izveidosim kompensācijas mehānismu, ja 
vieta bērnudārzā netiek nodrošināta  

- No pašvaldības līdzekļiem līdzfinansēsim 
maznodrošināto veselības aprūpi  

- Sekmēsim personu ar īpašām vajadzībām 
nodarbinātību sadarbībā ar novada 
uzņēmumiem  

Izglītība, kultūra un sports 
- Sekmēsim jaunas sākumskolas būvniecību 

Ķekavā  
- Uzcelsim un paplašināsim bērnudārzus  
- Sekmēsim bērnu dienas centru un jaunu 

rotaļlaukumu izveidi  
- Izveidosim jauniešu iniciatīvas centrus  
- Organizēsim bērnu dienas nometnes 

vasarā  
- Nodrošināsim ES fondu piesaisti izglītības 

pasākumu veikšanai, profesionālajai 
pilnveidei, pārkvalifikācijai un karjeras 
ievirzei  

- Atbalstīsim interešu izglītību un pašdarbības 
kolektīvus  

- Attīstīsim sporta būves  Sekmēsim sporta 
kompleksa izbūvi Baložos  

- Paplašināsim Katlakalna Tautas namu un 
bibliotēkas  

- Regulāri rīkosim kultūras un sporta 
pasākumus, aktīvi iesaistot iedzīvotājus  

- Labiekārtosim Ķekavas estrādi  
- Izveidosim iedzīvotājiem piekļuvi publiskām 

peldvietām  

Ekonomika un attīstība 
Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība 
un investīciju piesaiste novadā veicinās 
jaunu darba vietu rašanos un bezdarba 
samazināšanos  

- Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem un 
nevalstiskām organizācijām, iesaistot tos 
novada attīstībā  

- Veicināsim uzņēmējdarbību novadā  
- Attīstīsim tirgus laukumus zemnieku 

produkcijas regulārai realizēšanai  
- Iesaistīsim privāto sektoru publisko 

pakalpojumu sniegšanā  
- Paplašināsim sadarbību ar sadraudzības 

pilsētām un ārvalstu partneriem  

Infrastruktūra un transports 
- Uzlabosim ceļu infrastruktūru un nodroši-

nāsim tās efektīvu apsaimnie košanu  
- Sakārtosim ielu tīklu jaunajos ciematos  
- Uzstādīsim informatīvos stendus, ceļu un 

ielu norādes  
- Sakārtosim auto novietnes pie pašvaldības 

iestādēm un daudzdzīvokļu māju tuvumā  
- Uzlabosim ielu un pagalmu apgaismošanu  
- Pilnveidosim sabiedriskā transporta kustību 

novadā  
- Nodrošināsim ērtus skolēnu pārvadā-

jumus  
- Sekmēsim regulējamo gājēju pārēju ierīko-

šanu un autobusa pieturu labiekārto šanu  
- Izveidosim jaunus veloceliņus  

Drošība un vide 
- Uzlabosim pašvaldības policijas darba 

organizāciju un sadarbību ar sabiedrību  
- Ieviesīsim apsardzes posteņus skolās  
- Veicināsim kaimiņu sadarbību mājokļu 

drošības palielināšanai  
- Paplašināsim videonovērošanu publiskās 

vietās  
- Organizēsim ugunsdzēsības posteņa 

izveidi  
- Ierobežosim koku ciršanu dzīvojamo māju 

tuvumā  
- Apkarosim dabas resursu nelegālo 

izmantošanu, mežu un gruntsūdeņu 
piesārņošanu  

1  Ilgonis Leišavnieks 1962
2  Valts Variks 1974
3  Juris Firsts 1955
4  Mārīte Rogule 1956
5  Ruta Feodorova 1960
6  Raivis Grūbe 1981
7  Ieva Brikmane 1969
8  Egils Niedrupe 1943
9  Jānis Vaivods 1963
10  Aigars Mendris 1981
11  Andris Jēkabsons 1963
12  Aigars Strods 1982
13  Ivars Aizporietis 1960
14  Aivars Lisovskis 1977
15  Inguss Kudiņš 1978
16  Aivars Latvietis 1962
17  Gints Klēģers 1986
18  Dzintars Vainovskis 1962
19  Mārtiņš Paukšēns 1942
20  Liene Vītola 1960

tālruņu, komandējumu u c  tēriņu 
lietderību  Aizliegt izmantot dienesta 
automašīnas pēc darba laika un 
brīvdienās  

Atklātība 
•	 Ne	 mazāk	 kā	 trīs	 dienas	 pirms	 domes	

sēdēm publicēt darba kārtību un paš-
valdības lēmumu projektus Interneta 
mājas lapā, lai iedzīvotāji varētu 
iesaistīties lēmuma pieņemšanas 
procesā  

•	 Pilnveidot	 e-pasta	 iesūtni	 novada	
Interneta mājas lapā, sniedzot arī 
atbildes  Izveidot uzticības tālruni par 
aktuālajiem jautājumiem un nepilnībām 
pašvaldības darbā  

•	 Lai	 samazinātu	 korupcijas	 riskus	 un	
veicinātu vietējo uzņēmējdarbību, 
publicēt publisko iepirkumu gada 
plānu, informēt par izsludinātajiem 
publiskajiem iepirkumiem un to 
uzvarētajiem, izmantojot Interneta mājas 
lapu un domes avīzi  

Nodarbinātības un uzņēmējdarbības 
attīstība 
•	 Vietējo	 zemnieku	 uzņēmējdarbības	

atbalstam izveidot un uzlabot tirgus 
laukumus novada centros  

•	 Uzņēmējiem,	 kuri	 projektus	 realizēs	
Ķekavas novadā, sniegt konsultatīvu 
atbalstu Eiropas Savienības līdzekļu 
piesaistē  

•	 Sadarboties	ar	uzņēmējiem,	kuri	atbalsta	
sabiedriskos projektus, piešķirot nodokļu 
vai nodevu atvieglojumus  

•	 Iesaistīt	bezdarbniekus	vides	 sakopšanā,	
piesaistot Nodarbinātības valsts aģentūras 
līdzfinansējumu  

Sociālie jautājumi 
•	 Saglabāt	 sociālo	 palīdzību	 līdzšinējā	

apjomā  
•	 Izvērtēt	mazturīguma	slieksni	un	atvieglot	

nosacījumus maznodrošinātās personas 
statusa iegūšanai, īpaši apkures sezonā  

•	 Stiprināt	sadarbību	starp	Bāriņtiesu,	skolu,	
sociālo dienestu un Pašvaldības policiju 
bērnu un ģimenes problēmu risināšanā  

•	 Lai	uzlabotu	piekļuvi	pie	ģimenes	ārstiem,	
nodrošināt ar telpām jaunu ārstu prakšu 
izveidei  

Drošība 
•	 Pie	 skolām,	 pieturām	 un	 sabiedriskajām	

ēkām izvietot ceļa zīmes, uzkrāsot 
apzīmējumus, ierīkot luksoforus (sadarbībā 
ar Latvijas Valsts ceļiem) gājējiem  

•	 Uzturēt	 kārtību,	nevis	 sodīt	 un	 iebiedēt.	
Veicināt Pašvaldības policijas, Valsts 
policijas un Zemessardzes ciešāku 
sadarbību  

•	 Uzlabot	Pašvaldības	policijas	pakalpojumu	
pieejamību Baložos un Daugmalē  

•	 Sadarbībā	ar	skolu	un	Pašvaldības	policiju	
izveidot vecāku patruļas, lai uzlabotu 
drošību bērnu un jauniešu ārpusskolas 
pasākumos  

Komunālie un infrastruktūras jautājumi 
•	 Pārbaudīt	 komunālo	 pakalpojumu	

tarifu aprēķināšanas pamatotību, līdz 
pat Regulatora lēmuma apstrīdēšanai 
Administratīvajā tiesā  

•	 Veikt	 energoefektivitātes	 auditu	
pašvaldības iestādēm  

•	 Atbalstīt	 atjaunojamo	 energoresursu	
(malka, šķelda) izmantošanu apkurei, 
tādejādi dodot papildus darba vietas  

•	 Turpināt	 ūdens	 un	 kanalizācijas	 tīklu	
izveides projektu, lai piesaistītu Eiropas 
Savienības līdzekļus to izbūvei  

Izglītība, kultūra un sports 
•	 Katru	 gadu	 palielināt	 vietu	 skaitu	

bērnudārzos, līdz tam sniedzot atbalstu 
vecākiem, kuru bērniem to nevar 
nodrošināt  

•	 Pabeigt	 bērnudārza	 celtniecību	
Daugmalē, izmantojot privātās un 
publiskās partnerības principu  

•	 Dot	 iespēju	 Ķekavas	 sākumskolas	 otrās	
maiņas bērniem no 2010  gada apmeklēt 
mācības Daugmales skolā, organizējot 
skolas autobusa maršrutu nokļūšanai uz 
skolu  

•	 Lai	 palielinātu	 novada	 skolu	 prestižu	
valsts mērogā, no 2010  gada piemaksas 
pedagogiem veikt atbilstoši izglītojamo 
rezultātiem  

•	 Atbalstīt	 dejotājus,	 dziedātājus,	 citu	
mākslas veidu pārstāvjus un sportistus, 
lai stiprinātu novada labo slavu valsts 
mērogā  

Transports 
•	 Ierobežoto	 iespēju	apstākļos,	veicot	ceļu	

infrastruktūras uzturēšanu un remontus, 
vispirms pievērst uzmanību gājēju un 
velobraucēju drošībai  

•	 Pašvaldībā	kā	prasību	noteikt	gājēju	celiņa	
izbūvi vismaz gar vienu ielas malu  

•	 Veikt	 sabiedriskā	 transporta	 maršrutu	
pagarināšanu uz Plakanciemu un 
Daugmali, sadarbojoties ar vietējiem 
uzņēmējiem  

•	 Ierobežot	 pašvaldību	 ielu	 izmantošanu	
tranzīta kustībai sastrēgumu stundās 
Pļavniekkalnā un Rāmavā  

Vārds, uzvārds            Dzimšanas gads  

Vārds, uzvārds            Dzimšanas gads  
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“Tautas partija”

“Kristīgi demokrātiskā savienība”

Latvijas Zaļās partijas mērķis Ķekavas novadā ir 
radīt saikni starp pagasta varu un iedzīvotājiem, 
atbalstīt Ķekavas novada attīstību un rūpēties 
par vides kvalitāti  

1  Pievērst lielāku uzmanību vides kvalitā tes 
uzlabošanā teritorijās ar paaugstinātu risku, 
nepieļaut vides stāvokļa paslikti nā šanos visā 
Ķekavas novadā  

2  Plānot programmorientētu budžetu tā, 
lai pirmkārt nodrošinātu sociālā pabalsta 
vajadzības maznodrošinātiem, pensionā-
riem un invalīdiem  Tikpat svarīgi plānojot 
budžetu nesamazināt pašvaldības sociālās 
garantijas skolotājiem un pirmskolas iestāžu 
audzinātājiem un citiem izglītības iestāžu 
darbiniekiem  

 Rast iespēju nepieciešamības gadījumos 
finansiāli atbalstīt bibliotēkas, skolas un 
pirmskolas izglītības iestādes  

 Rast iespēju visus novadā deklarētos 
audzēkņus uzņemt sākumskolās un pirmskolas 
izglītības iestādēs  

 Novadā izveidot vakarskolu ar profesio nālo 
izglītību  

 Nodrošināt izglītības iespējas bērniem ar 
speciālām vajadzībām  

 Nodrošināt vajadzības gadījumā ar dienesta 
dzīvokli pedagogus  

 Atbalstīt izprojektētās sākumskolas celtniecību 
un pirmskolas izglītības iestādes projektu un 
tās izbūvi  

 Pilnveidot izglītības iestādes attīstības iespējas 
(vides nodrošinājumu, novitātes ieviešanu, gan 
pirmskolas,gan vispār izglītojošās iestādēs)  

 Turpināt finansēt skolēnu ēdināšanu 1 -2  klasei 
no pašvaldības līdzekļiem un daļēji turpināt 
bērnu ēdināšanas izmaksu segšanu pirmskolas 
izglītības iestādēs  

3  Sekmēt jauniešu veselīgu dzīvesveidu 
attīstot sporta aktivitātes regulāri organi zējot 
masveida sacensības  

 Atbalstīt regulārus sporta pasākumus, treniņus 
(sporta pulciņus) novada iedzīvo tājiem  

4  Budžetā paredzēt līdzekļus ielu remontiem vai 
kvalitatīvai seguma atjaunošanai uz tām ielām, 

kuras līdz šim ir bijušas sliktā stāvoklī  
 Pēc iespējas piesaistīt ES līdzekļus ielu un ceļu 

izbūvei un rekonstrukcijai  
5  Atbalstīt uzņēmējdarbību, radot darba vietas 

Ķekavas novada iedzīvotājiem  
6  Atbalstīt ekoloģiski tīru lauksaimniecības 

produktu ražošanu  
 Izveidot Ķekavā zemnieku informācijas un 

koordinācijas centru  
7  Izveidot vienotu sistēmu dokumentu 

pieņemšanai no iedzīvotājiem un to 
izsniegšanai (sociālie jautājumi, projektu 
saskaņošana, būvatļaujas, zemes reģistrā cija 
u c ), tādējādi atvieglojot iedzīvo tāju problēmu 
risināšanu un novērstu korupcijas iespējas 
pašvaldībā  

8  Izstrādājot Ķekavas novada teritoriāl-
plānojumu, ņemt vērā Ķekavas iedzīvotāju 
viedokļus un priekšlikumus, ievērojot viņu 
intereses  

9  Optimizēt Ķekavas novada domes pār valdes 
struktūru, ieekonomētos līdzekļus novirzīt 
sociālajām un izglītības vajadzī bām  

Tautas partijas Ķekavas novada deputātu 
kandidātu galvenie uzdevumi: 

IZGLĪTĪBA 
Gādāsim par novada izglītības iestāžu harmonisku 
un saskaņotu attīstību  
Paplašināsim izglītības infrastruktūru, lai 
visiem novada bērniem būtu iespēja apmeklēt 
bērnudārzus un skolas  
Vismaz vienu gadu pašvaldībā deklarēto 
iedzīvotāju bērniem tiks sniegts līdzfinansējums 50 
latu mēnesī privāto bērnudārzu apmeklējumam  
Uzbūvēsim bērnudārzu Katlakalnā 250 vietām 
līdz 2010 /11 mācību gadam, kā arī sākumskolu 
Ķekavā 700 vietām līdz 2011 /12  mācību gadam, 
izmantojot privātās publiskās partnerības (PPP) 
principus  

Izglītībā: 
rūpēsimies, lai neviens cilvēkbērns nepaliktu 
ārpus skolas, nodrošināsim bērnu drošu 
nokļūšanu izglītības iestādēs un uz mājām; 
skolās - obligātā kristīgā vai tikumiskā mācība un 
patriotiskā audzināšana; 
atbalstīsim pulciņu nodarbības skolās un 
ārpusskolas iestāžu darbu, lai mazinātu bērnu 
klaiņošanu un noziegumu izdarīšanas iespējas; 
aktīvi atbalstīsim Ķekavas novada skolu paplaši-
nāšanu un jaunas sākumskolas būvniecību; 
atbalstīsim bērnudārzu būvniecību un paplaši-
nāšanu  
Veselības aprūpē un sociālā nodrošināšanā: 
nodrošināsim, lai neviens cilvēks nepaliktu bez 
mājokļa un ēdiena novada domes lēmumu dēļ; 
meklēsim risinājumu, lai samazinātu komunālos 
maksājumus iedzīvotājiem; 
īpašu uzmanību veltīsim iedzīvotāju sociālo 
vajadzību nodrošināšanai; 
atbalstīsim kristīgās draudzes kā sabiedrības 
morāles un tikumības nesējas un uzturētājas; 
panāksim invalīdu uzbrauktuvju ierīkošanu pie 
domes ēkām un citām sabiedriskām ēkām; 
atbalstīsim ambulances uzturēšanu un paplašinā-
šanu no novada domes budžeta līdzekļiem; 
atbalstīsim veco ļaužu pansionāta paplašināšanu 
un jaunu sociālo māju būvniecību; 
atbalstīsim brīvprātīgo labdarības kustību 
nodibināšanu  
Sabiedriskā kārtībā: 
izvērsīsim nesaudzīgu cīņu pret narkotiku 
lietošanu un izplatīšanu; 

Kristīgo demokrātu politika ir sociāli atbildīga 
politika, kas balstīta uz stabilām kristīgām 
vērtībām, godīgumu un taisnīgumu  Cilvēcīgums, 
morāle un atbildība kopā ar profesionālu 
darbu kopējā dzīves līmeņa uzlabošanā ir mūsu 
ieguldījums novada attīstībā un iedzīvotāju 
labklājības celšanā  

“Latvijas Zaļā partija”
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1  Inārs Beļinskis 1952
2  Aivars Kopštāls 1955
3  Jānis Arseņjevs 1961
4  Aivars Sprukulis 1956
5  Silvija Riekstiņa 1965
6  Dzintra Medne 1963
7  Diāna Reinholce 1963
8  Inta Baumerta 1951
9  Anatolijs Leitēns 1945
10  Anatolijs Zemītis 1942
11  Normunds Bāgants 1974
12  Jānis Ābele 1943
13  Aleksandrs Čupovs 1981
14  Rūdolfs Grosbergs 1951
15  Ainārs Skuja 1967
16  Mārīte Matīsa 1972
17  Jeļena Andrejeva 1956
18  Regīna Zīverte 1953
19  Viesturs Stripkāns 1974
20  Jānis Faļkovskis 1956

