
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēroša-
nas kārtību atsevišķām maksātāju kategori-
jām Ķekavas novadā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jums tiek piemērots ar nākamo maksājuma 
termiņu.

II Atsevišķām maksātāju kategorijām 
noteiktie atvieglojumi

3. Maznodrošinātām personām vai ģime-
nēm piešķir atvieglojumu 50 procentu apmē-
rā no aprēķinātās nodokļa summas par to 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maz-
nodrošinātas personas statusam, attiecībā 
uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām 
mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, 
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana 
un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai.

4. Černobiļas atomelektrostacijas (Černo-
biļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībnie-
kiem piešķir atvieglojumu 50 procentu apmē-
rā no aprēķinātās nodokļa summas attiecībā 
uz vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām 
mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, 
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana 
un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai.

5. Personām vai ģimenēm, kurām piešķirts 
trūcīgās personas statuss, papildus likumā no-
teiktajiem atvieglojumiem piešķir atvieglojumu 
70 procentu apmērā par zemi zem individuāla-
jām dzīvojamajām mājām, ja nav citu īpašumu. 

6. Personām, kuru īpašumā ir publiski pie-
ejamas sporta ēkas, piešķir atvieglojumu 25 
procentu apmērā. 

7. Personām, kuru īpašumā ir kultūrvēstu-
riski pieminekļi, piešķir atvieglojumu 25 pro-
centu apmērā.

8. Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras 
izveidotas pašvaldības funkciju izpildes no-
drošināšanai, piešķir atvieglojumu 90 procen-
tu apmērā.

9. Saimnieciskās darbības veicējiem piešķir 
atvieglojumu 25 procentu apmērā no aprēķi-
nātās nodokļa summas par ēkām, kurās tiek 
veikta saimnieciskā darbība. Kapitālsabiedrī-
bām atvieglojumu piešķir kā de minimis atbal-
stu, ievērojot Eiropas Komisijas 2006. gada 
15. decembra regulas Nr.1998/2006 par Līgu-
ma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam nosacījumus.

III Iesniegumu izskatīšanas kārtība un 
pievienojamie dokumenti

10. Ja persona atbilst vairākām kategori-
jām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram no-
teikts lielākais atvieglojuma apmērs.

11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mu atvieglojumus piešķir:

11.1. ar pašvaldības Finanšu daļas vadī-
tāja lēmumu noteikumu 3., 4. un 5. punktā 
norādītajām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām;

11.2. ar domes lēmumu noteikumu 6., 7., 8. 
un 9. punktā norādītajām nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāju kategorijām.

12. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķir, ja:

12.1. maksātājam – Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidācijas dalībniekam:

12.1.1. nav nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājuma parādu par iepriekšējiem maksā-
jumu periodiem;

12.1.2. noteikumu 4. punktā norādītais ne-
kustamā īpašuma nodokļa objekts ir īpašumā 
vismaz trīs gadus;

12.1.3. persona nav noslēgusi uztura līgumu.
12.2. noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā no-

rādītajām maksātāju kategorijām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu atviegloju-
mus piešķir, ja par viena nekustamā īpašu-
ma objektu aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz  
40 latus, un:

12.2.1. nav nekustamā īpašuma nodokļa 
un citu maksājumu (piemēram, nomas mak-
sas) parādu pašvaldībā;

12.2.2. fiziskās personas deklarētā dzīves-
vieta un saimnieciskās darbības veikšanas 
vieta atrodas Ķekavas novada administratī-
vajā teritorijā;

12.2.3. juridiskās personas adrese un saimnie-
ciskās darbības veikšanas vieta atrodas un reģis-
trēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un 
vismaz 50 % no tās darbiniekiem ir Ķekavas no-
vada teritorijā deklarēti vairāk par trim mēnešiem.

13. Nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tājam motivēts iesniegums (pielikums Nr. 1) 
par atvieglojuma piešķiršanu nākamajā mak-
sājumu termiņā un tam pievienotie dokumen-
ti jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldībā ne 
vēlāk kā trīs dienas līdz nākamā maksājuma 
termiņa iestāšanās dienai.

