
Ķekavas svētku ietvaros trīs dienās tika 
piedāvāta aktīvā atpūta un izklaides gan bērniem 
un jauniešiem, gan pieaugušajiem un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. Pasākumu virkne sākās 
22. maijā ar konferenci „Ilgtermiņa attīstības 
perspektīvas Ķekavas novadā”. 

Daudzi iedzīvotāji piedalījās ekskursijās pa 
Ķekavas kultūrvēsturiskajām vietām, izmantoja 
iespēju tikties ar rakstnieci Laimu Muktupāvelu, 
gleznotāju Erihu J. Grubelu un žurnāla „Vides 
Vēstis” galveno redaktori Anitru Toomu. 

Teātra mākslas cienītājiem Katlakalna Tautas 
nama jauniešu teātris „Aija” un teātra studija 
„Jauno Miltu teātris” piedāvāja noskatīties 
izrādes „Katrs pats savas laimes kalējs” un „Lielās 
paslēpes”. 

Ar jautrām dziesmām un dejām gan mazus, 
gan lielus pulcēja koncerts „Ciku – Caku”, bet 
vakara noslēgumā festivālā „Bliez no bedres” 
klausītājus priecēja jaunie rokmūziķi. 

Otrās dienas rīts pie Doles Tautas nama sākās 
ar jautriem dančiem, priekšnesumiem, pavāru 
meistardarbiem, amatnieku un zemnieku andeli.

Sportiskākās ģimenes un bērni piedalījās 
dažādās stafetēs un vizinājās zirgu pajūgā. 

„Paklausības Rallijā” pozitīvā un jautrā gaisotnē 
piedalījās iedzīvotāji ar saviem mīluļiem – suņiem, 
savukārt Ķekavas sākumskolā varēja aplūkot kaķu 
izstādi. 

Dienas vidū Liepājas teātra aktieru ansamblis 
„Aģenti” sniedza emocionālu koncertu „Ielāps 
sirdij”. Daudzus apmeklētājus atvērto durvju dienu 
ietvaros laipni uzņēma Ķekavas mūzikas skola. 

Svētku kulminācijā koris „Mozaīka” sveica 
visus Ķekavas iedzīvotājus savā 30 gadu jubilejas 
ieskaņas koncertā kopā ar astoņiem vieskoriem. 

Svētdiena sākās ar svētku dievkalpojumiem 
Katlakalna un Ķekavas evaņģēliski luteriskajās 
baznīcās. 

Katlakalnā Jautrajā pasaku dārzā bērni piedalījās 
erudītās un aktīvās atrakcijās, gleznoja, rotaļājās, 
sēja mārpuķītes dārza mauriņā un izklaidējās 
kopā ar suņuku Peksi un kaķenīti Pūku. Pirmskolas 
iestādē „BeBe” ģimenes un bērni piedalījās dārza 
svētkos un jautrās bērnu disenītēs.

Svētki izskanējuši. Kā vērtē aptaujātie iedzīvo
tāji, tie bija izdevušies!

LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pateicamies visiem pasākuma „Ķekavas dienas 2009” veidotājiem, organizatoriem un sponsoriem 
par sniegto atbalstu, sapratni, līdzdalību un radošu sadarbību pasākuma organizēšanā, kas bija lielākais 
pasākums Ķekavā pēdējo trīs gadu laikā. Paldies iedzīvotājiem, kuri svētkos bija kopā ar mums! 

Ceram uz visu atbalstu arī turpmāk, strādājot pie pagasta kultūrvides sakārtošanas un organizējot 
dažādus atpūtas un izklaides pasākumus Ķekavas pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

 Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs ANDRIS KRŪMS 
 Ķekavas kultūras aģentūras direktore IVITA PEIPIŅA

Svētki visai Ķekavai
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N# Saraksti pašvaldību vēlēšanām
Derīgās 

vēlēšanu 
zīmes

%

1. PARTIJA “LPP/LC” 632 7.15%

2. POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA 
“SASKAŅAS CENTRS” 876 9.91%

3. JAUNAIS LAIKS 1047 11.85%

4. SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI 776 8.78%

5. LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA 486 5.50%

6. TAUTAS PARTIJA 236 2.67%

7. KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA 497 5.62%

8. CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA 913 10.33%

9. POLITISKĀ PARTIJA “RĪGAS APRIŅĶA 
NOVADU APVIENĪBA” 614 6.95%

10. LATVIJAS NĀKOTNES PARTIJA 385 4.36%

11. SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA-SDP 613 6.94%

12. PILSONISKĀ SAVIENĪBA 356 4.03%

13. RĪCĪBAS PARTIJA 275 3.11%

14. PCTVL - PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ 
LATVIJĀ 87 0.98%

15. PARTIJA “TĒVZEMES NACIONĀLO SPĒKU 
SAVIENĪBA” 186 2.10%

16. POLITISKĀ PARTIJA “OGRES NOVADAM” 405 4.58%

17. APVIENĪBA “TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK 303 3.43%

ĶEKAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANU REZULTĀTI 

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām,vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
Sildīs seģene dārgā
Košām vasarām austa,
Kad ziemas Saulgriežu baltums
Cels savas plaukstas vēl augstāk.