1  Guntis Gūtmanis 1975
2  Viesturs Lazda 1960
3  Sergejs Seņkāns 1981
4  Inga Barkova 1973
5  Valdis Ozols 1944
6  Jānis Rudzītis 1938
7  Dzintra Maļinovska 1944
8  Ilmārs Bušmanis 1953
9  Sandis Ķipsts 1972
10  Kaspars Sapranovičs 1978
11  Artis Heidemanis 1979
12  Mārtiņš Ruķeris 1988
13  Kaspars Kalsnavs 1988
14  Māris Rudzinskis 1975

Pabeigsim bērnudārza būvniecību Daugmalē 
250 vietām līdz 2010 /11  mācību gadam  
Uzcelsim sporta zāles pie Katlakalna sākumskolas 
un Baložu vidusskolas līdz 2010 /11  mācību 
gadam, piesaistot privātos investorus  
Izveidosim vienotu ērtu skolēnu pārvadāšanas 
sistēmu novadā ar 2010 /11  mācību gadu, 
piesaistot ārvalstu finanšu līdzekļus  
Izveidosim speciālu budžeta programmu skolu 
mācību kvalitātes celšanai un infrastruktūras 
attīstībai  
Ar 2011 /12  mācību gadu nodrošināsim paš-
valdības apmaksātas pusdienas arī 3 klases 
skolēniem  
Katru gadu paplašināsim interešu izglītības 
piedāvājumu  
Nodrošināsim Ķekavas skolu audzēkņiem 
pašvaldības apmaksātas mācības mākslas un 
mūzikas skolā  
Sniegsim pašvaldības galvojumu studiju 
kredītiem Ķekavas skolu absolventiem  

DROŠĪBA 
Katra iedzīvotāja drošība ir mūsu prioritāte – 
drošība uz ielas, drošība par nākotni, drošība par 
ģimeni un bērniem  
Drošība uz ielas 
Izbūvēsim gājēju celiņus Rāmavas ielā, Depkina 
muižas parkā un pie izglītības iestādēm novadā, kā 
arī veloceliņu no Vimbu kroga līdz Odukalnam  
Ar 2010  gadu uzsāksim regulāras pašvaldības 
policijas patruļas visa novada teritorijā  
Stimulēsim pašvaldības policistu kvalifikācijas 
paaugstināšanu un saskarsmes kultūras 
uzlabošanu  

Uz Ķekavas municipālās policijas bāzes, izveidosim 
vienotu Glābšanas dienestu  
Panāksim luksoforu izvietošanu uz A7 šosejas 
Ķekavā, krustojumos ar Gaismas un Nākotnes 
ielu  
Ierobežosim braukšanas ātrumu līdz 50 km/h A7 
šosejas posmā no Ķekavas līdz pagriezienam uz 
putnu fabriku  
Piesaistīsim Eiropas Savienības finansējumu 
satiksmes drošības uzlabošanai novadā  
Drošība par nākotni 
Stabils darbs, izglītības iespējas un jaunu profesiju 
apgūšana jebkurā vecumā nodrošina drošību par 
nākotni  
Ar 2010  gadu līdzfinansēsim izglītības iegūšanu 
iedzīvotājiem, kuri strādā pašvaldības izglītības 
un sociālajās iestādēs  
Uzlabosim sociālā atbalsta sistēmu novadā  
Dosim iespēju maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
par atalgojumu piedalīties novada labiekārtošanas 
darbos  
Drošība par ģimeni un bērniem 
Skolēnu autobusam izveidosim pieturvietu 
Odukalna teritorijā  
Turpināsim uzstādīt apgaismojumu galvenajās 
novada ielās, nodrošinot tā pilnvērtīgu 
apsaimniekošanu  
Paplašināsim bērnu un pusaudžu kluba Vairogs 
darbību visā novadā  
Pastiprināti kontrolēsim alkohola un cigarešu 
tirdzniecību nepilngadīgajiem  
Daudzveidosim ambulances medicīnisko 
pakalpojumu klāstu  
Paplašināsim sociālās aprūpes māju 
iedzīvotājiem  

KULTŪRA UN SPORTS 
Izveidosim programmu Ķekavas, Baložu un 
Daugmales pašdarbības kolektīvu atbalstam  
Izmantojot PPP modeli, attīstīsim sporta objektu 
infrastruktūru novadā  
Izveidosim budžeta programmu profesionālo 
sportistu atbalstam, kuri pārstāv novadu valsts 
un starptautiskā mērogā  
Attīstīsim programmu nevalstisko organizāciju 
atbalstam  

INFRASTRUKTŪRA UN VIDE 
Pusgada laikā pabeigsim novada ielu un ceļu tīkla 
attīstības programmas izstrādi un uzsāksim tās 
īstenošanu  
Pašvaldība sadarbībā ar iedzīvotājiem vienosies 
par kopīgu ceļu uzturēšanu jaunajos novada 
ciematos  
Labiekārtosim dabas parku gar Ķekaviņas upi un 
Depkina muižu  
Risināsim Olektes upes attīrīšanas jautājumu  
Nekavējoties uzsāksim apvienotā novada vienota 
teritorijas plānojuma izstrādi  
Iekārtosim tirgus laukumus lauksaimniecības 
produktu iegādei tieši no ražotājiem  
Nodrošināsim bērnu aktivitāšu iespējas rotaļu un 
sporta laukumos novada apdzīvotajās vietās  
Gādāsim iedzīvotājiem ar speciālajām vajadzībām 
pieeju visām pašvaldības iestādēm  
Piesaistot ES vai privāto finansējumu, izveidosim 
jaunu modernu brīvdabas estrādi pie Ķekavas 
sākumskolas  
Attīstot rūpniecības zonas, piesaistīsim lielos 
investorus, tādejādi radot jaunas darbavietas  
Izstrādāsim novada tūrisma attīstības plānu  

1  Dainis Jansons 1956
2  Raimonds Valčs 1957
3  Ērika Kvile 1956
4  Anitra Vanaga 1961
5  Arnolds Keisters 1956
6  Inese Buliņa 1965
7  Oskars Sarkans 1958
8  Juris Krevics 1952
9  Elmārs Pēteris Neizaks 1940
10  Jānis Pavārs 1970
11  Valerija Romanovska 1953
12  Andris Ķikusts 1962
13  Bernadeta Varaņicka 1954
14  Māris Barans 1972
15  Intars Krēvics 1958
16  Enriko Urbiņš 1970
17  Guntars Rakevičs 1962
18  Roberts Markāns 1970
19  Anna Miškina 1973
20  Ilona Elksnīte 1950

ierobežosim azartspēļu biznesu, strikti iestāsi-
mies pret azartspēļu ierīkošanu pie izglītības un 
kultūras iestādēm; 
civilizēti risināsim klaiņojošo dzīvnieku 
problēmu  
Tautsaimniecībā un vides aizsardzībā: 
ierosināsim samazināt nodokļus uzņēmējiem, 
kuri investējuši Ķekavas novada attīstībā radot 
jaunas darba vietas; 
lielu uzmanību pievērsīsim Ķekavas novada 
autoceļu kvalitātes uzlabošanai, jaunu gājēju 
ietvju ierīkošanai un esošo sakārtošanai, kā arī 
jaunu ielu apgaismojuma ierīkošanai; 
meklēsim un radīsim risinājumu novada 
daudzstāvu dzīvojamo masīva iedzīvotāju auto-
transporta koncentrētu stāvlaukuma izveidei; 
atbrīvojot piebrauktuves ceļus, ielas no atstātiem 
transporta līdzekļiem, uzlabojot apkārtējo gaisa 
vidi tās iedzīvotājiem (Valdlaučos, Ķekavā, 
Baložos, Daugmalē); 
atbalstīsim iesaistīšanos starptautiskajos 
projektos Eiropas Savienības fondu līdzekļu 
piesaistīšanai Ķekavas novada attīstībā; 
palīdzēsim organizēt un kontrolēsim privātmāju 
īpašniekus par savlaicīgu sadzīves atkritumu 
izvešanu, nepieļausim pašiniciatīvas tā izmešanai 
nesankcionētās vietās, un nesaudzīgi cīnisimies 
pret apkārtējās vides piesārņošanu; 
atbalstīsim ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūvi privātmāju rajonos  
Kultūras un sporta attīstībā: 
veidosim nacionāli modernu kultūrvidi; 
turpināsim sadarbību ar Bordesholmas pagastu 

Vācijā un Gostinas pilsētu Polijā un veicināsim 
sakaru veidošanos arī ar citām valstīm; 
atbalstīsim esošo sporta būvju rekonstrukciju 
un jaunu sporta kompleksu celtniecību, kā arī 
futbola laukuma ierīkošanu; 
atbalstīsim visu līmeņa sportistus un dažādu 
sporta veidu attīstību Ķekavas novadā; 
garantēsim kultūrai un sportam noteikto novada 
budžeta līdzekļu daļu; 
atbalstīsim Ķekavas novada amatiermākslas 
kolektīvu un studiju darbu; 
veicināsim tautas mākslas kolektīvu darbību, kas 
ir nozīmīga latviešu tautas kultūras dominante un 
viena no nacionālās identitātes stūrakmeņiem; 
atbalstīsim tūrisma un sakrālā tūrisma attīstību, 
kā arī kultūrvēsturisko vērtību un dabas 
saglabāšanu  

Pārvaldes darbā, korupcijas novēršanā: 
nodrošināsim profesionālu un kvalitatīvu 
pārvaldes amatpersonu darbu, kas virzīts uz 
novada iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu; 
veicināsim un atbalstīsim novada iedzīvotāju 
saimnieciskās kopdarbības tendences, pievērsim 
uzmanību bezpeļņas kooperatīvo sabiedrību 
darbības attīstībai (dārzkopības sabiedrības, 
garāžu un dzīvokļu kooperatīvi); 
izvērsīsim cīņu pret korupciju, nodrošinot 
informācijas pieejamību un darbības atklātību 
visās novada domes struktūrās un iestādēs; 
ievērosim stingru mērenību līdzekļu izlietojumā 
(augstāko amatpersonu atalgojumiem, reprezen-
tācijas pasākumiem u c )  
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Politiskā partija 
“Rīgas apriņķa novadu apvienība”

Mums ir kopēji mērķi lielajā Ķekavas novadā, 
bet mums ir konkrēti piedāvājumi Katlakalna, 
Daugmales, Valdlauču, Baložu, Plakanciema 
un Ķekavas iedzīvotājiem! 
Reformas rezultātā apvienosies Ķekavas, 
Daugmales pagasti un Baložu pilsēta  
Uzskatām, veidojot novadu, nedrīkst pieļaut, 
ka pazeminās iedzīvotāju dzīves kvalitāte, 
ka katrā šai teritorijā jābūt iedzīvotāju 
apkalpošanas centram, kuros cilvēkus 
apkalpos kvalificēti speciālisti  Veidojot 
novada centru ar modernu infrastruktūru, 
netiek pamestas attālās vietas ar degradētu 
vidi  Nodokļiem jānonāk pie attiecīgās 
teritorijas iedzīvotājiem! 
Uzņēmējdarbība ir labklājības stūrakmens  
1  Apņemamies veicināt jaunu darba vietu 

veidošanu, izmantojot visas pašvaldības 
pieejamās formas  

2  Veicināt uzņēmējdarbību novadā, piedā-
vājot uz atvieglotiem noteikumiem 
zemes nomu uzņēmumu veidošanai un 
attīstībai  

3  Piedāvājam samazināt nekustamā īpa-
šuma nodokli uzņēmumiem, kas attīstās 
novadā  

4  Organizēt regulāras tikšanās ar novada 
uzņēmējiem, lai uzklausītu un risinātu 
problēmas, kā arī koordinētu darbību  

5  Atbalstīt lauksaimniecības produktu ražo-
šanu – ģimenes dārziņu izveidi, ekolo ģiski 
tīru produktu ražotājus, zemniekus un 
tirdziņus  

Infrastruktūra ir civilizācijas pazīme  
1  Uzlabosim daudzdzīvokļu namu pie-

brau camo ceļu kvalitāti, tos remontējot 
un izbūvējot, kā arī ierīkojot jaunas 
stāvvietas  

2  Izbūvēsim ceļus arī uz tālākajām novada 
vietām, jo tomēr tur arī dzīvo mūsu novada 
iedzīvotāji  

3  Strādāsim pie komunālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanas  Laba dzeramā 
ūdens un pieejama sadzīves kanalizācijas 
tīkla izveidošanu novada teritorijā par 
saprātīgiem tarifiem  

4  ES līdzfinansējuma piesaistīšana infra-
struktūras izveidei – ielas, ūdens saimnie-
cība, kanalizācija un daudzdzīvokļu māju 
siltināšana  

5  Izbūvēt velosipēdistu celiņus  
6  Uzlabot gājēju drošību  
Sociālajā jomā Ķekavas novadā būs darāms 
ļoti daudz! Mūsu mērķis ir “Palīdzēt grūtībās 
nonākušajiem”  
Paplašināt sociālās palīdzības pakalpojumu 
tīklu, īpašu vērību veltīt mazno drošinātajām 
ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, vientuļajiem 
un sevi aprūpēt nespējīgiem novada iedzī-
votājiem  
Daudz darba jāvelta: 
1  Izveidojot vienotu novada sociālo dienestu 

kā atsevišķu struktūru, kas piesaistot 
speciālistus operatīvi un profesionāli 
varētu strādāt ar dažādām sociālās 
grūtībās nonākušām cilvēku grupām  

2  Palīdzot maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem apmaksāt komunālos pakalpo-
jumus, ārstēšanas un zāļu iegādes 
izdevumus  

3  Dienas centru izveidei  
4  Zupas virtuves izveidei  
Izglītībā vadīsimies pēc principa “Kvalitatīvu 
izglītību tuvu mājām”, kas ilgtermiņā mūsu 
novadam dotu izglītotus un radošus cilvēkus  
1  Ķekavā, Daugmalē, Valdlaučos un Baložos 

nodrošināt bērnus ar bērnudārziem  

2  Mēs uzskatām, ka labāk ir attīstīt, nevis 
slēgt Ķekavas, Daugmales, Pļavniekkalna 
un Baložu skolas  

3  Finansiāli atbalstīt novada pedagogus  
4  Veidot un īstenot mūsu ekonomiski 

aktīvo novada iedzīvotāju tālākizglītību, 
lai cilvēki būtu nodrošināti ar darbu un 
iztikas līdzekļiem  

Kultūru uzskatām par vispārcilvēcisku 
sabiedrības vērtību  LZS novērtē kultūras 
darbinieku ieguldījumu novada kultūras 
dzīvē un tautiskuma saglabāšanā  
1  Uzstājam, lai tiktu saglabāti esošie kultūras 

centri un pilnveidota to darbība  
2  Aktīvi atbalstīs novada pašdarbnieku 

aktivitātes  
3  Atbalstīs jaunu kultūras projektu 

attīstību  
Sports ir visu paaudžu novada iedzīvotāju 
veselīga dzīves veida stūrakmens  
1  LZS atbalstīs visa līmeņa sportistus, 

organizēs novada komandu un atsevišķu 
pārstāvju piedalīšanos sporta sacensībās  

2  Turpināsim ieviest visā novadā velo-
drošības pasākumus, ko atbalsta Eiropas 
ceļu drošības harta, kurai ir pievienojusies 
Baložu pilsēta  

Lai labāk varētu izprast iedzīvotāju vajadzības 
un kvalitatīvāk strādāt, esam izveidojuši 
komandu ar cilvēkiem no visām iepriekš 
minētajām apdzīvotajām vietām  
MĒS NEPIEĻAUSIM! 
o Vēsturisko pašvaldību robežu iznīci-

nāšanu  
o Pašvaldības sniedzamo pakalpojumu 

kvalitātes samazinājumu  
NEIZPILDĀMU SOLĪJUMU ŠAJĀ PROGRAMMĀ 
NAV! 

atbalsta punktu izveide Plakanciemā, 
Katlakalnā, Valdlaučos, Daugmalē, 
Baložos  

- pieejamas amatpersonas – izdevīgi 
pieņem šanas laiki, atvērtība iedzīvotā jiem 
un masu medijiem; 

- efektīva un visaptveroša iedzīvotāju 
informēšana par novada aktualitātēm, 
plānotajiem darbiem un rezultātiem; 
sabiedriskā apspriešana visos nozīmīgos 
ar novada dzīvi saistītos jautājumos; 

- pārvaldes struktūru darba nodrošināšana 
jebkurā apdzīvotā vietā novadā; 

2   Eiropas Savienības līdzekļu apguve – 
pašreizējais novada attīstības pamats! 

- ES f inansu līdzekļu piesaistīšana 
iespējami ātrā termiņā un to novirzīšana 
daudzdzīvokļu māju siltināšanai, vides 
infrastruktūras uzlabošanai un projektu 
realizēšanai, jaunu darba vietu radīšanai 
un uzņēmējdarbības veicināšanai; 

- novada uzņēmēju konsultēšana un 
atbalsts projektu izstrādei ES finansējuma 
iegūšanai; 

- līdzekļu piesaiste skolu, bibliotēku un 
novada institūciju modernizēšanai  

3   Uzņēmēji – novada uzplaukuma dzinēj-
spēks! 

- sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem, 
izveidojot konsultatīvu padomi problēmu 
un aktualitāšu apzināšanai, risinājumu 
izstrādāšanai un īstenošanai; 

- visu veidu birokrātisko šķēršļu likvidēšana 
uzņēmējdarbības veicināšanai; 

- priekšrocības un atbalsts vietējiem novada 
uzņēmējiem; 

- īpašu teritoriju iekārtošana tirdzniecībai ar 
vietējo lauksaimnieku ražotu produkciju  