14. Iesniegumam pievieno īpašuma tiesības ap-
liecinošu dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) un:

14.1. noteikumu 3. un 5. punktā norādītās 
personas apliecina, ka īpašumā nenotiek 
saimnieciskā darbība;

14.2. noteikumu 4. punktā norādītās perso-

nas apliecina Černobiļas AES avārijas seku 
likvidācijas dalībnieka statusu un faktu, ka 
īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un 
nav noslēgts uztura līgums; 

14.3. noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā no-
rādītās juridiskās personas iesniedz:

14.3.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu 
par nodokļu samaksu un darbinieku skaitu; 

14.3.2. deklarāciju, ka kopējais de mi-
nimis atbalsts, ko saimnieciskās darbības 
veicējs ir saņēmis, nepārsniedz Eiropas Ko-
misijas 2006. gada 15. decembra regulas 
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam 2. panta 
2. punktā noteikto augšējo robežu.

15. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 
aizpilda iesnieguma (pielikums Nr.1 ) pirmo un 
otro sadaļu. Pārējās iesnieguma sadaļas aizpilda 
pašvaldības struktūrvienību vai iestāžu vadītāji.

IV Noslēguma jautājums
16. Ar saistošo noteikumu Nr. 7/2011 Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu at-
vieglojumu piešķiršanu spēkā stāšanās brīdi 
spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 21/2010 
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mu atvieglojumu piešķiršanu

Domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis
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PIELIKUMS

Ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2011 
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mu atvieglojumu piešķiršanu to pielikumu un 
paskaidrojuma rakstu var iepazīties
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sa-

daļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības Klientu ap-

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

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 24. marta sēdes lēmumu Nr. 1.§ 1. (protokols Nr. 5) 
SaiStošie noteikumi nr. 7/2011

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo daļu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 
2010. gada 21. decembra lēmumu Nr. 2 § 219 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekus-
tamajam īpašumam Vecdzelzkalnes (kadastra 
numurs 8070-008-0776), Alejās, Ķekavas pa-
gastā, Ķekavas novadā uzsākta detālplānojuma 

izstrāde nekustamam īpašumam Vecdzelzkal-
nes (kadastra numurs 8070-008-0776).

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plā-
nojumam 2009.–2021. gadam teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS), kur atļauta savrup-

māju apbūve.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas 

novada Domes Telpiskās plānošanas daļas te-
ritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 

apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās 
9.00–13.00 un ceturtdienās 14.00–19.00 vai 
nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada 
Domei, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas 
novadā, LV 2123 (pasta zīmogs). 

Tālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  
nekustamajam īpašumam Vecdzelzkalnes



2  dažādi Ķekavas Novads
2011. gada 7. jūnijs

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 
2011. gada 24. marta lēmumu Nr. 8 §. Par detāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem 
īpašumiem Čemuri (kadastra numurs 8070 008 
1523) un Čemuri-1 (kadastra numurs 8070-
008-2151), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā uzsākta detālplānojuma izstrāde nekus-
tamajiem īpašumiem Čemuri (kadastra numurs 
8070-008-1523) un Čemuri-1 (kadastra numurs 
8070-008-2151).

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plāno-
jumam 2009.–2021. gadam, teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana – jauktas dzīvojamās un 

darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļau-
ta savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas 
novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teri-
torijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdie-
nās 9.00–13.00 un ceturtdienās 14.00–19.00 
vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas no-
vada Domei, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, 
Ķekavas novadā, LV 2123 (pasta zīmogs).  
Tālr. 67935861.

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana 
nekustamajiem īpašumiem Čemuri un Čemuri-1

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 Par Ķekavas 
novada pašvaldības 2011. gada budžetu šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 

2011. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu vei-
diem Ls 14 034 365 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.1;

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 
2011. gadam izdevumos Ls 14 024 365 apmērā, saskaņā 
ar pielikumu Nr.2;

1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamat-

budžeta 2011. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmu-
miem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā 
ar pielikumu Nr. 5;

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 
2011.gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 
Ls 243 787 apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz 2010. gada 
1. janvāri Ls 62 257 apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 3;

3. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2011. gadam izdevumos Ls 306 044 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 3;

4. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu lī-

dzekļus 2011. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmu-
mu veidiem Ls 3 000 apmērā un naudas līdzekļu atlikumu 
uz 2010. gada 1. janvāri Ls 1 291 apmērā, saskaņā ar 
pielikumu Nr. 4;

5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu 
līdzekļus 2011. gadam izdevumos Ls 4 291 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 4;

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar 
grozījumiem 2011.gada budžetā apstiprināt uzņēmumu, iestā-
žu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.

Sēdes vadītājs R.Jurķis

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 26. maija sēdes lēmumu 
Nr. 1. § 9. (protokols Nr. 10.)