/G. Salna/

Cienījamie Ķekavas novada 
iedzīvotāji!

Priecīgus un gaišus 
Līgo svētkus!

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācijas vārdā ANDRIS KRŪMS, 

administrācijas vadītājs

Svētku fotoreportāža – 8. lpp.Rokfestivālā "Bliez no bedres"

N
p
k

Vārds, Uzvārds Saraksts Punkti Negroz. 
zīmes

Plusi Svītro
jumi

1 ANDIS ADATS "CENTRISKĀ PARTIJA 
LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA"

1368 143 547 92

2 INĀRS BEĻINSKIS "LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA" 549 165 143 80

3 LINDA DANILEVIČA PARTIJA "LPP/LC" 630 335 81 83

4 PĒTERIS GEKS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ 
PARTIJASDP

765 227 213 61

5 JURIS JERUMS "JAUNAIS LAIKS" 1054 373 66 59

6 ROBERTS JURĶIS "JAUNAIS LAIKS" 1136 277 155 66

7 ARNOLDS KEISTERS "KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ 
SAVIENĪBA"

567 212 142 72

8 JURIS KRŪMIŅŠ POLITISKĀ PARTIJA 
"RĪGAS APRIŅĶA 
NOVADU APVIENĪBA"

840 169 294 68

9 IGORIS MALINAUSKAS PARTIJA "LPP/LC" 806 143 265 91

10 IVANS PIHTOVS POLITISKO PARTIJU 
APVIENĪBA "SASKAŅAS 
CENTRS"

1086 251 249 39

11 ARVĪDS PLATPERS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ 
PARTIJASDP

812 184 258 59

12 VALTS VARIKS "SABIEDRĪBA CITAI 
POLITIKAI"

846 395 126 56

13 EDMUNDS VEISPALS "JAUNAIS LAIKS" 1102 275 139 84

14 LIENE VĪTOLA "SABIEDRĪBA CITAI 
POLITIKAI"

906 331 188 58

15 LĪGA VOLDEKA POLITISKĀ PARTIJA 
"RĪGAS APRIŅĶA 
NOVADU APVIENĪBA"

659 358 109 64

16 MAKSIMS VOLKOVIČS POLITISKO PARTIJU 
APVIENĪBA "SASKAŅAS 
CENTRS"

1024 309 189 41

17 LAUMA ŽILKO "CENTRISKĀ PARTIJA 
LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA"

992 497 182 1032

Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanās piedalījās 8838 vēlētāju jeb 
61,17% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Vēlēšanas noritēja darbīgā 
gaisotnē. Pavisam vēlēšanu komisijās strādāja 66 darbinieki. Katrā iecirknī 
tika pieņemti arī iesniegumi balsošanai vēlētāja atrašanās vietā. Ar visiem 
vēlēšanu rezultātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
www.cvk.lv.  ĶEKAVAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

Ievēlētie deputāti
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INFORMĀCIJA

2009. gada jūnijs Nr. 6 (117)

I. Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu (turpmāk tekstā – 

Audzēkņu) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķekavas 
pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

2. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst no 2 līdz 7 gadu 
vecumam. Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu 
sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek uzsākta tajā 
kalendārajā gadā, kurā audzēknim aprit pieci gadi.

3. Audzēknim tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības 
programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības 
iestādē. Reģistrējoties, vecāki prioritārā secībā norāda vēlamo 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

4. Jautājumu par audzēkņu uzņemšanu iestādē izskata ar 
Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirektora rīkojumu 
izveidota komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kuras sastāvā 
ietilpst pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji, vecāku komiteju 
deleģēti pārstāvji (no katras viens pārstāvis), Izglītības un 
kultūras daļas vadītājs, atbildīgais darbinieks par audzēkņu 
reģistrāciju Ķekavas pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs (turpmāk tekstā – Darbinieks). 

5. Darbinieks nodrošina lietvedību un lietvedības dokumentu 
saglabāšanu, kā arī sadarbībā ar pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem, komplektē pirmsskolas grupas, ievērojot 
Vispārējās izglītības likumu, šos saistošos noteikumus un citus 
spēkā esošos normatīvos aktus.

II. Audzēkņu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas 
izglītības iestādēs

6. Uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs vecāki 
audzēkņus reģistrē Ķekavas pagasta pašvaldībā apmeklētāju 
pieņemšanas laikā, iesniedzot bērna dzimšanas apliecības 
kopiju, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu, 
vecāku personu apliecinošus dokumentus, izziņu par bērna 
deklarēto dzīvesvietu, kā arī izziņu par vecāku deklarēto 
dzīvesvietu. Vecāki norāda arī faktisko dzīvesvietas adresi un 
kontakttālruņus;

7. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu darbinieks 
aizpilda vecāku klātbūtnē pēc vecāku sniegtās informācijas. 
Pieteikumi tiek kārtoti hronoloģiskā secībā pēc pieteikuma 
saņemšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un 
uzglabāti izglītības un kultūras daļā 7 (septiņus) gadus.