4   Sociālie jautājumi – mūsu prioritāte nr 1! 
- dialoga veicināšana ar visu grupu 

iedzīvotājiem atbilstoši viņu vajadzībām 
un interesēm; 

- bezdarbnieku, maznodrošināto un inva-
lī du integrācija darba tirgū un sociālajā 
dzīvē; 

- atbalsts sabiedriskajām un kultūras 
organizācijām, draudzēm; 

- medicīnisko pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana, izbraukuma aptieku 
tirdzniecības veicināšana; 

- atlaides pensionāriem transporta izman-
to šanā; 

- bērnu dienas centru izveide; 
- Misas bijušās mežniecības pārveidošana 

par iedzīvotāju apkalpošanas centru 
Plakanciemā; 

5  Izglītība, kultūra, sports  
- Ķekavas novada sākumskolas būvniecība; 
- pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes nodro-

šināšana bērnudārzos un alternatīvās 
aprūpes iestādēs; 

- mazo skolu un skolēnu līdzfinansējuma 
jautājuma risināšana atbilstoši novada 
iedzīvotāju interesēm; 

- garantētas bezmaksas brīvpusdienas 
skolēniem līdz 4 klasei (ieskaitot); 

- transporta pakalpojumu nodrošinājums 
skolēniem uz un no skolas, aptverot 
iespējami plašu apdzīvoto vietu loku; 

- nodrošināt bezmaksas pieejamību sporta 
laukumiem un iespējas nodarboties ar 
dažādiem sporta veidiem; 

- atbalsts treneriem un labākajiem 
sportistiem, talantīgākajiem skolniekiem; 

- kultūras dzīves paplašināšana un daudz-
veidošana, populāru mākslinieku, 
dziedātāju un aktieru viesošanās novadā 
sekmēšana  

  

6  Iedzīvotāju līdzdalība  
- veicināt maksimālu iedzīvotāju līdzdalību 

visos ar novada dzīvi un attīstību saistītos 
jautājumos; 

- izzināt iedzīvotāju noskaņojumu, viedokli 
un aktuālās problēmas ; 

- sekmēt iedzīvotāju jaunu ideju un 
risinājumu īstenošanu novada ikdienā  

7  Drošība un kārtība – iedzīvotāju mierīgas 
dzīves garants  

- valsts un pašvaldību policijas un 
apsardzes darbinieku iesaistīšana kārtības 
nodrošināšanā visā novadā; 

- patrulēšana paaugstināta riska/bīstamības 
rajonos; 

- “karstās telefona līnijas” ierīkošana 
operatīvas reaģēšanas veicināšanai; 

- regulāras konsultācijas ar policijas 
amatpersonām drošības paaugstināšanas 
garantēšanai, preventīvajam darbam un 
maksimāli ātras un efektīvas reaģēšanas 
nodrošināšanai  

8   Transporta sistēmas un ceļu infrastruktūras 
sakārtošana  

- apzināt nepieciešamību, pilnveidot 
transporta kustību un maršrutu tīkla 
optimizāciju jaunā novada robežās; 

- novada ielu remonta plāna izstrāde un 
ievērošana; 

- gājēju un veloceliņa izbūve posmā Baloži - 
Titurga; 

- projektēšana un finansējuma piesaiste 
veloceliņa Valdlauči - Baloži - Ķekava - 
Daugmale izbūvei; 

- gājēju ietvju izbūve Baložu vecajā daļā; 
- papildjoslas izbūve pie Baložu pagrieziena 

luksofora; 
- regulējamu krustojumu izbūve uz ceļa 

Rīga-Bauska (Nākotnes iela) 

“Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”
Saraksts Nr 
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1  Haralds Ozoliņš 1979
2  Andis Adats 1961
3  Erina Ivanova 1964
4  Vita Broka 1973
5  Jānis Teikmanis 1945
6  Lauma Žilko 1953
7  Aivars Kokins 1955
8  Jānis Kūkums 1952
9  Jānis Rudzinskis 1978
10  Ilmārs Brālis 1955
11  Uģis Volosovskis 1978
12  Armands Simanovičs 1964
13  Egils Sloka 1957
14  Ainārs Vīnkalns 1968
15  Raivis Rāviņš 1985
16  Ivars Kuļikovskis 1963
17  Kristīne Vanaga 1982
18  Andris Dobrovoļskis 1982

Rūpēsimies par mūsu novadu kopā ! 
Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA (LZS) ir vecākā politiskā partija 
Latvijā  LZS vēlētāju atbalsts nav populistiski 
liels, bet noturīgs, kas liecina par LZS biedru 
ilglaicīgu, stabilu un vēlētāju novērtētu 
darbu  
Mēs, Latvijas zemnieku savienības deputātu 
kandidāti, esam par stabilitāti, vienmērīgu un 
stabilu attīstību Ķekavas novadā un labklājības 
līmeņa celšanu tās iedzīvotājiem  

1  Juris Krūmiņš 1937
2  Mārtiņš Krieķis 1969
3  Andis Damlics 1960
4  Ints Vancāns 1963
5  Ilze Reinholce 1972
6  Līga Voldeka 1971
7  Regīna Eihmane 1955
8  Juris Aperāns 1954
9  Dzintars Bērziņš 1980
10  Aija Āre 1963
11  Guntis Kazāks 1967
12  Angelika Bondare 1970
13  Ilmārs Krūze 1954
14  Raitis Mjaņa 1983
15  Aija Pizāne 1971
16  Uldis Bautris 1953
17  Arnis Vīrs 1972
18  Ilmārs Bērziņš 1952
19  Jānis Sandris Patmalniks 1985
20  Anita Vjakse 1988

TICĪBA TAUTAI UN NĀKOTNEI 

1   Pašvaldības darba organizācija  
- novērst struktūru darbības dublēšanos, 

optimizējot pašvaldības darbu esošo 
finanšu resursu ietvaros; 

- maksimāli strikta un atklāta pašvaldības 
līdzekļu kontrole; 

- iedzīvotāju apkalpošanas centru 
izveide ātras, operatīvas un kvalitatīvas 
informācijas saņemšanai, pārvaldnieku 
institūcijas darbības uzlabošana un jaunu 
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1  Andis Ozoliņš 1966
2  Ainārs Valeiņa 1967
3  Indra Priede 1965
4  Anita Tīsiņa 1959
5  Artūrs Rumbins 1984
6  Dainis Ķezberis 1971
7  Sintija Frienberga 1979
8  Kaspars Apinis 1974
9  Aigars Vītols 1976
10  Inārs Bāgants 1978

11  Edgars Pupiņš 1983
12  Juris Grandsbergs 1976
13  Inese Sloka 1961
14  Edijs Biļķins 1984
15  Uldis Ūdris 1979
16  Aina Ancīte 1961
17  Maija Skrode 1984
18  Jāzeps Ladusāns 1940
19  Dailis Skudrītis 1970
20  Ilona Petruša 1959

“Latvijas Nākotnes Partija”

Sociāldemokrātiskā partija-SDP

“Pilsoniskā savienība”

Šis ir laiks, kad Latvija ir saskārusies ar 
līdz šim nepieredzētām grūtībām  Ekono-
mikas lejupslīde, globālās finanšu krīzes 
izraisīts augošs bezdarbs reālo ienākumu 
samazināšanās, arvien zemāka pirktspēja un 
arvien augstāks risks nonākt nabadzībā, kā arī 
noziedzības pieaugums  Šis ir laiks, kad mēs, 
vēlētāji, atrodamies svarīgas izvēles priekšā  
Izvēle ir par: 
a) sava novada pilsoņu dzīves līmeņa celšanu, 

sociālā taisnīguma nodrošināšanu, drošību 
un godīgumu: 

b) sava novada pilsoņu nākotni, kura atstāta 
demokrātiski nekontrolējamu spēku 
rokās (līdzšinējie pagasta dzīves kārtības 
noteicēji  – liberālās partijas)  
Lai novadā efektīvi saimniekotu, mēs 

veicināsim uzņēmējdarbības pieaugumu 
(piesaistot investorus un stimulējot paša 
novada uzņēmējus), atbalstīsim vairāk un 
labāku darba vietu radīšanu  Šodien ir jāstrādā 
un mēs arī strādāsim gudrāk un izglītotāk, lai 
ar mazākām izmaksām gūtu lielāku labumu 

(peļņu)  Strikti nostāsimies pretī kārtībai, kad 
tikai vieni gūst labumu, padarot sevi bagātākus 
uz citu rēķina  Tikai pareizi organizējot un 
sadalot materiālos līdzekļus, varam veidot 
vienotu un stipru sabiedrību, kur primārais 
nav savtīgās, merkantīlās intereses 
Mūsu darbībā galvenais: 
-  korupcija pašvaldībās jāizskauž nevis, 

pateicoties represīvām metodēm, bet 
gan veidojot “caurspīdīgas”procedūras, 
pieņemot jebkurus lēmumus, tai skaitā 
lēmumus par sadarbību ar uzņēmēj-
sabiedrību; 

-  mēs izmantosim jaunu pieeju skolas un 
pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstībā, slēdzot privāti - sabiedriskās 
partnerības līgumus bērnudārzu un sporta 
centru un citu sabiedriski nozīmīgu un 
vajadzīgu ēku celtniecību; 

-  mēs nesamazināsim sociālā atbalsta 
izdevumus pašvaldību iedzīvotājiem, 
bet padarīsim palīdzības saņemšanu 
vienkāršāku un efektīvāku; 

-  aktīvi strādāsim ar ES fondu resursu pie-
saisti novadam, piemēram, siltuma trašu 
renovācijai u c  

-  visu cilvēku kopīgam darbam sevis un 
pašvaldības labā, neatkarīgi no atšķirībām, 
jākļūst par pamatu ne tikai sabiedrības 
saliedēšanai, bet arī krīzes pārvarēšanai 
mūsu valstī un novada attīstībai  
Ikviena vēlētāja balsij ir nozīme un svars, 

tāpēc savā darbībā būsim patiesi godīgi un 
rīcībā caurspīdīgi, lai attaisnotu katra vēlētāja 
uzticību  

Pirms balsot par mums, aicinām rūpīgi 
papētīt iepriekšējo sasaukumu deputātu 
(sevišķi Padomes priekšsēdētāju un viņu 
vietnieku) dotos pirmsvēlēšanu solījumus un 
praktisko darbību: 
-  vai tie bijuši sava pagasta vai sava maka un 

īpašuma patrioti, 
-  vai kandidāti, par kuriem balsosiet, spēs 

savstarpēji sadarboties, domājot tikai un 
vienīgi par iedzīvotājiem, nevis partijas 
aizsegā realizēs savas personīgās intereses  

•	 palielināt	 pašvaldības	 e-pakalpojumu	
pieejamību un iespējas iedzīvotāju 
vajadzību nodrošināšanai; 

•	 komplektēt	 pašvaldības	 institūcijas,	
balstoties uz vietējiem speciālistiem par 
galveno kritēriju izvirzot profesionalitāti, 
zināšanas un prasmes konkrētajā jomā; 

•	 šogad	saglabāt	visu	esošo	sociālo	palīdzību	
apstiprināto budžetu ietvaros; 

•	 veidojot	 jauno	budžetu,	 izstrādāt	 vienotu	
novada sociālā atbalsta programmu, 
ietverot labo no iepriekšējās prakses; 

•	 nodrošināt	 pakalpojumu	 sniegšanu	 bez	
starpniekiem un atbalstīt ēku siltināšanas 
projektus, lai mazinātu izdevumus par 
komunālajiem pakalpojumiem; 

•	 veidot	 tirgus	 laukumus	 blīvi	 apdzīvotajās	
novada teritorijās, kuros iedzīvotāji var 
iegādāties, bet zemnieki un citi uzņēmēji- 
pārdot preces par ražotāju cenām; 

•	 veidot	 biznesa	 konsultāciju	 dienestu,	 kas	
nodrošinātu novada teritorijā darbojošos 
un topošos uzņēmumus ar informāciju 
un konsultācijām par pašvaldībā un valstī 
izsludinātajiem iepirkumu konkursiem, un 
Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes 
iespējām; 

•	 veidot	 uzņēmējdarbībai	 labvēlīgu	 vidi	
liela mēroga biznesa investīciju projektu 
īstenošanai, sadarbojoties ar citām Latvijas 
un ārvalstu pašvaldībām, un finanšu tirgus 
dalībniekiem; 

•	 mazināt	 birokrātisko	 un	 finansiālo	 slogu	
uzņēmējdarbības efektīvai attīstībai; 

•	 būvniecību	 un	 teritorijas	 attīstību	 veikt	
saskaņā ar likumīgiem, spēkā esošiem 
teritorijas plāniem; 

•	 noteikt	 secību,	 kādā	 tiek	 remontēti	
pašvaldības ceļi, pēc skaidri saprotamiem 
un konkrētiem kritērijiem; 

•	 atjaunot	brīvprātīgo	ugunsdzēsēju	kustību,	
nodrošināt vismaz vienas ugunsdzēsēju 
un glābēju komandas esamību novada 
teritorijā; 

•	 nodrošināt	 municipālās	 policijas	 darbību	
visā novada teritorijā, par tās prioritāti 
izvirzot profilaktisko darbu; 

•	 palielināt	 vietu	 skaitu	 bērnudārzos,	
pabeidzot iesāktās celtnes, kā arī attīstot 
jaunus būvniecības projektus; 

•	 rast	iespēju	sniegt	atbalstu	ģimenēm,	kuru	
bērni gaida bērnudārzu rindās; 

•	 nodrošināt	 izglītības	 kvalitātes	 paaugsti-
nāšanu un skolu prestiža celšanu sadarbībā 
ar novada izglītības iestāžu kolektīviem; 

•	 izstrādāt	 un	 īstenot	 plānu,	 kā	 mazināt	
izdevumus pašvaldību savstarpējos 
norēķinos par izglītību; 

•	 organizēt	 skolu	 autubusu	maršrutu	 tīklu,	
nodrošinot visa novada bērnu interešu 
ievērošanu; 

•	 veidot	dienas	centrus	un	 rotaļu	 laukumus	
bērniem visās blīvi apdzīvotajās novada 
teritorijās; 

•	 saglabāt	 visus	 tradicionālos	 kultūras	 un	
sporta pasākumus, vienlaikus piedāvājot 
jaunus – novadu vienojošus; 

•	 atbalstīt	 iedzīvotāju	 iniciatīvas,	 kuru	
rezultātā rodas iespējas novada ļaudīm 
radoši, sportiski un veselīgi pavadīt brīvo 
laiku; 

•	 veikt	 mērķtiecīgu	 plānveida	 darbu,	 lai	
atbalstītu sociālās atstumtības riskam 
pakļautos novada iedzīvotājus; 

•	 saglabāt	 un	 kopt	 kultūrvēsturiskās	 un	
piemiņas vietas, nodrošināt piekļuvi 
un informāciju, plānot jaunu objektu 
izvietošanu un teritoriju labiekārtošanu; 

•	 nodrošināt	 novada	 iedzīvotājus	 un	
tūristus ar informāciju, tai skaitā uzstādot 
informatīvos stendus un norādes zīmes  

Mēs esam par tādu novada domi, kura 
iedzīvotāju labklājību un intereses stāda 
augstāk par personīgajām ambīcijām! Mēs 
esam par to, lai amatpersonas, kuras pieņem 
visu novadu ietekmējošus lēmumus, grib un 
prot ieklausīties iedzīvotājos un profesionāļos! 
Mēs esam par domi, kura pirms lēmuma 
pieņemšanas uzdod jautājumu: “Kā tas 
ietekmēs mūsu novada ļaudis?” 

Ķekavas novada ļaudis – Jūsu katra ieinte-
resētība, atbalsts un aktivitāte noteiks, kāda 
būs mūsu novada Dome! 