SaiStošie noteikumi nr. 8/2011

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 Par Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un  

likumu Par pašvaldību budžetiem 2. 7. 11. un 16. pantu.

Paziņojums par nekustamo īpašumu  
Silaines (kadastra numurs 8070-008-2381) 
un Silmētras (kadastra numurs 8070-008-
0468), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķeka-
vas novadā, detālplānojuma 1. redakcijas  
sabiedrisko apspriešanu.

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai ap-
spriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas 
novada Domes 12. 05. 2011. lēmumu 2. § 8. (prot. 
Nr. 9) Par detālplānojuma nekustamajam īpašu-
mam Silaines (kadastra numurs 8070-008-2381) 
un Silmētras (kadastra numurs 8070-008-0468), 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pir-
mās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai.

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

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās ap-
spriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikā-
cijas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme no-
tiks 2011. gada 30. jūnijā pulksten 18.00  
Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, 
k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas nova-
dā, 24. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem 
iespējams iepazīties un rakstiskus priekšliku-
mus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas 
novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķe-
kavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 
2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties 
Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 
67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek 
pirmdienās pulksten 9.00–13.00, ceturtdienās 
pulksten 14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekš-
likumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apsprie-
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs 
vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda 
iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām 
personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adre-
se, juridiskām personām – nosaukums, adrese, 
reģistrācijas numurs.

Paziņojums par 
detālplānojuma sabiedrisko 

apspriešanu
Izdevuma Ķekavas Novads 2011. gada 

12. aprīļa numurā rakstā Baložos uzlabo 
saimniecību publicēti neprecīzi logo.

Ūdenssaimniecības darbi Baložos no-
rit Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
un valsts budžeta līdzfinansētā projekta 
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta, Baložu 
pilsēta ietvaros (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/
VIDM/045).

Atvainojamies par neprecizitāti!

Precizējums!

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2011 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 
1/2011 Par Ķekavas novada pašvaldības 
2011. gada budžetu, to pielikumiem var ie-
pazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv  

sadaļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības Klientu ap-

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

Rūpējoties par bērnu drošību un iespēju 
saturīgi pavadīt brīvo laiku vasaras brīvdie-
nās, Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Rīgas 
apriņķa komiteja organizē bērnu dienas no-
metni Mēs gribam palīdzēt, mēs mācamies 
palīdzēt, mēs varam un protam palīdzēt!, 
kurā aicināti piedalīties bērni vecumā no 7 
līdz 12 gadiem.

Nometne notiks no 4. līdz 11. jūlijam pulksten 
9.00 līdz 17.00 Plakanciemā, Mežiniekos. 

LSK Rīgas apriņķa komitejai ir ilgstoša pieredze 

bērnu nometņu organizēšanā. Nometnē darbosies 
bērnus mīloši, pieredzējuši audzinātāji, būs piere-
dzējis mediķis un sertificēta pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēja.

Aicinām nometnes priekus un darbus baudīt 
arī jūsu bērnu!

Nometnē bērni apgūs pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanas iemaņas, iepazīs Latvijā 
atpazīstamāko biedrību – LSK, tiksies ar zemes-
sargiem, dosies ekskursijā, darbosies radoša-
jās darbnīcās, rotaļāsies un sportos. Piedalīsies 

sakopšanas talkā, apciemos vecus, vientuļus 
cilvēkus, iespējams, dosies izbraukumā ar velosi-
pēdiem un izbaudīs piepūšamo atrakciju priekus. 
Bērniem nodrošinātas pusdienas.

Nometni līdzfinansē Ķekavas novada Dome. 
Vecāku līdzfinansējums – 1 lats dienā (kopā 7 lati).

Plašāka informācija pa tālruni 26564258. Pie-
teikties līdz 22. jūnijam. 

Cerot uz tikšanos un  jauku brīvlaiku vēlot,
Ulla Antona (nometnes vadītāja),

LSK Rīgas apriņķa komitejas izpilddirektore

Aicina uz bērnu dienas nometni

Ar katru gadu patversmēs no-
nāk arvien vairāk pamestu dzīvnieku. 
Dzīvnieku patversmē Mežavairogi, kas 
atrodas Ķekavas novadā, ikdienā uz-
turas ~ 40 suņu un 15 kaķu, kuri cer 
sagaidīt jaunus saimniekus. Neviens 
no dzīvniekiem netiek iemidzināts tikai 
tāpēc, ka pagājušas liktenīgās, likumā 
noteiktās 14 dienas. 