Saraksts Nr 
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Mēs nenākam ar neizpildāmiem solījumiem, 
demagoģisku runāšanu  Katrs cilvēks šajā 
sarakstā apzinās sevi kā Ķekavas pagasta 
patriotu un vēlas sniegt labāko no sevis 
kopēju mērķu un ideālu sasniegšanai  Mēs 
ticam, ka strādājot saskaņoti ar sirdsapziņu 
un ieklausoties sava pagasta iedzīvotāju 
vēlmēs, Ķekava var kļūt skaistāka, 
sakoptāka - tāda, kādu katrs no mums to arī 
vēlas redzēt  

Mūsu skatījumā nepieciešams: 
-  uzlabot komunikāciju starp iedzīvotājiem 

un viņu ievēlētajiem varas pārstāvjiem 
pašvaldībā; 

-  atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību 
novadā; 

-  efektīvāk apgūt ES struktūrfondu piešķirtos 
līdzekļus; 

-  veicināt un atbalstīt jautājumus, kas saistīti 
ar izglītību un bērnu, jauniešu brīvā laika 
pavadīšanu; 

-  novada budžetu izmantot kopējās attīstības 
veicināšanai, pašreizējos apstākļos tērējot 
naudu tikai akūti nepieciešamos projektos 
un sociālo vajadzību nodrošināšanai  

1  Arvīds Platpers 1948
2  Pēteris Geks 1944
3  Ivars Mangulis 1946
4  Jānis Vilčuks 1943
5  Silvija Zītare 1952
6  Ojārs Bluķis 1936
7  Reinis Meijers 1988
8  Toms Mežotnis 1986
9  Marija Adamova 1956
10  Līga Plēpe 1973
11  Dzintra Elksnīte 1963
12  Reinis Rieksts 1974
13  Viktorija Baire 1982
14  Normunds Boļšis 1969
15  Dzintars Mednis 1961
16  Arnis Ozolkāja 1969
17  Ivars Luika 1948
18  Jānis Jākobsons 1936
19  Laima Zikmane 1963
20  Pēteris Voskāns 1927

1  Andris Ceļmalnieks 1963
2  Danuta Priede 1977
3  Mārtiņš Stirāns 1972
4  Ivars Lamberts 1981
5  Gunta Valdmane 1956
6  Melita Kopštāle 1957
7  Aivis Ruskulis 1970
8  Ints Ozoliņš 1939
9  Sandra Grava 1970
10  Daina Skudra 1951
11  Agris Aurmanis 1988
12  Jeļena Daugiša 1980
13  Valdis Stelmaks 1982
14  Zinaida Matisone 1949

Mūsu mērķis – Ķekavas novada dome, kuras 
darba pamatprincipi ir: 
•	 profesionālisms;	
•	 rūpes	 par	 iedzīvotāju	 drošību	 un	 labklā-

jību; 
•	 sabiedrības	 iesaistīšana	 un	 argumentēts	

dialogs lēmumu sagatavošanas, pieņem-
šanas un īstenošanas procesā  

Mēs rīkosimies, lai varētu 
•	 nodrošināt	 pilnvērtīgu	 un	 operatīvu	 paš-

valdības pakalpojumu centru darbu visās 
apvienotajās teritorijās, izvērtēt jaunu 
centru izveidošanas nepieciešamību un 
iespējas; 

Vārds, uzvārds            Dzimšanas gads  Vārds, uzvārds            Dzimšanas gads  
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Rīcības partija

“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

Partija “Tēvzemes nacionālo spēku savienība”

teritorijās, piesaistot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu, atjaunot un regulāri kopt 
piebraucamos ceļus, izbūvēt maģistrālās 
komunikāciju trases, nepieciešamo 
infrastruktūru, 

•	 investoru	piesaistīšanas	nolūkos	nodrošināt	
pagasta pārstāvjiem regulāru piedalīšanos 
Latvijā un Eiropas Savienībā notiekošajās 
izstādēs, konferencēs un forumos, 

•	 sniegt	pagasta	iedzīvotājiem	un	uzņēmējiem	
bezmaksas konsultācijas Eiropas Savienības 
līdzekļu piesaistīšanas un juridiskajos 
jautājumos, 

•	 nepieļaut	 Ķekavas	 novada	 teritorijā	
ekoloģiski bīstamu ražotņu, poligonu un 
noliktavu izvietošana  

DROŠĪBA 
•	 novada	iedzīvotāju	un	sabiedrības	drošības	

paaugstināšanas nolūkos veikt Municipālās 
policijas funkciju auditu un darbinieku 
atestāciju, 

•	 lielāko	 novada	 apdzīvoto	 vietu	 centros	
ierīkot video novērošanas sistēmas, 
Municipālās policijas posteņus izvietot 
Valdlaučos, Baložos un Daugmalē, 

•	 bērnu	drošības	garantēšanai	mācību	 laikā	
noteikt satiksmes ierobežojumus izglītības 
iestāžu tuvumā, slēgt tranzīta kustību 
Pļavniekkalna ielā un Rāmavā, 

•	 ierīkot	anonīmu	diennakts	uzticības	tālruni,	
lai iedzīvotājiem būtu iespēja operatīvi 
informēt dienestus par nelikumīgām 
darbībām un citām ārkārtas situācijām, 

•	 izbūvēt	 novada	 lielākajās	 apdzīvotajās	
vietās apgaismotas un ar ceļazīmēm 
aprīkotas pārejas, gājēju un veloceliņus  

TAISNĪGUMS 
•	 komunālo	 maksājumu	 tarifus,	 aprēķinu	

metodiku un pārsūdzēšanas kārtību 
publicēt laikrakstā “Mūsu Ķekava” un 
novada interneta mājas lapā, 

•	 sniegt	 bezmaksas	 konsultācijas	 likum-
došanas un finansējuma piesaistīšanas 
jautājumos iedzīvotājiem, kuri izteikuši 
vēlmi siltināt dzīvojamās ēkas, paši veikt 
namu apsaimniekošanu, rekonstruēt 
apkures un komunikāciju sistēmas, 

•	 bāreņiem,	 invalīdiem,	 vientuļajiem	 pen-
sio nāriem, mazturīgajiem nodrošināt 
bezmaksas vakcinācijas pret infekcijas 
slimībām, profilaktiskās medicīniskās 
apskates, neatliekamo medicīnisko 
palīdzību  
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA SPORTS 

•	 nepieļaut	 būtisku	 finansējuma	 samazi-
nājumu izglītības, kultūras un sporta 
vajadzībām, nepieciešamos līdzekļus 
iegūstot no radikālas pašvaldības aparāta 
restrukturizācijas, 

•	 izmantojot	 publiskās	 un	 privātās	 partne-
rības principus, uzbūvēt Ķekavā jaunu 
sākumskolu komplektā ar publiski pieejamu 
peldbaseinu un sporta zāli, 

•	 izmantojot	 publiskās	 un	 privātās	 partne-
rības principus, uzbūvēt Ķekavā jaunu 
bērnudārzu ar pietiekamu vietu skaitu, 

•	 atjaunot	 un	 apgādāt	 ar	 mūsdienīgiem	
mācību līdzekļiem novada mācību iestādēs 
fizikas, ķīmijas un citu dabas zinātņu 
kabinetus  

•	 atbalstīt	mākslinieciskos,	amatnieciskos	un	
tehniskos kolektīvus, lai jebkurai vecuma 
grupai brīvajā laikā būtu iespēja tajos 
nodarboties  

NOVADA PĀRVALDE 
•	 veidojot	jaunā	novada	pārvaldes	struktūru,	

veikt funkcionālo auditu un visu darbinieku 
atestāciju, 

•	 pašvaldībā	vadošos	amatos	darbā	pieņemt	
tikai speciālistus ar pieredzi un izglītību 
attiecīgajā nozarē, 

•	 novada	 domes	 darbību	 veidot	maksimāli	
atklātu – visiem lēmumiem jābūt 
pieejamiem novada interneta mājas lapā 
un uz informācijas stenda pašvaldībā, 
būtiskākajiem – arī laikrakstā “Mūsu 
Ķekava”, 

•	 būtiski	 samazināt	 pārvaldes	 izdevumus:	
dienesta automašīnas lietot tikai darba 
pienākumu veikšanai, samazināt degvielas 
patēriņa un mobilo tālruņu lietošanas 
limitus, 

•	 daļu	 pašvaldības	 struktūrvienību	 izvietot	
Titurgā, Baložos, Valdlaučos, Daugmalē un 
Plakanciemā, 

•	 koordinēt	 pašvaldības	 darbinieku	 darba	
uzdevumu izpildes termiņus un noteikt 
sankcijas par neatbilstošu darbību vai 
bezdarbību  

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBA 
•	 plānojot	 novada	 stratēģisko	 attīstību	 un	

realizējot lielākus pašvaldības projektus, 
veikt iedzīvotāju aptaujas, kuru rezultāti 
tiek ņemti vērā un ir publiski pieejami, 

•	 atkarībā	no	aptauju	rezultātiem,	tiek	izvēlēta	
projektu realizācijas secība: sākumskolas, 
bērnudārza, sociālās aprūpes centra, tirgus, 
peldbaseina, pirts, sabiedriskās tualetes, 
estrādes, dzīvnieku patversmes vai citu 
objektu būvniecība  

Mūsu skatījumā Latvija var kļūt par valsti 
ar augstu dzīves kvalitāti – cienīgām algām, 
pieejamu veselības aprūpi un izglītību, 
nekorumpētiem un profesionāliem tiesīb-
sargājošiem orgāniem, par valsti, kurā varētu 
dzīvot ērti un droši  

Mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks izskaust 
korupciju un apturēt ierēdņu patvaļu valstī  

Mūsu skatījumā Latvija kļūs par valsti, kurā 
visu tautību pārstāvji, kas šeit dzīvo, jutīsies 
droši, cienīs cits citu un leposies ar savu 
dzimteni  

Mūsu skatījumā Latvija kļūs par valsti, 
kurā varas institūcijas un sabiedrība kopīgi 
rūpēsies par dabas bagātību un apkārtējās 
vides saglabāšanu  

Mēs uzstājamies par to, lai iedzīvotājiem 
būtu pieejama informācija par novada Domes 
un komunālo uzņēmumu darbu, lai iedzīvotāji 
varētu piedalīties novada varas institūciju 
lēmumu apspriešanā un pieņemšanā  

Ekonomiskās krīzes apstākļos, kad daudzi 

iedzīvotāji ir zaudējuši darbu, mūsuprāt, 
Ķekavas novada pašvaldībai būtu jāveicina 
jaunu darba vietu radīšana, šim nolūkam 
izmantojot Valsts Nodarbinātības aģentūras 
un Eiropas fondu līdzfinansējumu  

Mēs panāksim to, lai pensionāri un tie, kas 
dzīves apstākļu dēļ nav spējīgi konkurēt darba 
tirgū – invalīdi, vientuļās mātes, bārabērni – 
saņemtu pietiekamu un cilvēka cienīgu 
atbalstu no valsts un sabiedrības puses  Visu 
sociālo grupu pārstāvjiem ir jābūt reālām 
iespējām izmantot savas konstitucionālās 
tiesības uz izglītību, medicīnas aprūpi, aroda 
izvēli  Sievietēm jābūt līdztiesīgām veidojot 
savu profesionālo karjeru, viņām ir jānodrošina 
aizstāvība pret diskrimināciju darba tirgū  

Mēs panāksim tarifu par ūdensapgādi, 
kanalizāciju un apkuri pazemināšanu  Lai 
panāktu rēķinu par apkuri samazināšanu, 
pirmām kārtām nepieciešams izdarīt Ķekavas 
novada dzīvojamā fonda energoauditu, 
pamatojoties uz kuru veikt daudzdzīvokļu 
namu siltināšanu  Mēs panāksim patstāvīgu 
un plānveida Ķekavas novada ielu un pagalmu 
remontu  Šo pasākumu līdzfinansējums 
tiks nodrošināts, piesaistot Eiropas fondu 
līdzekļus  

Latvijai atkal būtu jākļūst par lauk-
saimniecības produkcijas ražotāju un 

eksportētāju  Nepieciešams izveidot 
pilnvērtīgu lauksaimniecības zemes tirgu 
u privāto lauku saimniecību valsts mēroga 
atbalsta programmu  Nepieciešams piesaistīt 
investīcijas, palīdzēt pašvaldības uzņēmu-
miem un uzņēmumiem, kas atrodas novada 
teritorijā, noformēt projektus, lai saņemtu 
līdzfinansējumu no Eiropas fondiem  

Tāpat mūsu partija uzstājas par: 
- nepieciešamību radīt visus iespējamos 

apstākļus, kas ļautu atbrīvoties jauno cilvēku 
radošajai enerģijai, nodrošinātu jauniešiem 
iespējas uz izglītību un profesionālās 
kvalifikācijas celšanu, paaugstinātu viņu 
sabiedriskās darbības, politiskās aktivitātes 
un sociālās mobilitātes līmeni  

Mēs garantēsim vienlīdzīgas tiesības 
uz izglītību dzimtajā valodā un kultūras 
identitātes saglabāšanu  

Likuma ietvaros maksimāli mīkstināsim 
negatīvās sekas, kuras izraisīja Izglītības 
reformas ieviešana krievu skolā  Sniegsim 
visa veida palīdzību un atbalstu skolnieku un 
skolotāju kolektīviem  

Mēs nodrošināsim to, ka Ķekavas novada 
iedzīvotāji saņems informāciju par savām 
tiesībām un pienākumiem gan latviešu, gan 
krievu valodā  

Kā pašvaldības deputāti mēs regulāri 
organizēsim tikšanās ar vēlētājiem un 
informēsim sabiedrību par Domes lēmumiem 
un padarīto darbu  

Mēs nodrošināsim to, ka dokumentus no 
iedzīvotājiem pieņems krievu valodā, tulkojot 
tekstu uz valsts valodu uz Domes rēķina  

Mēs organizēsim bezmaksas juridiskās 
konsultācijas maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem  

Pirms lēmuma pieņemšanas par kāda 
objekta būvniecību, kas varētu kļūt par vides 
piesārņošanas avotu, būtu jārīko sabiedriskā 
apspriešana un novada iedzīvotāju aptauja  

Tā nu sanācis, ka valstij smagajā ekono-
miskās un politiskās krīzes laikposmā, kad 
valdošās partijas bija īstenojušas grūtas 
un nepopulāras reformas, demokrātiskās 
vērtības ir zaudējušas savu popularitāti  
Latvijai ir vajadzīgi tie, kas varētu dot atbildi 
uz izaicinājumu un gatavi uzņemties atbildību 
uz sevis  

PCTVL vēlētāji ir ļoti dažādi, bet visus viņus 
vieno pilsoniskās atbildības sajūta, augstas 
morālās un intelektuālās īpašības, patstāvība 
un cilvēka cienīga nostāja  Mēs lepojamies ar 
to, ka par mums balso tādi cilvēki un darīsim 
visu, lai attaisnotu viņu uzticēšanos  

jāīsteno savas teritorijas attīstības stratēģija 
pēc būtības, un nevis tāpēc, ka to prasa tā 
vai cita valsts institūcija, kāds politisks vai 
ekonomisks grupējums  

Pašvaldībā ir jāstrādā cilvēkiem, kuri ir 
spējīgi vienotā komandā un profesionāli 
risināt pagasta attīstībai un cilvēku labklājībai 
svarīgus jautājumus  Mūsu sarakstā ir cilvēki 
ar pamatīgām zināšanām un lielu pieredzi 
dažādās jomās, kuri jau sevi apliecinājuši 
līdzšinējā darbā Ķekavas novadā  

Mēs apņemamies veikt pavisam kon-
krē tus darbus, kas gala rezultātā dotu 
jūtamas pozitīvas pārmaiņas visa Ķekavas 
novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības 
uzlabošanā  

Ņemot vērā, ka šobrīd notiek triju, līdz šim 
atsevišķu pašvaldību apvienošanās vienā 
kopējā Ķekavas novadā, organizatoriski 

vispirms apzināsim un apkoposim aktuālās 
problēmas, kas var rasties pašvaldībām 
apvienojoties, lai sekmīgi izvērtētu iedzīvo-
tāju prasības pēc saturīga dzīves veida un 
sadzīves apstākļiem  

Tuvākie darbi: 
Izglītība 

1  Turpināsim būvēt Daugmales bērnudārzu; 
2  Realizēsim bērnu dārza būvniecību 

Katlakalnā; 
3  Turpināsim aizsākto Ķekavas sākumskolas 

projekta īstenošanu; 
4  Realizēsim Pļavniekkalna sākumskolas 

paplašināšanas projektu ar sporta 
kompleksu  

Tautsaimniecība 
1  Galveno vērību veltīsim ielu un ceļu 

savešanai kārtībā, kas pēdējo gadu 
intensīvās dzīvojamo ēku būvniecības 

rezultātā ir novesti katastrofālā stāvoklī gan 
Baložos, Titurgā, Ķekavā, Rāmavā u c ; 

2  Turpināsim ielu apgaismes līniju izbūvi; 
3  Realizēsim centralizētā ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu projektēšanu un izbūvi 
d s  Ziedonis, Katlakalnā, Vimbukrogā; 

4  Pabeigsim jauno Ķekavas kapu izbūvi un 
labiekārtošanu; 

5  Mazināsim administratīvo izdevumu 
apjomu, pārskatot dublējošo funkciju 
optimizēšanu pašvaldības struktūrās  

Kultūra un sports 
1  Rekonstruēsim esošo sporta halli Ķekavā; 
2  Sekmēsim novada tradicionālo sporta veidu 

turpmāko attīstību (basketbols, florbols, 
futbols, mākslas vingrošana u c ); 

3  Tehniski un finansiāli atbalstīsim visa novada 
kultūras namu, pašvaldības kolektīvu, 
muzeja un bibliotēkas darbību  

Saraksts Nr 

13

Saraksts Nr 

14

Saraksts Nr 

15

1  Juris Stikāns 1982
2  Atis Riekstiņš 1960
3  Arvīds Badūns 1960
4  Ģirts Koliņš 1980
5  Tamāra Robežniece 1975
6  Aldis Jurģelis 1959
7  Baiba Platgalve 1960
8  Oskars Balodis 1978
9  Jānis Blaubergs 1982
10  Ivars Usāns 1962
11  Antra Paidere 1976
12  Uldis Komarovskis 1965
13  Raivo Blūzmanis 1988
14  Sanita Cimermane 1976

“Rīcības partijas” pamatprincipi ir 
demokrātija, likumība un brīva tirgus 
attiecību ekonomika  Stratēģiskie mērķi ir 
brīva ekonomiskā iniciatīva, lēts un efektīvs, 
uz iedzīvotāju un sabiedrības interešu 
aizstāvēšanu vērsts valsts aparāts, visu pilsoņu 
ekonomisko un politisko tiesību vienlīdzība, 
reģionu attīstība, stabilas vidusšķiras izveide  

“Rīcības partija” Ķekavas novada attīstībai 
izvirza sekojošas prioritātes: 

DARBS 
•	 uzņēmējiem,	 kuri	 nodrošina	darba	 vietas,	

piemērot nekustamā īpašuma, pašvaldības 
nodevu un citas atlaides, 

•	 jaunu	 ražošanas	 uzņēmumu	 attīstības	

1  Natālija Krupina 1964
2  Valentīna Gribkova 1957
3  Andrejs Ksendzovs 1959
4  Oļegs Krupins 1990

1  Indriķis Teivāns 1931
2  Ilmārs Indrikovs 1947
3  Guntis Millers 1943
4  Inga Suvorova 1980
5  Ēriks Strumpmanis 1962
6  Uldis Sisenis 1967
7  Ēriks Liniņš 1958
8  Māris Gržibovskis 1979
9  Jānis Bērziņš 1988
10  Toms Strumpmanis 1988