Dzīvnieks pie mums dzīvo tik ilgi, ka-
mēr atrod jaunas mājas. Tāpēc patversme 
ir nepārtraukti jāpaplašina - nepiecieša-
mi kokmateriāli, jumta seguma materiāli. 
Esam vienīgā patversme Latvijā, kura var 
uzņemt arī savainotus savvaļas dzīvnie-

kus, nodrošinot tiem vajadzīgos dzīves 
apstākļus.

Dzīvnieki adopcijai tiek nodoti steri-
lizēti, vakcinēti un čipēti (tas ir vienīgais 
veids kā nekļūdīgi identificēt dzīvnieku). 
Adoptēt gribētāju nav tik daudz, kā vē-
lētos. Tāpēc dzīvnieku uzturēšanu pēc 
14. dienas, sterilizāciju, vakcināciju, 
apmācību un citas dzīvniekam nepie-
ciešamās manipulācijas veicam par sa-
viem līdzekļiem. Vidēji viena dzīvnieka 
uzturēšana patversmē dienā izmaksā 
Ls 2. Tātad kopumā patversmei viena 
diena – Ls110.

Patversme Mežavairogi

Lūdzam atbalstīt patversmē 
Mežavairogi mītošos dzīvniekus,  

ziedojot vienu latu pa tālruni 90006086
vai uz kontu 

ZS Mežavairogi

Reģ.nr. LV40001015982
AS Swedbank

LV14HABA0551030118071

Ar norādi Ziedojums dzīvnieku 
patversmei vai norādot konkrēta  

dzīvnieka vārdu.

Paldies!

Palīdzi patversmes dzīvniekiem!
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Ir tavi gadi – 
Koki, ziedi, ļaudis, 

Kam allaž prieks
Ir bijis palīdzēt,-

Ar padarītā
Labestības graudiem

Daudz paliekoša
Dzimtā pusē sēt. 
(K. Apšukrūma)

Ķekavas novadā JŪNIJĀ
90 gadu jubileju svin

DAugMALeS PAgAStĀ 
Valija Mihaiļeca.

80 gadu jubileju svin
ĶeKAVAS PAgAStĀ

Ermīne Kļava,
Ints Puteklis;

bALožu PILSētĀ
Valda Jākobsone;

DAugMALeS PAgAStĀ
Gaļina Muižniece.

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

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,

Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu

Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,

Divus mūžus, trīs mūžus,
Daudz ilgāk.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada MAIJĀ 
SALAuLĀtI

Raimonds Ansveriņs un Laila Ķirķele,
Intars Jurkāns un Zane Lībere.

aPSVeiCam! 
Ķekavas novada Dome

Sveicam Līdzjūtības
Noriet saule vakarā,

Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,

Saules ceļu aiziedama.
Ķekavas novada  

Dzimtsarakstu nodaļā 
2011. gada MAIJĀ
reģistrēti mirušie
Alberts Kupšis (1950),

Anatolijs Antoņuks (1949),
Anna Aleksejeva (1922),
Arvīds Doškins (1940),
Ingrīda Purviņa (1963),
Jānis Matulis (1942),

Lūcija Broduža (1939),
Mihails Kobecs (1949),

Milija Sēle (1933),
Monika Klindžāne (1923),

Niks Sparāns (1935),
Rasma Berga (1928),
Velta Beinerte (1934),

Velta Valdmane (1934).

Ķekavas novada Dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Varavīksnes košās krāsas 
Šodien katrā sirdī mīt, 

Jo pie mums tu atnākusi 
Esi, mazā, dvēselīt! 

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada MAIJĀ
reģistrēti jaundzimušie

Adele Beinerte,
Alisa Matvijevska,

Amanda Šopa,
Ariāna Grase,

Elizabete Valere,
Estere Krūmkalna,

Estere Marija Drava,
Gustavs Ērglis,

Gustavs Medeļevs,
Krists Kaspars,
Lauris Linde,

Marta Grēta Vitmore,
Raivo Gigels,

Roberts Adriāns Žeiris,
Sofija Astratova,
Viktorija Osipova,

Vladimirs Supruns.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Pašvaldības autobusa maršruts 
uz Katlakalna kapiem

3., 10., 17., 22. jūnijā, 1., 8., 15., 22., 29. jūlijā,
5., 12., 19., 26. augustā 

Ķekava–Katlakalna kapi
9.00 Ķekava, satiksmes autobusa galapunkts
9.25 Baloži, veikala IKI stāvlaukums
9.35 Titurga, pārvaldes ēkas stāvlaukums
9.45 Katlakalna kapi

Katlakalna kapi–Ķekava
13.00 Katlakalna kapi
13.15 Baloži, veikala IKI stāvlaukums
13.25 Titurga, pārvaldes ēkas stāvlaukums
13.45 Ķekava, satiksmes autobusa 
galapunkts

Autobuss Setra 313 GT 2822, 
vadītājs Ilmārs Mašals,
vai Mercedes Benz DZ 1568, 
vadītājs Aivars Žebris.