Galvenais uzdevums pašvaldības darbā 
ir raudzīties, lai tās teritorija kļūtu par tādu 
vietu, kurā cilvēkiem ir iespējams dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi, attīstīt savas spējas un 
īstenot savas ieceres  Pašvaldībai ir jāapzinās 
savas teritorijas resursus un iespējas, jārada un 
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Atbalstīsim uzņēmējus, kuri rada jaunas darba 
vietas un ražo tirgū pieprasītu preci  

Izveidosim kompetentu, par saviem iedzī-
votājiem atbildīgu pašvaldību, kas tās 
rīcībā esošos resursus izmantos racionāli un 
efektīvi  
Nodrošināsim augstu pašvaldības pakalpo-
jumu kvalitāti  
Informēsim iedzīvotājus par pašvaldības 
plāniem, ļaujot tiem izprast ekonomiskās, 
sociālās, politiskās un ekoloģiskās kopsaka-
rības un mijiedarbību līdzsvarotā novada 
attīstībā  
Iesaistot iedzīvotājus, izveidosim vienotu 
novada attīstības plānu  

Nodrošināsim iespēju bērniem mācīties 
mūsdienīgās skolās un pirmskolas iestādēs, 
ļaujot skolās apgūt arī kāda amata iemaņas  
Nodrošināsim izglītības iegūšanu pēc iespējas 
tuvāk bērna dzīves vietai  
Ieviesīsim mūžizglītības sistēmu  
Veicināsim pedagogu darba prestiža pa-
augsti nāšanu  
Paredzēsim līdzekļus jaunu pedagogu 
izglītošanai  

Turēsim kārtībā esošos un veidosim jaunus 
bērnu un jaunatnes rotaļu un sporta 
laukumus  
Organizēsim īpašus pasākumus tieši bērniem 
un jauniešiem un iesaistīsim viņus pašvaldības 
mākslinieciskās pašdarbības darbā  
Īpašu vērību veltīsim lauku teritorijās dzīvojošo 
bērnu iesaistīšanai ārpusskolas aktivitātēs  
Atbalstīsim jauniešu nevalstisko organizāciju 
izveidi un darbību  
Rūpēsimies par iespēju skolēniem strādāt 
vasaras brīvlaikā  

Veicināsim kultūras norišu un kultūrvērtību 
pieejamību ikvienam iedzīvotājam  
Sekmēsim kultūras pasākumu koordinēšanu 
un kultūras iestāžu sadarbību kopīgu 
piedāvājumu izstrādē  
Plānveidīgi strādāsim pie kultūras infra-
struktūras uzturēšanas  
Palielināsim atbalstu mākslas un mūzikas 
skolu darbam  
Veiksim novada kultūrvēsturisko objektu 
sakārtošanu un aizsardzību  
Izveidosim tūrisma informatīvo centru un 
nodrošināsim kvalitatīvu tā darbību  
Nodrošināsim sekmīgu un mūsdienīgu 
muzeju, bibliotēku un lasītavu darbību un 
to pilnvērtīgu iesaistīšanos kultūras dzīves 
notikumos  

Turpināsim darbu pie Ķekavas novada sporta 
kluba nostiprināšanas un attīstības  
Attīstīsim bērnu un jaunatnes sportu  
Nodrošināsim esošo sporta būvju uzturēšanu 
un modernizēšanu un mūsdienīga stadiona 
izbūvi novadā  
Sadarbojoties ar privātajiem partneriem, 
meklēsim iespējas slēgtas sporta būves 
izveidošanai  

Nodrošināsim pieejamu, kvalitatīvu veselības 
aprūpi ikvienam iedzīvotājam  
Izveidosim visaptverošu, ar sociālās palīdzī-
bas dienestu integrētu, primārās veselības 
aprūpes tīklu  

Lai izskaustu nabadzības cēloņus, veicināsim 
ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību, darba 
iemaņu un spēju attīstību  
Padarīsim sociālo pabalstu pieprasīšanas un 
piešķiršanas kārtību iespējami vienkāršu un 
saprotamu  

Uzskatām, ka sociālās politikas prioritāte ir 
bērns un ģimene  Atbalstīsim ģimenes bērnu 
audzināšanā, regulāri strādāsim ar sociālā 
riska ģimenēm  
Lielu uzmanību veltīsim kvalitatīvai un 
pieejamai veco, vientuļo un slimo iedzīvotāju 
aprūpei  
Personām ar īpašām vajadzībām nodrošinā-
sim pakalpojumu pieejamību, sociālo reha-
bilitāciju un integrāciju sabiedrībā  

Pašvaldības policijas un valsts policijas 
sadarbībai ir jākļūst par sabiedriskās drošības 
garantu  
Paaugstināsim pašvaldības policijas prestižu, 
celsim darbinieku kvalifikāciju un uzlabosim 
tās materiāli tehnisko nodrošinājumu  

Iesaistot iedzīvotājus kopīgā darbā, organi-
zēsim pasākumus vides sakopšanai un 
apzaļumošanai  
Meklēsim papildus resursus ielu un ceļu 
uzturēšanai  
Izveidosim efektīvu sabiedriskā transporta 
maršrutu tīklu  
Īpašu vērību veltīsim enerģijas taupīšanai un 
ēku siltināšanai  

Radīsim kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamību 
iespējami lielam iedzīvotāju skaitam  
Nodrošināsim normatīviem atbilstošu kvalitāti 
notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā  
Paātrināsim darbu pie dalītas atkritumu 
savākšanas sistēmas ieviešanas  
Nepieļausim vides piesārņojuma palieli-
nāšanos  Rekonstruēsim objektus, kuri rada 
vides un gaisa piesārņojumu  
Rūpēsimies par kultūrvides un ainavu sagla-
bāšanu  
Labiekārtosim esošās peldvietas un izveidosim 
jaunas  

Mēs uzskatām, ka Latvijas valstij ir pienācis 
laiks ieiet jaunā attīstības posmā – no 
dezorganizētas un sociāli nevienlīdzīgas 
sabiedrības pāriet uz organizētu un sociāli 
taisnīgu, no vērtību ziņā sašķeltas uz vērtībās 
vienotu sabiedrību, no pārlieku birokratizētas 
sabiedrības uz atvērtu un radošu sabiedrību  

Darbs Latvijas pašvaldībās ir līmenis, kas 
ir vistuvākais iedzīvotāju ikdienas dzīvei un 
izšķiroši svarīgs mūsu vērtību iedzīvināšanai  

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt kvali-
tatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvo tājiem, 
teritorijas ekonomisko attīstību, saskaņotu 
sociālās palīdzības un veselības aprūpi, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
risināšanu, investīciju piesaisti, kas radītu 
jaunas darbavietas, dotu iespēju realizēt 
lielākus projektus, kā arī racionālāk izmantotu 
esošos resursus  

Lai to nodrošinātu mēs iestājamies par 
komunikācijas uzlabošanu starp iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un pašvaldības deputātiem un 
struktūrvienībām  

Centīsimies, lai novadā tiktu realizēti 
pēc iespējas vairāk projektu ar Eiropas 
Savienības struktūrfondu piesaistīšanu, kas 
nodrošinātu Ķekavas novada finanšu asinsrites 
papildināšanu  

Sports 
Viens no dzīves kvalitātes uzlabošanas 

priekš nosacījumiem ir veselīgs un darba-
spējīgs cilvēks  Sportam jāiet kopsolī 
ar izglītību, ģimeni un jābūt vienam no 
galvenajiem brīvā laika aizpildītājiem no 
pirmskolas izglītības iestādēm līdz sirmam 
vecumam  Sportam ir jākļūst par neatņemamu 
mūsu dzīves sastāvdaļu, kas nodrošina visas 
sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un paaugstina 
iespēju būt konkurētspējīgākiem, nodrošinot 
nepieciešamo intelektuālo kvalitāti un 
izcilību  

Pirmkārt, jāattīsta gan novada, gan skolu 
sporta stadionus, sporta bāzes un jāsekmē 
dažādu bērnu un jauniešu sporta svētku un 
turnīru rīkošanu  Tiks panākta vienošanās 
ar pieredzējušām dažādu sporta veidu 
organizācijām par to iesaistīšanos Ķekavas 
novada veiksmīgas sporta dzīves veidošanā 
un uzsākta sistemātiska pieredzes apmaiņa 
gan darba organizācijā, gan Ķekavas 
novadā dzīvojošo jauniešu tālākizglītības 
veicināšanā  

Izmantojot savu pieredzi, koordinēsim un 
sekmēsim sporta organizatoru, skolotāju, 
sporta un jauniešu organizācijas darbības 
virziena vienotību, lai paaugstinātu 
organizatorisko kvalitāti, racionāli izmantotu 
līdzekļus un nodrošinātu daudzpusīgas 
attīstības un izglītības ieguvi ikvienam 
iedzīvotājam  

Kultūra 
Tradicionāli kultūras dzīve Ķekavā vienmēr 

ir virmojusi, neatkarīgi no laikiem  Tautas deju 
kolektīvi, kori un pasākumi  Mēs turpināsim 
atbalstīt mūsu mākslinieciskos kolektīvus, jo 
tie ir Ķekavas novada lepnums  

Vecākā paaudze ir pelnījusi, lai viņu 
ikdiena un svētku reizes būtu nodrošinātas 
ar interesantiem pasākumiem un iespēju 
satikties domubiedriem  Uzskatām, ka 
kultūras dzīvei jābūt pieejamai ikvienam 
novada iedzīvotājam, savukārt, kultūras dzīves 
organizatoriem – dinamiskiem, mūsdienīgiem 
un uz sabiedrības vajadzībām orientētiem  

Ļoti nozīmīgs jautājums Ķekavas novada 
attīstībai ir jaunas, aktuālas kultūras vides 
radīšana, iesaistot visa vecuma iedzīvotājus  

Īpaši atbalstāma ir jaunatnes iesaistīšana 
savam vecumam un interesēm atbilstošas 
kultūras dzīves veidošanā, kas nodrošinātu 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu turpat Ķekavā, 
mudinot pašrealizēties un atbalstot viņu 
centienus  Mēs uzskatām, ka visādā veidā 
jāatbalsta latvisko tradīciju saglabāšanu un 
izkopšanu, tomēr jābūt pietiekoši elastīgiem 

un atvērtiem, lai neslīgtu stagnācijā, bet gan 
visādā veidā veicinātu jaunu tradīciju un 
kustību veidošanos  

Tūrisms 
Galvaspilsētas, Daugavas un VIA Baltijas 

ceļa tuvums ir izdevība, kura nav līdz šim 
izmantota, lai gan šis resurss mums ir bijis no 
laika gala  Mūsu redzējumā, Ķekavas novada 
ģeogrāfisko atrašanos jāapgūst pilnībā, 
veicinot starptautisku un Latvijas mēroga 
kultūras un sporta pasākumu rīkošanu, 
sekmējot dažāda līmeņa naktsmītņu 
veidošanos un sakārtojot Daugavas vecās 
gultnes un krasta līnijas aprises  

Novada attīstībā jāiekļauj veloceliņu 
veidošana, savienojot ciematus un nodrošinot 
drošu un ērtu velobraucēju pārvietošanos  
Daugavas dabas takas un mūsdienīgas, visiem 
pieejamas estrādes iekārtošana novada 
iedzīvotāju un viesu piesaistīšanai, arī ir tas, 
ar ko mēs redzam ceļu uz Ķekavas novada 
attīstību tūrisma jomā  

Kāpēc gan Ķekavai neradīt savu veiksmes 
stāstu, veicinot ekonomisko aktivitāti un 
galvenais, esot lepniem pašiem par savu 
novadu! 

Spēcīgu vidi rada spēcīgi cilvēki  Jārada 
apstākļi, kuros ikvienam tiek dota iespēja 
izaugsmei  

Atbalsti savējos! 

1  Andris Krūms 1950
2  Brigita Aužele 1946
3  Aldis Rausis 1957
4  Pārsla Dzirne 1953
5  Juris Gorkšs 1960
6  Māris Šops 1950
7  Edvīns Kāpostiņš 1965
8  Ēriks Linters 1958
9  Sarma Trumpekoja 1963
10  Ojārs Valkers 1979
11  Jolanta Suvorova 1953
12  Indra Adamova-Stauro 1980
13  Jānis Freibergs 1959
14  Aivars Zariņš 1967
15  Adolfīna Slišāne 1950
16  Aldis Teko 1962
17  Kārlis Jelinskis 1943
18  Māra Brikule 1942

Politiskā partija “OGRES NOVADAM”Saraksts Nr 

16

Saraksts Nr 

17

Ķekavas novadā mīt skarbi, rosīgi patiesi, 
strādīgi un reizēm arī brīvdomīgi ļaudis  
Mēs – Ķekavas novadnieki ieguldīsim savu 
pieredzi novada interesēs un kopā ar jums 
strādāsim tā, lai jūs šeit pavadītu gaišu 
bērnību, iegūtu labas zināšanas, strādātu 
un veidotu savu karjeru, vadītu mierīgas un 
nodrošinātas vecumdienas  

Veidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu un 
pievilcīgu vidi  
Veicināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību 
un pieredzes apmaiņu  Palīdzēsim izveidot 
novada uzņēmēju klubu  
Nodrošināsim konsultatīvu palīdzību 
mazajiem un jaunajiem uzņēmējiem  

1  Andris Riherts 1981
2  Zigmārs Priede 1957
3  Ģirts Bite 1981
4  Mārtiņš Priede 1980
5  Daiga Falkane 1972
6  Ervīns Krūmiņš 1969
7  Inga Biedriņa 1975
8  Lilija Močāne 1957
9  Elīna Krēvica 1988
10  Valters Mirkšs 1991

Vēlētājiem, kuri nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, 
būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā  Šo iespēju vēlētāji var 

izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā   
Pieteikt balsošanu dzīvesvietā varēs no 27  maija 

CVK uzziņu tālrunis par vēlēšanām – 67049999 
Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijas tālrunis – 20217066.

Informācija vēlētājiem 
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši 
reģistrētajai dzīvesvietai  Vēlēšanu dienā, sestdien, 2009  gada 6  jūnijā, 

vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 00 līdz 22 00  
No 3  līdz 5  jūnijam vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana  

3  jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 17 00 līdz 20 00, 
4  jūnijā – no pulksten 9 00 līdz 12 00, bet 5  jūnijā – no pulksten 10 00 līdz 16 00 
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Katras beigas ir 
jaunā sākums

Ātrvilciena tempā tuvojas mācību gada noslēgums  Vēl tikai piecas mācību nedēļas, 
tikai dažas tikšanās ar vecākiem par bērnu panākumiem, Pēdējais zvans, liecības, un skolas 
mācību gads būs noslēdzies  9  klases skolēniem jūnijā vēl turpināsies valsts noteiktie 
pārbaudes darbi un tad, piektdien 12  jūnijā plkst  18:00 – izlaidums  Par to, kādi bijām 
visa mācību gada laikā – nākošreiz  Tagad par to, kas mūsu skolas dzīvē plānots jauns no 
2009  gada 1  septembra 

Lielākais jauninājums gaidāms skolas darba un skolēnu mācību gaitas dokumentēšanā 
un atspogu ļošanā  Sākot ar jauno mācību gadu, Daugmales skolā tiks ieviests “e-žurnāls”  Ko 
tas nozīmē? Parastie papīra žurnāli vairs netiks izmantoti, visi ieraksti tiks veikti elektroniskajā 
žurnālā  Šis elektroniskais žurnāls atrodas drošā vietā un dati no tā nevar pazust (vismaz 
teorētiski)  Katram skolotājam ir iespēja no jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums, 
piekļūt šim žurnālam un veikt ierakstus tajā  Šie ieraksti automātiski atspoguļojas katra 
skolēna individuālajā “e-dienasgrāmatā” (gan vērtējumi, gan mājasdarbi, gan piezīmes)  
Katrs skolēns un viņa vecāki, ja vēlas, var saņemt piekļuves paroli savai dienasgrāmatai, 
tad gan skolēns, gan viņa vecāki var ikdienā sekot līdzi visiem reģistrētajiem mācību 
darba notikumiem  Tāpat vecāki var pieteikties iespējai, lai informācija par bērna skolas 
gaitām un vērtējumiem tiek nosūtīta īsziņu veidā uz mobilo telefonu  Tas gan ir maksas 
pakalpojums, bet nav pārāk dārgs un, kā jau teicu, pilnīgi brīvprātīgs: gribu saņemu, 
negribu- nesaņemu 

“E-žurnāla” izmantošana atvieglos dažādu pārskatu un atskaišu gatavošanu, tas 
notiks automātiski, nepieciešams tikai izvēlēties vēlamo formu  Šī dažādo datu apstrāde 
nodrošinās pilnvērtīgāku un pārskatā māku skolas darba izvērtēšanas iespēju  Tas gan 
klases audzinātājam, gan skolas administrācijai ļaus ātrāk un efektīvāk gūt ziņas par katra 
konkrētā skolēna sasniegumiem  Pamatojoties uz ierakstiem “e-žurnālā”, varēs izdrukāt 
gan sekmju izrakstus par jebkuru izvēlētu laika periodu, gan liecības semestra beigās 

“E-žurnāla” ieviešana prasīs no skolotājiem sav laicīgu, precīzu un korektu dažādu 
datu ievadi, bet kopumā “e-žurnāls” atvieglos un pilnveidos skolas darba organizāciju  Tas 
būs kārtējais solis, lai uzlabotu un pilnveidotu saziņas iespējas un formas starp skolu un 
vecākiem 

Jau tagad “e-žurnāls” skolā darbojas testa režīmā, skolotāji mācās un apgūst elektroniskā 
žurnāla lietošanu  Es domāju, ka jau tuvākajā laikā kāds no audzinātājiem “e-žurnāla” 
iespējas varētu izmantot vecāku informēšanai  

Mums ir jāiet līdzi laikam! Daļai vecāku internets ir ikdiena, tāpēc mēs pievēršamies 
elektroniskās saziņas līdzekļiem  Tas nenozīmē, ka atteiksimies no pierastās skolēna 
dienasgrāmatas formas, bet ar laiku tas varētu notikt  Daudz kas atkarīgs no mūsu nākošā 
gada pieredzes, darbojoties ar “e-žurnālu” 

Lai mums visiem veicas!
Daugmales pamatskolas direktors

ANDRIS CEĻMALNIEKS

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka sākot ar 2009  gada 13  maiju tiks veikti 
augstā spiediena gāzesvada rekonstrukcijas darbi 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008  gada 16  decembra noteikumu Nr  1048 “Dabasgāzes 
piegādes un lietošanas noteikumi” 43  punktu, kā arī 2008  gada 30  decembrī noslēgtā 
Dabasgāzes piegādes līguma Nr  3349 8 10  punktu brīdinām, ka iepriekš norādīto darbu 
ietvaros plānota Daugmales pagasta padomes dabasgāzes sistēmas atvienošana un 
dabasgāzes padeves pārtraukšana Daugmales pagasta padomes gazificētajām iekārtām, 
laika posmā no 2009  gada 13  maija plkst  15 00 līdz 2009  gada 15  maija plkst  12 00, kā arī 
no 2009  gada 17  jūnija plkst  8 00 līdz 2009  gada 19  jūnija plkst  12 00 

Ja dabasgāzes padevi būs iespējams atjaunot ievēro jami ātrāk vai remontdarbu 
veikšanas laikā radīsies neparedzēti apstākļi, kas neļaus atjaunot dabasgāzes padevi iepriekš 
norādītajos laikos, akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” nekavējoties informēs Daugmales 
pagasta padomi 

Norādām, ka Noteikumu 6  un 7  punkts paredz, ka dabasgāzes lietotājs pieņem lēmumu 
par sev nepieciešamo dabasgāzes apgādes drošumu – ja nepieciešams, kā arī, ja atbilstoši 
tehnoloģiskajam procesam lietotāja iekārtām ir nepieciešama nepārtraukta dabasgāzes 
padeve, izmanto citu kurināmo dabasgāzes piegādes pārtraukuma laikā 

Gāzes uzskaites un norēķinu 
departamenta vadītājs E. LAPSALIS

Uzmanību dabasgāzes patērētājiem!

Otrdienās un ceturtdienās 
plkst  18 15, 

Daugmales skolas mazajā zālē 
vingrošanas nodarbības, 

“Tavai veselībai”. 
Vecuma ierobežojumu nav 

Nodarbības vada D  Moroza 

No 5  maija, ģimenes, kuras vēlas 
piedalīties ģimeņu konkursā 

“Mana mīļā ģimene”, 
varēs saņemt anketas Daugmales 
b-kā vai pie kult  darba organiz  

A  Lubovas 
Kultūras darba organizatore 

A. Lubova

Daugmales pagasta 
padomes 29. aprīļa sēdē

Par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadiem 
2009. gada grozījumu apstiprināšanu un Daugmales pagasta 

padomes saistošo noteikumu Nr. 4 “Daugmales pagasta teritorijas 
plānojuma 2007. - 2019. gadiem 2009. gada grozījumu grafiskā daļa, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
Izskatīts pagasta padomes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa priekšlikums par pagasta teritorijas 

plānojuma 2009  grozījumu apstiprināšanu un Daugmales pagasta padomes saistošo 
noteikumu Nr  4 “Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007  - 2019  gadiem 2009  gada 
grozījumu grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

Izskatīts Rīgas plānošanas reģiona atzinums par Daugmales pagasta teritorijas plāno-
juma 2009  gada grozījumiem un uzklausīti projekta izstrādes vadītājas Ineses Pivares 
paskaidrojumi 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21  un 43  pantu, “Teritorijas plānošanas 
likums” 6  un 7  pantu un Ministru kabineta noteikumu Nr  883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 45  un 46  pantu, Daugmales pagasta padome nolēma apstiprināt 
Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007  - 2019  gadiem 2009  gada grozījumus  

Izdot saistošos noteikumus Nr  4  “Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007  - 2019  
gadiem 2009  gada grozījumu grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  

Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007  - 2019  gadiem 2009  gada grozījumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu 
publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

Līdz ar jaunā plānojuma spēkā stāšanos spēku visā Daugmales pagasta administratīvajā 
teritorijā zaudē Daugmales pagasta teritorijas plānojums, apstiprināts ar Daugmales pagasta 
padomes 25 07 2007  lēmumu un Daugmales pagasta padomes 25 07 2006  izdotie saistošie 
noteikumi Nr  8 “Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007  - 2019  gadiem” 

Par Daugmales bērnudārza būvniecības 3. kārtas pabeigšanu 
Pēc Valsts investīciju projekta nosacījumiem, nepieciešamais Valsts finansējums 900000 Ls 

kārtējo reizi iesniegts 2009  gadā 10  martā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, nepieciešamais 
līdzfinansējums no pašvaldības – 450 000 latu 

Vērtējot būvniecības gatavības pakāpi uz šodienu, no trešās kārtas būvniecības darbiem 
paliek nepabeigta: iekšējā apdare, elektrība, ventilācija, ēdināšanas bloks, fasādes siltināšana, 
baseina komplektācija, grīdas, teritorijas labiekārtošana 

Ņemot vērā, ka valstij ir nesaprotamas problēmas ar finansējumu nodrošinājumu, 
lai nepārtrauktu būvniecības darbus, meklējot atbalstu augstākstāvošajās organizācijās 
Daugmales pagasta padome lūdza garantijas: LR iepirkumu uzraudzības birojā, LR Finanšu 
ministrijā 2009  gada 29  janvārī, LR Finanšu ministrijā 2009  gada 30  martā, LR Reģionālās 
Attīstības un pašvaldību lietu ministrijā 2009  gada 30  martā, Rīgas rajona Ķekavas pagasta 
pašvaldības Pagaidu administrācijā 2009  gada 12  martā, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomē 2009  gada 17  aprīlī 

Saņemtās atbildes neveicina valstisku pieeju solīto novadu infrastruktūras objektu būvniecī-
bas atbalstam un pie esošās situācijas pašvaldībai jāmeklē izeja no izveidojušās situācijas 

Daugmales pagasta padome izskatīja un nolēma uz laiku atlikt jautājuma risinājumu 

Par mazdārziņu nomas līgumu slēgšanu un pašvaldības zemes nomu 
maksas apstiprināšanu “Centra masīvā” 2009. gadā

2007  gada 28  novembra pagasta padomes sēdē ir apstiprināta mazdārziņu zemes 
nomas kārtība  Saskaņā ar lēmumu pagasta padome piedāvā iznomāt mazdārziņus centra 
iedzīvotājiem  Daugmales pagasta padome nolēma:
•  Turpināt noslēgt zemes nomas līgumus ar centra iedzīvotājiem līdz 2009  gada 

31  decembrim, saskaņā ar saņemtajiem iesniegumiem 
•  Noteikt nomas maksu “Centra masīvā”, kad  Nr  80560020270, 3% apmērā no kadastrālās 

vērtības, saskaņā ar 2009  gada VZD Lielrīgas nodaļas datiem par “Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstu pēc stāvokļa 
uz 2009  gada 1  februāri” 

•  Reizē ar zemes nomas maksu Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli, proporcio-
nāli iznomātā zemes gabala lielumam  

Par sociālo pabalstu piešķiršanu.
Piešķirti pabalsti par kopējo summu – 686 42 Ls, t  sk : GMI – 157 00 Ls; Izglītības nodrošinā-

šanai – 60 00 Ls; Briļļu iegāde – 15 00 Ls; Slimnīcas izdevumu segšana – 130 00 Ls; Medikamentu 
atmaksai – 9 42 Ls; Komunālo maksājumu atmaksai – 100 00 Ls; Malkas iegādei – 75,00 Ls; 
Bērnu dzimšanas pabalsts – 100,00 Ls; Pārtikas iegādei – 40,00 Ls 

Piešķirti trīs trūcīgas ģimenes statusi  Pieņemts lēmums par nepieciešamību uzņemt 
personu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā  Piešķirts pakalpojums Aprūpe mājās – 1 personai  
Pagarināts darba līgums pakalpojumam Aprūpe mājās – 1 personai 

Iesniegumu izskatīšana
•  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Peonijas” zemes ierīcības projektu par zemes īpašuma 

sadalīšanu 2 daļās, piešķirot nosaukumus un adreses, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, servitūtus un apgrūtinājumus 

•  Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu pašvaldībai piederošajai zemei “Centra masīvs”, lai 
atdalītu zemes gabalu 0,12 ha  

•  Atļaut uzsākt nekustamam īpašumam “Ozolzīles”, zemes platība 3,06 ha, detālplānojuma 
izstrādi 

•  Neizmantot pirmpirkuma tiesībās uz nek  īpašumu “Mežgaļi”, zemes platība 0,2510 ha 
•  Apstiprināt detālo plānojumu zemes gabalam “Svelmes”, zemes platība 6,02 ha, izmantošanas 

un apbūves noteikumus, pieņemt Daugmales pagasta 2009  gada Saistošos noteikumus Nr  5 
•  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalnzīles” un “Līdakas” zemes ierīcības projektu par zemes 

īpašuma “Līdakas” atdalīšanu 0,2477 ha un pievienošanu nek  īpaš  “Kalnzīles”, piešķirot 
nosaukumus un adreses, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus  

•  Atļaut atdalīt no Latvijas Gāzei piederošā nek  īpaš  ”Gāzes vada apkalpes stacija” sastāvā 
esošo zemes gabalu 0,0571 ha platībā, kurā atrodas Rīgas iecirkņa sadales gāzesvadi, piešķirt 
adresi “Gāzes vads” 

SVEICAM!PAZIŅOJUMI

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

Apsveicam 
maija jubilārus
DZIDRU KRŪMIŅU, 
ZELMU MEŽCIEMU, 
ANGELU PUIDOKU, 

AINI ELKSNĪTI, 
MĀRU LEJNIECI, 
ILMĀRU BEĶERI!
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SPORTS

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

Talka – tas ir vareni!
18  aprīlī visā Latvijā norisinājās Lielā 

talka  Daugmale nebija izņēmums  Sakopām 
Svētkalniņu pie “Važu rāvēja”, Jāņkalniņu, 
Ķīķerīti, Tomēnu peldvietu pie Dzintariem, 
skolas apkārtni, Daugmales centru, apkārtni 
pie piemiņas akmens “Bēgļu ceļš”, ceļmalas uz 
piemiņas vietām utt  Objektu sakopšanas vietās 
visiem tika izdalīti cimdi un atkritumu maisi, 
bet pēc grūti padarīta darba talcinieki kurināja 
ugunskurus un cepa desiņas, ko bija sarūpējusi 
pagasta padome  Talkā piedalījās aptuveni 
152 talcinieki  Tas ir rekordliels skaitlis priekš 
mūsu mazās Daugmales un, tiešām, patiess 
prieks, ka esam kļuvuši vienotāki un vairāk 
domājam par sava pagasta izskatu  Jāpiemin, ka 

Latvijas skolēnu spartakiāde “Brīvajā cīņā” 
Turnīrs norisinājās 18  martā 3BJSS telpās  Tajā piedalījās arī mūsu Daugmales pagasta mazie 

cīkstoņi, pārstāvot K Kundziņa brīvās cīņas sporta skolu un palīdzot kopvērtējumā izcīnīt pirmo vietu 
komandu konkurencē  1997 -1999  gadā dzimušajiem jauniešiem un jaunietēm svara kategorijā līdz 37 
kg 19 sportistu konkurencē Andrejs Biļa, rādot pārliecinošu un stabilu sniegumu visās cīņās, izcīnīja 
augsto 1  vietu  Silvestrs Tamenieks, zaudējot tikai finālistam turnīra sākumā, izcīnīja 3  vietu 17 sportistu 
konkurencē svara kategorijā līdz 33 kg, bet Savēlijs Zabeļskis šajā pašā svara kategorijā ieguva dalīto 
4  - 5  vietu  Svara kategorijā līdz 41 kg 16 dalībnieku konkurencē dalīto 4  - 5  vietu izcīnīja Rihards 
Frišmanis, viņa jaunākais brālis Edgars Frišmanis startēja šajā pašā svara kategorijā, bet viņam neveicās 
tik labi  Svara kategorijā līdz 27 kg Kārlis Stabulnieks, zaudējot vienu cīņu, izstājās no tālākās cīņas par 
medaļām  Abi treneri uzskata, ka šis turnīrs ir aizvadīts diezgan veiksmīgi, jo tik lielā konkurencē izcīnīt 
godalgotas vietas, šajā sporta veidā, nav nemaz tik viegli  

Latvijas čempionāts kadetiem “Brīvajā cīņā” 
Čempionāts norisinājās 24  aprīlī Daugavpilī un tajā drīkstēja piedalīties tikai 1992 -1993  gadā dzimuši 

zēni  Šajā Latvijas čempionātā piedalījās arī mūsu Daugmales pagasta sportists Andrejs Lukjanovs svara 
kategorijā līdz 54 kg un, sīvā cīņā zaudē jot tikai šī čempionāta uzvarētājam, izcīnīja godalgoto 3  vietu  
Mūsu pagasta treneru duets uzskata, ka tas ir labs panākums mūsu sportistam 

Daugmales Novusa turnīrs
Turnīrs norisinājās 25  aprīlī Daugmales pamatskolas telpās  Tajā piedalījās 

10 dalībnieki, no kuriem četras bija sieviešu dzimtas pārstāves  Dažas no viņām 
demonstrēja ļoti labu sniegumu  Pēc dalībnieku pieprasījuma, sievietes mērojās 
spēkiem arī ar vīriešiem, tādējādi, sacensību organizators izveidoja vienu grupu un 
sacensības notika pēc Šveices sistēmas izspēles kārtības, kur spēlētājiem tika dota 
iespēja izspēlēt 5 kārtas  Pārliecinošu uzvaru šajā turnīrā izcīnīja Egīls Cepurītis, 
demonstrējot savu meistarību un uzvarot visās spēlēs  Otrās un trešās vietas liktenis 
izšķīrās tikai pēdējā kārtā, kur nepieciešamos punktus ieguva Regīna Andersone, līdz 
ar to apsteidzot savus konkurentus un izcīnot augsto 2  vietu sacensību kopvērtējumā  
Trešo vietu no rokām Kristīnei Jercumai izrāva Mārtiņš Andersons, kurš pēdējā 
kārtā, uzvarot Mikusu Andersonu, ieguva tik nepieciešamos punktus, tādā veidā 
izcīnot godalgoto 3  vietu  Sacensību organizators vēlas pateikties dalībniekiem par 
atsaucību un Daugmales pamatskolas vadībai par iespēju noorganizēt šo turnīru 
skolas telpās 

Rīgas rajona 2009. gada sporta spēles telpu futbolā
Turnīra kvalifikācijas spēles norisinājās 4  un 10  aprīlī  Komandas tika sadalītas 

četrās apakšgrupās, kur trijās no tām bija sešas komandas, bet ceturtajā – piecas 
komandas  Šajā turnīrā piedalījās arī Daugmales komanda, kura piecās spēlēs izcīnīja 
vienu uzvaru ar 4:3, pārspējot Salas pagastu  Zaudējumus piedzīvoja ļoti saspringtās 
cīņās ar Mārupes pagastu 3:2 un Olaines pilsētu 3:1, kur abās spēlēs izšķirošos 
vārtus zaudēja tikai spēles beigās  Vēl divās spēlēs, kur mūsu komandas sastāvā 
nebija daži no pamatsastāva spēlētājiem, piedzīvoja zaudējumu Baložu pilsētai ar 2:7 
un Olaines pagastam ar 1:7  Līdz ar to komanda ieņēma 5  vietu, bet turnīrā 18 vietu 
23 komandu konkurencē 

Sporta darba organizators EDIJS BIĻĶINS

Daugmales pagastā plānotie sporta pasākumi maijā:
Daugmales sporta diena – 30  maijā plkst  11 00 uz āra laukuma pie mājām “Vārpas”  Pasākumā 

būs dažādas atrakcijas jebkura vecuma sportot gribētājiem, sākot ar batutu bērniem, lidojošā šķīvīša 
mešanu vārtos, stafeti, riepu mešanu, volejbolu ar dvieli, kā arī citas interesantas fiziskās aktivitātes  
Labākajiem censoņiem gandarījuma balvas dažādajās disciplīnās  

Galda teniss – 16  maijā plkst  10 00 Daugmales pamatskolas telpās 
Sīkāku informāciju meklējiet www daugmale lv

MĀTES DIENA
Mātes mīlestība – tas ir tas, 
ko neviens nav spējis izskaidrot,
Tā ir veidota no dziļas uzticības, upura un sāpēm,
Tā ir bezgalīga un noturīga, lai, kas arī nenotiktu,
Jo šo mīlestību nekas nespēj ne sagraut, ne atņemt.
Tā pacieš un piedod,
Kad visi pamet,
Un tā nekad necieš neveiksmi un nešaubās,
Pat tad, kad sirds lūzt.
Tā tic pāri par jebkuru cerību,
Kad visi apkārt tiesā,
Tā kvēl ar visretākā un spožākā dārgakmeņa krāšņumu.
Mātes mīlestība nepakļaujas formulējumam,
Tā met izaicinājumu katram izskaidrojumam,
Tā vēl joprojām ir noslēpums,
Tāds pats kā Visuma radīšanas noslēpums.
Tas ir daudzējāda spožuma brīnums,
Kuru cilvēki nespēj saprast,
Un kārtējā brīnišķā liecība
Dieva maigajai un vadošajai rokai.