Pateicības
Vēlos pateikt lielu paldies Ķekavas 

sākumskolas skolotājām par atbalstu, 
aizvadot brāli mūžībā.

Anda Beskova

Pateicamies Ķekavas novada Pašvaldības 
policijas priekšniekam Mārim Bomiņam par 
sniegto atbalstu skolēnu izglītošanā un dro-
šības nodrošināšanā Ķekavas vidusskolā.

Pateicamies vecākajam inspektoram Gun-
daram Dzenim par 2010./2011. mācību gada 
II pusgadā veiktajām profilaktiskajām pārru-
nām par skolēnu pienākumiem, pāridarīju-
miem, esošo likumdošanu un atbildību, par 
nodarbību vadīšanu ar praktiskiem piemē-
riem drošības jautājumos vasaras brīvlaikā.

Pateicamies Pašvaldības policijas juris-
tam Aivaram Purvlīcim par ieguldīto darbu, 
skolēnus izglītojot ceļu satiksmes noteiku-
mos braukšanai ar velosipēdu.

Lai arī turpmāk mums veiksmīga sa-
darbība!

Ķekavas vidusskolas kolektīvs
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Privātā pamatskola 
Gaismas tilts 97 

izsludina uzņemšanu 
2011./2012. mācību gadā

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

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

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

vietu skaits).

Piedāvājam:
§ 3 svešvalodas (padziļinātu angļu valodas 

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

bagātu personību.

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

* Starpvērtējumi pirms visiem skolas  
brīvlaikiem

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

tālruņi uzziņām: 67937884, 29117175;
e-pasta adrese: gt97@gt97.lv;
interneta vietne: www.gt97.lv.

Laipni aicināti  
uz baložu vidusskolu!

  
Izglītības programmas 

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

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

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

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

Satiksme
Ķekavas novada pašvaldība nodrošina bezmaksas 

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

Medicīna
§	Veselības traucējumu gadījumā palīdzību 

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

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

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

Daugmales pamatskola
aicina jaunus skolēnus

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

pirmsskolas sagatavošanas 
grupā un vispārējās  

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

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

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

Piedāvājam:
§	mācību darbu nelielās klasēs  

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

un jauniešu organizācijā Latvijas Mazpulki;
§	organizētu līdzdalību visdažādākajos 

konkursos;
§	interešu pulciņus:

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

§	skolēnu autobusu no Ķekavas centra.

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

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

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

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

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

ĶeKAVAS VIDuSSKoLA  
aicina 

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

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

sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aizpildāma skolā.

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

Izziņas pa tālr. 67937607, 6793700, 67937005.

Pļavniekkalna  
sākumskola

uzņem skolēnus 
2011./2012.

mācību gadā 
1. klasē

iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
§	bērna dzimšanas apliecības kopija (jāuz-

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

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

§	iesniegums (aizpilda skolā).

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

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

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

§	iespēju apgūt angļu valodu no 1. klases 
un krievu valodu no 4. klases,

§	logopēdu, speciālo pedagogu.

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

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

Ķekavas novada sporta skola
izsludina uzņemšanu 

2011./2012. mācību gadam
profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmās:
§ bRĪVĀ CĪŅA: 

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

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

§ MĀCĪbu tReNIŅu (Mt-1)  
grupās no 6 līdz 9 gadiem – 
nodarbības notiek Ķekavas sporta klubā.

tālruņi uzziņām – 29543805, 29364766;
e-pasta adrese: sportaskola@kekava.lv.

Izlaidumi
Ķekavas novada izglītības iestādēs

baložu vidusskola
9. klases izlaidums – 10. jūnijā 14.00 skolas telpās

Ķekavas vidusskola
9. klases izlaidums – 10. jūnijā 16.00 Ķekavas kultūras namā

12. klases izlaidums – 17. jūnijā 18.00 skolas telpās

Ķekavas Mākslas skola
Izlaidums – 9. jūnijā 11.00 Ķekavas kultūras namā

Privātā pamatskola  
Gaismas tilts 97

9. klases izlaidums – 
9. jūnijā 19.00 skolas telpās