/J. Steinerte/
Mātes vārds un mātes jēdziens ir ļoti vecs, un 

gandrīz vienāds visām tautām, pat ar līdzīgu vārda 
sakni  Mātes vārds nozīmē būtni, kas mīl, saprot, 
palīdz un piedod 

Latviešu tautai jau sirmā senatnē daudzas 
dievības saistījās ar mātes vārdu  Pētnieki ir atklājuši 
pāri par sešdesmit dabas parādību veidotas mātes, 
kas minētas latviešu garamantās  Vistuvāk īstajai 
māmiņai stāvēja dzīvības devēja un uzturētāja – 
saulīte, tā rūpējās par visiem, gādāja par ganiņiem 
un bārenītēm  Starp cilvēkiem dzīvoja gan Ceļu 
māte, Miglas, Krūmu, Mežu, Bišu, Vēja, Jūras un 
daudz citu dievību mātes 

Gadu simteņiem ejot, pamazām izzūd senču 
Dievi, Tautā ieplūst kristīgā ticība, bet mātes 
jēdziens nemainās, tas kļūst vēl dziļāks un 
majestātiskāks, atmirdzot Dievmātes tēlā, kas 
kļuva par visas cilvēces Māti 

Trešā mūsu Māte, ir mūsu Dzimtene – Latvija  
Tā skatās pāri sirmajai Rīgai Brīvības piemineklī, 
paceltām rokām pret debesīm, sargājot savus 
bērnus, trīs zvaigznes… Māte Latvija sēro Brāļu 
kapos pie mūžam nedziestošās uguns, kas kā viņas 
sāpes deg un kvēlo viņas sirdī 

Dzimtene un Māte, ir kā tilti no nebūtības uz 
laicīgo, no laicīgā mūžībā…

Z  Mauriņa latviešu sievieti raksturo ar piecām 
īpašībām: 1) skaidra, 2) skarba, 3) spītīga, 4) stipra, 
5) strādīga  Sievietes, kurām ir šīs īpašības, vienalga, 
vai tām ir bērni, vai nav, var tomēr būt māte  Mātes 
mīlestība mājo visā dzīvā radībā, tā ir mātes daļa, 
izturēties kā zemei pret sēklu 

Vēlēsim katrai mātei daudz saules un mīlestības 
sirdī, audzinot bērnus! Daudz saules un mīlestības 
sirdīs bērniem, kuru mātes gaida sveicienu vai 
mierinājumu… Un tomēr, mātes nekad no mums 
neaiziet, tik ilgi, kamēr vien mēs gribam viņas 
paturēt savās sirdīs 

Kultūras darba organizatore A. LUBOVA

vislielāko atsaucību izrādīja tieši skolēni, kuri 
nepaslinkoja un no skolas brīvajā dienā atrada 
laiku atnākt, savukārt, Nāves salu talkas dienā 
bija okupējis vesels 17  zemessardzes bataljons 
aptuveni 30 cilvēku sastāvā  Atšķirībā no 
pārējiem talciniekiem, kas darbu beidza 
līdz plkst  13 00, Daugmales pagasta talkas 
koordinators Mārtiņš Geks un viņa palīgs Jānis 
Elmeris sestdien darbu beidza tikai plkst  19 00, 
savedot vienuviet visus atkritumu maisus no 
sakoptajiem objektiem  Kopumā tika savākti 
180 maisi ar atkritumiem  Daugmales pagasta 
padome saka lielu PALDIES visiem, kas atrada 
laiku un atnāca sestdien, lai sakoptu mūsu 
Daugmales pagastu Velta Cīrule

Viss skolas laukumiņš un svētku 
apmeklētāji vēstīja par skaistajiem svētkiem, 
visi priecājās par sauli un pavasari  Varbūt, 
tieši kopības sajūta, cilvēku smaidi, lika 
arī īgnajiem, kaut drusciņ, apjaust prieka 
vareno spēku, kaut mazlietiņ… Un tad 
jau uz brītiņu aizmirstas skumjas, pazūd 
dusmas, un kaut kur sirdī dziļi uzplaukst 
mazais pavasara snieg pulkstenītis… 

Liels paldies skolas kolektīvam, 
jaukajiem amatier teātra dalībniekiem, 
māmiņu kluba dalīb nie cēm un svētku 
apmeklētājiem! Kopā mēs daudz varam, 
un tas jau ir kaut kas!

 Kultūras darba organizatore
A. LUBOVA

Pār augstiem kalniem…
Godam Daugmale pavadīja Lielo dienu, 

un laikam jāsaka liels paldies pavasara 
saulītei, kura iesildīja gan lielas, gan mazas 
sirsniņas 

Daugmales pašdarbnieki, I  Garās vadībā, 
izrādīja R  Blaumaņa lugu ”Zagļi”  Ar prieku 
konstatējām, ka interese bija gana liela 
un mazā skolas zālīte bija pārpildīta, kājās 
stāvētāji varonīgi izturēja 1,5 stundu garo 
izrādi, un tas jau ir rādītājs! Pēc izrādes sākās 
dažādas “lustes”, tika ēsts, dzerts /tēja, kafija/, 
dziedāts, ripinātas olas, maisos lekts, un ne 
tikai iejusties vistu un cāļu lomā, bet arī to visu 
iemūžināt! Madaras un Justīnes vadībā varēja 
tikt pie jaunām zaķu ausīm, kurš vēlējās, tam 
uz vaidziņa uzziedēja arī pavasarīgs ziediņš 

Aizgāja Lieldiena

Paši mazākie talcinieki – 2. klase 
ar audzinātāju I.Ikaunieci sakopa 
“Ķīķerīti”.

Pagasta centrā izzāģēja nokaltušos zarus.

Daugmales pagasta padomes priekšsēdē
tājs J. Krūmiņš palīdzēja Nāves salā no 
meža iznest sazāģētos baļķus.

Pēc padarīta darba var 
uzkost arī kādu desiņu.

Daugmales pamatskola aicina
Ķekavas novada vecākus 

pieteikt bērnus 
2009./2010. mācību gadam 

uz brīvajām vietām visās 
pamatskolas klasēs un 

piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu sagatavošanas grupā.

Nepieciešamie dokumenti
1. bērna dzimšanas apliecības 

kopija;
2. medicīnas karte (026/u) un 

profilaktisko vakcināciju karte 
(027/u);

3. izziņa, ka bērns apmeklējis 
pirmsskolas programmas 
nodarbības;

4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Dokumentus pieņem katru darba 
dienu no pl. 8:00 līdz pl. 16:00 
Daugmales pamatskolā.

Papildus informācija pa tālruni 
67957401 vai 29296361.

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA
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IZGLĪTĪBA

Ķekavas vidusskolas sākumskola 
aicina pieteikt bērnus

 2009./2010. m.g. 1. klasē.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un profilaktisko 

vakcināciju karte (veidlapa 027/u);
3) izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto sagatavošanu 

pama tizglītības apguvei;
4) izziņa par deklarēto dzīvesvietu 

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un ētikas 
vai kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā  Dokumentus 
var iesniegt Ķekavas vidusskolā katru darbdienu no plkst  
9 līdz 15  Uzziņas pa tālr  67937607, 67937007, 67937005 

Bērniem, kuri dzīvo Valdlaučos, Plakanciema, Dzērumu 
virzienā, uz skolu un no skolas bezmaksas autobuss 

Ķekavas vidusskolas sākumskola aicina 
pieteikt piecgadīgo un sešgadīgo 

sagatavošanas grupā bērnus, kuri dzimuši 
2003.–2004. gadā.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2)  medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un profilaktisko 

vakcināciju karte (veidlapa 027/u);
3) izziņa par deklarēto dzīvesvietu 

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos sagatavošanas 
grupā aizpildāma skolā  Dokumentus var iesniegt Ķekavas 
vidusskolā katru darbdienu no plkst  9 līdz 15  Uzziņas pa 
tālr  67937607, 67937007, 67937005 

Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu un 
no skolas ved skolas autobuss (bezmaksas)

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Uzņem audzēkņus 
sagatavošanas un 1  klasē

Iestāj pār-
baudījumi Konsultācijas

Sagatavošanas klasē
No 6 – 7 g  vecuma

4  jūnijā 
plkst  17 30

2 , 3  jūnijā
no plkst  

17 00 – 19 00
Mācību ilgums 8 gadi šādās specialitātēs:
klavieres, vijole, čells, kora klase 
No 7 – 8 g  vecuma 
Mācību ilgums 6 gadi šādās specialitātēs:
akordeons, kokle, ģitāra, pūšamie (flauta, 
saksofons, klarnete, trompete, mežrags) un 
sitaminstrumenti 
No 9 – 10 g  vecuma

4  jūnijā 
plkst  18 00

2 , 3  jūnijā
no plkst  

17 00 – 19 00

Par izglītību Ķekavas novadā

Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” 
2009./2010. m. g. aicina mācīties bērnus

• 5 – 6 gadus veco bērnu obligātās izglītības 
programmā;

• 1. klasē;
• sākumskolas 2. – 4. klasē;
• pamatskolas klasēs.
Licencēta un akreditēta pamatizglītības programma 
Pie mums īpaši:
• Klasē vidēji mācās 13 skolēni
•  Angļu valoda katru dienu no 1  klases
•  Vācu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 3  klasi
•  Krievu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 5  klasi
• Deja 1  – 4  klasei
•	 Datorzinības 5  – 9  klasei viena stunda nedēļā 
• Koris 5  – 9  klasei
•	 Individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos 

pēc nepieciešamības
•	 Vizuālās mākslas, keramikas, mūsdienu dejas, dator-

zinību pulciņš 1  – 4  klasei
•	 Ansamblis 1  – 4  klasei un 5  – 9  klasei
•	 Skolā strādā psihologs un logopēds
•	 Skolas avīze “Ziņu Blusa”
•	 Starptautiski projekti
•	 Kopīgi izglītojoši pasākumi un aktivitātes no 

1  – 9   klasei
Pieteikties pa tālruni 67937884 vai 

skolā Nākotnes ielā 3, Ķekavā.
Piedāvājam:
•	 konsultācijas 1  – 9  klašu skolēniem latviešu, angļu un 

vācu valodās, matemātikā, bioloģijā un ķīmijā;
•	 kursus vācu, angļu valodās, kā arī datorkursus pieaugu-

šajiem;
•	 pieteikties vasaras vides izglītības nometnei “Piens”, 

kas notiks no 13  – 21  jūnijam 
Pieteikties Burtiņu skolā (2 – 5 gadi):
•	 Burtiņu skolas pilnas dienas grupiņā (katru dienu) 

plkst  730 – 1830 

•	 Burtiņu skolas rīta grupiņā divas dienas nedēļā 
(trešdienās un piektdienās) no plkst  900 – 1200 

•	 piedāvā bērnu pieskatīšanu laikā no plkst  1800 – 2230 
(stundu apmaksa)

•	 Lūdzam interesentus zvanīt jautājumā par māmiņu un 
bērnu kopīgām nodarbībām (vecumā līdz 1 gadam)

Tāl. 29117175 (Egita)

Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts 
uz konsultāciju laiku  Iesniegumu pieņemšana no 
19  maija katru darba dienu no pl  10 00 - 18 00 un 
konsultāciju laikos skolas 3  telpā 

Nepieciešamie dokumenti: 1  iesniegums (uz 
veidlapas); 2  audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija); 
3  medicīnas izziņa; 4  fotogrāfija (3×4) 

Informācija pa tālruni 67937502 katru 
darba dienu no plkst  9 00 – 13 00 un no 

plkst  14 00 – 18 00 
Interešu – pašapmaksas apmācības grupā var 

mācīties visi interesenti bez vecuma ierobežojuma 
Aicinām apmeklēt mūsu skolas atvērto durvju 

dienu 23. maijā plkst. 11.00 - 14.00

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS 
2009./2010. MĀCĪBU GADAM

Jaunajā Ķekavas novadā jāturpina iesāktie un plānotie 
darbi, jārisina visi saimnieciskie, sadzīves jautājumi – šoreiz 
jau plašākā mērogā un, iespējams, labākā kvalitātē  Viena no 
galvenajām darbu prioritātēm ir izglītība 

Ķekavas un Baložu vidusskolā, Pļavniekkalna sākum skolā, 
Daugmales pamatskolā un privātskolā “Gaismas tilts” kopā 
mācās aptuveni 1600 audzēkņi  Pirmskolas izglītības iestādes 
“Ieviņa”, “Zvaigznīte” un “Avotiņš” apmeklē aptuveni 780 
bērni 

Profesionālās pamatievirzes Ķekavas mākslas un mūzikas 
skolās apgūst vairāk par 250 bērniem 

Katra no šīm iestādēm ir ieguldīti ievērojami finansiālie 
līdzekļi, uzlaboti sadzīves apstākļi, veikti renovācijas darbi  
Iestāžu vadītājus, pedagogus un skolēnus, kā arī vecākus 
interesē, kā notiks šo iestāžu darbība un turpmāka attīstība 
novadā, kā to darbību ietekmēs vēl viena “reforma” – skolu 
finansējums pēc principa – nauda seko skolēnam, kuru 
paredz īstenot ar 2009  gada 1  septembri 

Visvairāk izglītības iestādes satrauc tieši valsts finansējuma 
nodrošinājums un tā piešķiršanas kārtība  Neskaidrību ir ļoti 
daudz, un, spriežot pēc ilggadīgas pieredzes, normatīvie 
dokumenti no Izglītības ministrijas parasti tiek saņemti 
augusta pēdēja nedēļā  Tomēr, neskatoties uz to, visās mācību 
iestādēs 1  septembrī viss ir sagatavots mācību procesam 

Ļoti daudz būs atkarīgs no novada domes saskaņotās 
darbības, kādi būs izglītības iestāžu attīstības principi un 
virzieni  Ķekavas novadā būtu jāturpina visu esošo skolu 
tālāka darbība un mērķtiecīga pilnveidošana  Jāsaglabā 
skolu tradīcijas, interešu izglītība un ārpusskolas darbs 
ar skolēniem  Baložos būtu ļoti lietderīgi turpināt attīstīt 
darbu pamatskolas līmenī, saglabāt bilingvālo apmācību 
un nākotnē padomāt par profesionālās ievirzes apmācību  
Vidusskolas posma komplektēšanā šeit jau tagad ir grūtības 
un maz ticams uzlabojums arī nākotnē 

Daugmales un Pļavniekkalna skolās jāturpina darbs un 
jānodrošina apmācība 100 – 140 skolēniem 

Vislielākās problēmas saistītas ar Ķekavas vidusskolas 
sākumskolu un nākotnē arī ar vidusskolas attīstību  
Sākumskolā šaurās telpās mācās vairāk par 250 bērniem, 
dažas klases ir arī otrajā maiņā 

2001  - 2002  gados pēc skolas administrācijas iniciatī vas 
tika izstrādāts un apstiprināts ļoti skaists jaunas sākumskolas 
projekts Ķekavas upītes krastā 500 bērniem, bet domei 
pietrūka apņēmības un drosmes aizņemties kredītu 3 milj  

apmērā un to realizēt  Tagad izstrādāts un apstiprināts 
jauns projekts, ar kopējam izmaksām virs 6 milj  Ls, un atliek 
cerēt, ka šoreiz tas tiks realizēts, kā viena no galvenajām 
prioritātēm 

Bērnu skaita pieaugums Ķekavā liecina par to, ka sākot 
ar 2010  / 11  mācību gadu, varētu uzsākt četras vai piecas 
pirmās klases (pašlaik mācās trīs) 

Precīzu prognozi noteikt ir grūti, jo jauna sākumskola 
piesaistītu skolēnus arī no tālākas apkārtnes  Jau tagad uz 
dažādām Rīgas skolām brauc mācīties aptuveni 500 Ķekavā 
dzīvojošie skolēni, un noteikti daļa no tiem ir arī sākumskolas 
vecumā  Tas sagādā ievērojamas grūtības vecākiem, bet 
Ķekavas pašvaldība savstarpējos norēķinos Rīgas pašvaldībai 
maksā aptuveni Ls 500 000 katru gadu 

Vidusskolas (pamatizglītības un vidējās izglītības posms) 
pašreizējā ietilpība ir 27 klašu komplekti un noslogojums 
sastāda 85 - 90 %  Tas nozīmē, ka esošās vidusskolas kapaci-
tāte pēc 5 – 7 gadiem būs nepietiekama  Jādomā arī par 
vidusskolas paplašināšanu  Vidusskolas rekonstrukcijas 
iespējas ir dažādas, taču jāņem vērā esošās ēkas novietojums, 
arhitektoriski – funkcionālais risinājums un piegulošās 
teritorijas  Paplašināšanas apjoms jāparedz vismaz turpmā-
kajiem 25 - 35 gadiem  Viena no iespējām varētu būt jauns 
korpuss ziemeļu pusē – esošajam dienvidu korpusam līdzīgs  
Šajā gadījumā skolas ietilpība palielinās par 35 - 40 %  Ziemeļu 
pusē iespējams izveidot sporta laukumu kompleksu  Ķekavas 
vidusskolai ir jāsaglabā vispārizglītojošās vidus skolas statuss  
Nav pamatojuma veidot ģimnāziju 

Ķekava izveidoti un daudzus gadus sekmīgi darbojas 
skolēnu autobusu maršruti, kuri apkalpo Valdlauču, 
Plakanciema un Dzērumu virzienus  Autobusu nobraukums 
dienā ir aptuveni 500 km  Nedaudz izmainot maršrutus, esošie 
autobusi viegli var apkalpot Daugmales un Baložu virzienus  
Vidusskolā sekmīgi un kvalitatīvi darbojas ēdināšanas 
uzņēmums SIA “ANIVA”, kurš apkalpo Ķekavas pagasta skolas 
un bērnudārzus  Šos pakalpojumus lietderīgi var izmantot arī 
pārējās novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes 

Pirmskolas izglītības iestāžu arī jaunajā novadā būs par 
maz, jo rindās gadā kopumā ir pieteikti vismaz 300 - 400 bērni  
Apsveicama ir jauna bērnudārza celtniecība Pļavniekkalnā  
Jābeidz arī bērnudārza celtniecība Daugmalē un jāmeklē 
vieta nākošajam bērnudārzam 

VALDIS OZOLS,
Ķekavas vidusskolas direktors

Privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97” pamatizglītības 
apguvei 2008 /2009  m  g  mācības uzsāka 117 skolēni  Esam 
daudz strādājuši, piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un sasnieguši labus rezultātus:
•	 Rīgas raj. mūsdienu deju festivāls “Dejas brīnums” – 

3  pakāpe (sk  Ivetta Jakovļeva); 
•	 Rīgas raj. vizuālās mākslas olimpiāde – 1  vieta (sk  Santa 

Veidemane);
•	 Rīgas raj. 5. - 7. kl. informātikas olimpiāde – 2  vieta 

(sk  Anda Knospiņa);
•	 Rīgas raj. literāro uzvedumu konkurss (sk  Silvija Zītare) 

5  kl  kolektīvs – 1  vieta, 7  - 9  kl  kolektīvs – 3  vieta; 
•	 Pierīgas reģiona Literāro uzvedumu konkurss (sk  Silvija 

Zītare);
•	 Rīgas raj. latviešu valodas un literatūras olimpiāde 

(sk  Silvija Zītare) 8  kl  Lauma Dāboliņa – atzinība, 9  kl  
Signe Smala – atzinība;

•	 Rīgas raj. skatuves runas konkurss 
 1  - 4  kl  Edvards Innis – 3  vieta (sk  Signe Orlova),
 5  - 9  kl  – Adrija Zaķe – 2  vieta (sk  Silvija Zītare);
•	 Starptautiskās matemātikas olimpiādes 4. kārta “Tik... 

Vai cik?” 4. kl. (sk  Sandra Legzdiņa), Niklāvs Felsbergs – 
4  kl ;

•	 Konkurss “Pazīsti savu organismu” (sk  Solvita Jurcika) 
9  kl  Signe Smala – 2  vieta, 9  kl  Annija Iļjina – 3  vieta;

•	 Ķekavas pag. skatuves runas konkurss
 2  kl  grupā – Edvards Innis – 1  vieta, Rūdis Romanoss – 

2  vieta, Luīze Madara Ziediņa – 3  vieta (sk  Signe Orlova),
 4  kl  grupā – Bille Beāte Medne – 2  vieta (sk  Sandra 

Legzdiņa), 5  - 7  kl  grupā – Kate Kaulakalna – 2  vieta, 

Gods skolai un pašiem
Adrija Zaķe, Anete Buliņa, Santa Luīza Smiltniece – 3  vieta 
(sk  Silvija Zītare), 8  - 9  kl  grupā Signe Smala – 1  vieta, 
Arta Cīrule – 3  vieta (sk  Silvija Zītare);

•	 Konkurss “Latvija. Nākamie 90” – Signe Smala (sk  Silvija 
Zītare);

•	 Reibiņu novada domes Galēnu kultūrvēstures biedrības 
un Galēnu pamatskolas organizētās jaunrades darbu 
konkurss – 7  kl  Santa Luīza Smiltniece, Kate Kaulakalna, 
Anete Buliņa (sk  Silvija Zītare;)

•	 “Zaļās karotītes” konkurss “Meklējam Latvijas 
stilīgākās uzlīmes” – Patriks Pauls Briķis 4  kl  (sk  Santa 
Veidemane;) 

•	 Zīmējumu konkurss “Kā es gudri iztērētu 100 Ls” – Agnija 
Romija Rudzīte – 4  kl , Anna Renāte Ziemele – 3  kl  (sk  
Santa Veidemane);

•	 Eiropas komisijas plakātu konkurss “Bērnu tiesības un 
aizsardzība” (sk  Santa Veidemane); 

•	 Laikraksta “Diena” konkurss 9. kl. skolēniem “Kas 
notiek?” (sk  Iveta Eglīte);

•	 Portāla Tvnet “Eksperiments”, kura ietvaros LNT sejas 
Elīna Doļģe un Māris Grigalis iejutās skolotāju profesijā 
mūsu skolā (sk  Santa Veidemane);

•	 Akcija “Vislatvijas makulatūras vākšana” (sk  Iveta 
Eglīte);

•	 Junior Achievement Latvijas Ēnu diena (sk  Vita 
Timermane, Iveta Eglīte, Sandra Legzdiņa) 
Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, 

kas darījuši godu mūsu skolai un sev pašiem! Tā turpināt!
Privātās pamatskolas vārdā 

SANDRA LEGZDIŅA

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
 UZŅEM AUDZĒKŅUS

2009 /2010  mācību gadam 1. un 2. jūnijā plkst. 17.00 - 19.00
	I kursā uzņem bērnus no 9 gadu vecuma (3  vispāriz-

glītojošās skolas klase)  Mācību ilgums programmai “Vizuāli 
plastiskā māksla” – 6 gadi 

	Sagatavošanas klasēs uzņem bērnus no 7 – 8 gadiem 
	Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti: 1) iesniegums (uz 

veidlapas); 2) bērna dzimšanas apliecība; 3) medicī niskā 
izziņa par bērna veselības stāvokli; 4) izglītošanas līgums 
(aizpildāms skolā) 

	Bērniem, kas stājas I kursā, uz vietas jāveic patstāvīgais 
darbs, tādēļ līdzi jāņem zīmulis, otas, krāsas 

Ķekavas mākslas skola Gaismas iela 17, otrajā stāvā
Tālrunis uzziņām 67937444, 67937447
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2009  gada maijs Nr  5 (116)Iespiests Talsu Tipogrāfijā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas pagastā Lielo talku jau pirms oficiālā datuma aizsāka vidusskolas, Ķekavas un 
Pļavniekkalna sākumskolu un privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” audzēkņi, bet 18  aprīlī 
simtiem talcinieku čakli strādāja gan grupās vairāk nekā 10 vietās visā pagasta teritorijā, 
gan individuāli posa pašu izraudzītas ceļmalas, upju krastus, meža stūrīšus  Ķekavas centrā 
pašdarbības kolektīvu dalībnieki, pašvaldības darbinieki un centra iedzīvotāji sakopa Ķekavas 
upītes krastus un Doles tautas nama teritoriju  Sportisti un viņu vecāki kuplā skaitā strādāja 
vecajā sporta laukumā un tam piegulošajā meža teritorijā  Savukārt Katlakalna iedzīvotāji 
uzkopa apkārtni gar tuvākajām autoceļa A7 pieturām, Pļavniekkalna ielu un Katlakalna 
ūdenstorņa teritoriju  Darba prieks valdīja arī Valdlaučos, Rāmavā, Kaļķu ceplī, Krustkalnos, 
Lapeniekos, Plakanciemā, Dzērumos, Mellupos, kopumā savācot vairāk nekā 100 m3 drazu 

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Starptautisks futbola turnīrs

“Mākslas dienas – Ķekava 2009” 16. maijā

16. maijā – 
Muzeju nakts

No plkst  19.00 līdz 01.00 aicinām ceļojumā 
pa Doles Tautas nama 7 pieturām 

Plkst  19.30 tiks atklāta E  Ozoliņam veltītā 
ekspozīcija  

Ieskandēsim un iedejosim Tautas nama zāli!

Ķekavas pagasta bibliotēka 
atsāk darbu

Cienījamie lasītāji! Ar prieku pazi-
ņo jam, ka Ķekavas pagasta bibliotēka 
uzsākusi darbību jaunajās Doles tautas 
nama telpās, 1  stāvā, ieeja no pagalma 
puses 

Turpmāk bibliotēka strādās: 
pirmdienās – 12 – 19; 
otrdienās – 12 – 19;
trešdienās – 10 – 17;
ceturtdienās – 12 – 19;
piektdienās – 10 – 17;
sestdienās – 10 – 14;
svētdienās – slēgta 

Mūsu tālrunis iepriekšējais – 67935810 

Ķekavas pagasta bibliotēka izsaka lielu pateicību Ķekavas pagasta pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem, Ķekavas vidusskolas direktoram Valdim Ozolam, skolotājam Romualdam Maļinovskim 
un Rolandam Mikitānovam, kā arī 7 c klases skolēniem, kuri ļoti atsaucīgi un aktīvi palīdzēja 
bibliotēkai pārcelties uz jaunajām telpām 

MĀRĪTE ĶEMPELE, bibliotēkas vadītāja

PATEICĪBA

AFIŠA

Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

jaundzimušos mazuļus
ARNOLDU ĶIPSTU,
PĒTERI KONDRATJEVU,
ANDRI IELĪTI,
ALEKSU AVIŠĀNI,
ELIZABETI SPROĢI,
KEITU SALMIŅU,
ALEKSANDRU BREIERI,
ADELIJU SOFI PAUČU,
EMĪLU ŠETLERU,
LĪVU STUCERI,
MĀRI OZOLKĀJU,
ALEKSI BIRSANU,
STEFANU GORNU,
MONTU KARPI,
ELIZABETI LAIZĀNI,
GERDU BALODI,
BEĀTI MELANNU 
JIRGENU,
TOMU KOKARĒVIČU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Ir labi noliekties pār 
mazu gultas vietu, 
Kur lielās dzīves 
sākums klusi dus... 

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi tu rudeņos sien!

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

VELTU OLEHNOVIČU,
 IMANTU PRIEDI!

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Ķekavas pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta

ALEKSANDRA PILVERA (dz  1930  g ),
ARTŪRA SVILPES (dz  1933  g ),

PAUĻA ĀBELES (dz  1948  g ),
INESES KŪLĒNAS (dz  1950 g ),

ANDRA VĪKSNIŅA (dz  1948  g ),
GUNĀRA ZADINĀNA (dz  1928  g ),

ANTONIJAS ĀBOLIŅAS (dz  1929  g ),
IRĒNAS LĀCES (dz  1930  g ),

KRISTĪNES GRUDKINAS (dz  1978  g ),
VELTAS STRUĢES (dz  1924  g ),

JĀŅA VARBAS (dz  1933  g ),
MĒRIJAS LUCAS (dz  1921  g ),
VIĻŅA AUŽEĻA (dz  1940  g ),

LĪGAS SONDORES (dz  1972  g ),
MARIJAS VUCĒNES (dz  1941  g ),

AUSTRAS LŪKAS (dz  1919  g ),
STEFANIJAS RAZVADOVSKAS (dz  1908  g )

GUNTA KRIĶA (dz  1944 g )
aiziešana mūžībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks...

APSVEIKUMS LĪDZJŪTĪBAS

Domas sāp. Un neapstājas. 
Domām šonakt gala nav. 
Akli logi. Tumša māja. 
Tumsā balta svece raud...

Esam skumju brīdī kopā ar 
Brigitu Auželi, dzīvesbiedru

VILNI AUŽELI
mūžībā aizvadot.

Ķekavas pagasta pašvaldības darbinieki

Izsaku visdziļāko līdzjūtību 
Brigitai Auželei, no vīra uz 

mūžu atvadoties.
Vilma Brente

Florbols: ar optimismu! 
Atskanot 4  bronzas spēles finālsvilpei, kļuva skaidrs, ka Ķekavas florbolisti šogad Latvijas 

čempionātā izcīnījuši ceturto vietu  Trīs no 4 bronzas spēlēm bija ļoti saspringtas, un tāda bija arī 
pēdējā  Spēle noslēdzās ar rezultātu 5:4 Rubenes komandas labā  Ķekavas komandā par labāko 
spēlētāju tika atzīts Artūrs Špīss  

Jāatzīmē, ka pērn Ķekava regulārajā čempionātā ierindojās 7  vietā  Šogad regulārajā 
čempionātā izdevās pakāpties 2 vietas augstāk, iekļūstot arī pusfinālā un izcīnot godam 
nopelnītu vietu starp Latvijas Top 4 komandām, kas ļauj ar optimismu raudzīties nākotnē  

Paldies visiem līdzjutējiem un Ķekavas pagasta pašvaldības vadībai par nozīmīgo atbalstu 
visas sezonas garumā un it sevišķi izslēgšanas spēlēs! 

GUNĀRS KLĒĢERS

Plkst. 10.15 – Mākslas dienas pasākuma 
atklāšana pie Ķekavas kultūras nama, 
mākslas skolas audzēkņu veidoto objektu 
prezentācija un skolas konkursa “Maska” 
uzvarētāju apbalvošana 

Plkst. 11.00 – topošā Ķekavas novada 
izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas 
darbu konkursa “Citāda pasaule” apbalvo-
šana Ķekavas kultūras namā: labāko darbu 
izstāde un uzvarētāju darbu projekcijas uz 
ekrāna, klauna Andra pārsteigumi 

Plkst.12.00 - 14.00 – radošās darbnīcas 
mākslas skolā un pie Ķekavas kultūras 
nama 

Plkst. 14.10 – radošo darbnīcu prezen-
tā cija (noslēgumā saldējuma ēšanas 
darbnīca) 

Ķekavas Mākslas skolas veidotās 
izstādes maijā:

1  Mākslas skolas izstāžu zālē – skolas pedago-
gu darbi (L  Auziņa, I  Bojatjuka, S  Kalēja, 
I  Korņilko, A  Lesiņa, R  Labareviča, D  Mīlīga, 
L  Ratnika, Z  Ozoliņa-Šneidere, A  Ozoliņš); 
skolas gaiteņos – audzēkņu darbi 

3  Ķekavas mūzikas skolā – mākslas skolas 
audzēkņu darbi gleznošanā (sk  L  Ratnika) 
un audzēkņu grafikas darbi (sk  L  Auziņa)

4  Ķekavas pašvaldības ēkā – mākslas skolas 
audzēkņu zīmējumi, gleznojumi

5  Katlakalna Tautas namā – mākslas skolas 
audzēkņu grafikas darbi (sk  L  Auziņa)

6  Sociālās aprūpes centrā – pirmsskolas vecuma 
audzēkņu darbi (sk  R  Labareviča) 

Lielā talka Ķekavā 

Īpaši aktīvi talkas dienā strādāja pagasta pašvaldības darbinieki. Attēlā no kreisās – pagaidu 
administrācijas vadītājs Andris Krūms, kultūras un izglītības daļas vadītāja Antoņina Grigale, pagaidu 
administrācijas vadītāja vietnieks Sergejs Seņkāns.

Ķekavas novadpētniecības 
muzeja darba laiks 

Pirmdiena – slēgts  
Otrdiena – piektdiena 10 00 – 17 00

Sestdiena 9 00 – 14 00

Pagājušajās Lieldienās FK Auda, 
sadarbībā ar Ķekavas pagastu un JDFS 
Alberts organizēja starptautisko futbola 
turnīru, kurā piedalījās jaunie futbolisti 
vecumā no 7 līdz 12 gadiem  Dalībnieku 
ģeogrāfija bija ļoti plaša – Tallina, Kauņa, 
Panevēža, Ventspils, Liepāja, Limbaži, Bauska  
un, protams, arī mūsu jaunie ķekavnieki un 
daugmalieši, kuri spēlē FK Auda  Pavisam 
piedalījās 58 komandas no 38 futbola 
klubiem, kopskaitā 612 jauno futbolistu, 
kā arī kupls atbalstītāju pulks  Cīņas bija 
ļoti sīvas un aizraujošas  Vairākās vecuma 
grupās par uzvaru turnīrā cīnījās esošie 
Latvijas čempioni savos vecumos (Daugava-
Babīte, Liepājas metalurgs), kā arī citi Latvijas 
čempionāta medaļnieki  Par uzvarētājiem 
turnīrā, saņemot kausus un medaļas, kļuva 
Liepājas metalurgs, Daugava-Babīte (divos 
vecumos), JDFS Alberts, FK Supernova, FK 
Cerība Ventspils  Viens no kausiem – par 
trešo vietu aizceļoja arī pie mūsu kaimiņiem 
igauņiem  Katrs turnīra dalībnieks saņēma 
diplomu, bet par dažādām balvām bija 
parūpējušies turnīra sadarbības partneri 

AXA un errea  Turnīra noslēgumā uzvarētājus 
apbalvoja Ķekavas pagasta pašvaldības vadītājs 
A Krūms, vēlot panākumus tālākā izaugsmē un 
aicinot atkal uz nākamo turnīru pēc gada 

FK Auda joprojām uzņem zēnus un meitenes 
vecumā no 4 lidz 9 gadiem savās apmācības 
grupās  Nodarbības notiek netikai Ķekavā bet arī 
Daugmalē  Sīkāka informācija pa tel 26559594  

JURIS GORKŠS

14. jūnijā ekskursija represētajiem uz Koknesi. Pieteikties līdz 30. maijam pie 
Ķekavas pagasta pašvaldības sekretāres pa tālr. 67935803. 

PAZIŅOJUMS