8. Darbinieks aizpildīto reģistrācijas pieteikumu, kurā tiek 
norādīts reģistrācijas numurs, izdrukā divos eksemplāros, 
vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek 
Ķekavas pagasta pašvaldības uzskaitē.

III. Audzēkņu uzņemšana pirmsskolas izglītības 
iestādēs

9. Darbinieks vienu reizi mēnesī informē pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājus par izmaiņām audzēkņu reģistrā, līdz 
katra gada 1.aprīlim nosūta pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājam audzēkņu reģistrācijas sarakstu.

10. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz 
darbinieka nosūtīto audzēkņu reģistra sarakstu, no 1.aprīļa līdz 
30.aprīlim paziņo vecākiem par iespēju apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādi.

11. Lai uzņemtu pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem 
jāiesniedz šādi dokumenti:
11.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības 

iestādē;

11.2. medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par 
audzēkņa veselības stāvokli.

12. Audzēkņus pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem no 2 
gadu vecuma.

13. Komplektējot grupas, Komisija pārbauda bērna un viena 
no vecākiem deklarēto dzīvesvietu, kā arī piešķir vietu 
iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), 
ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma 
grupā, t.sk. 30% no audzēkņu skaita grupā, uzņemot 
ārpus kārtas. Skaita sadalījumā, daļskaitlis aiz cipara ir 
par labu kopējai rindai. 

14. Komisija ir tiesīga pirmsskolas izglītības iestādē uzņemt 
audzēkņus ārpus kārtas:
14.1. bērnus, kuru vecāki ir ar 1. un 2. grupas invali

ditāti;
14.2. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu, kuri jau 

apgūst pirmsskolas programmu māsas / brāļus, 
kuri reģistrēti pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu uzņemšanas reģistrā ne vēlāk 
kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc dzimšanas;

14.3. pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku bērnus 
uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

14.4. daudzbērnu ģimeņu bērnus (ja ģimenē visi bērni 
ir nepilngadīgi);

14.5. ārkārtas gadījumos, ja tas paredzēts LR spēkā 
esošajos normatīvajos aktos. 

15. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu iestādē, 
Komisija vecāku iesniegumus un tam pievienotos 
dokumentus izskata sekojošā secībā:
15.1. vecāku iesniegumi, kuru bērniem ir tiesības 

tikt uzņemtiem iestādē ārpus rindas, atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem;

15.2. vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 
14.1. – 14.4.punktā minētajiem gadījumiem;

15.3. vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā 
secībā, un kuros bērnu dzīvesvieta deklarēta 
Ķekavas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.4. pārējie vecāku iesniegumi reģistrācijas 
hronoloģiskā secībā. 

16. Komisija pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu 
pirmsskolas izglītības iestādē ar atklātu balsošanu 
pēc balsu vairākuma principa. Ja balsu skaits sadalās 
vienādi, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Komisijas 
sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas 
priekšsēdētājs un protokolists. Protokols par vietas 
piešķiršanu bērnam tiek iesniegts pirmsskolas izglītības 
iestādē.

17. Pēc vietas piešķiršanas, pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājs informē vecākus par vietas piešķiršanu bērnam 
iestādē.

18. Lai bērnu uzņemtu iestādē, vecākiem iestādē, kurā ir 
piešķirta vieta, jāiesniedz šādi dokumenti:
18.1. iesniegums par bērna uzņemšanu iestādē;
18.2. profilaktiskā potēšanas karte;
18.3. izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas 

slimībām;
18.4. medicīniskā karte 026/u vai ģimenes ārsta izziņa 

par bērna veselības stāvokli;
18.5. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, 

uzrādot oriģinālu;

18.6. vecākiem ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt arī 
citus dokumentus, kas saistīti ar bērnu.

19. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona, pieņemot 
iesniegumu par bērna uzņemšanu iestādē iepazīstina 
vecākus ar šādiem dokumentiem:
19.1. iestādes reģistrācijas apliecību;
19.2. iestādes nolikumu;
19.3. iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
19.4. iestādes licencētu izglītības programmu;
19.5. iestādes licenci;
19.6. pēc vecāku pieprasījuma, Komisijas protokolu.

20. Vecākiem, reģistrējot bērnu iestādē, jānoslēdz līgums „Par 
bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē.” 

21. Pirmsskolas izglītības iestādes informācijas stendā izvieto 
ar vadītāja rīkojumu apstiprināto iestādē uzņemto 
audzēkņu sarakstus pa grupām, kuros tiek norādīts bērna 
vecums gados un piezīme par ārpus kārtas uzņemšanas 
gadījumiem.

22. Dokumenti par pirmsskolas izglītības programmas apguvi 
piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu obligātas sagatavošanas 
pamatizglītības uzsākšanai:
22.1. audzēknim, kurš apguvis piecgadīgo un sešgadīgo 

audzēkņu obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 
izsniedz izziņu;

22.2. pamats izziņas izsniegšanai ir vadītāja rīkojums 
par piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu obligātas 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi;

22.3. izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu 
obligātā pirmsskolas izglītības programmas apguvi 
vecāki iesniedz vispārējā vai speciālajā izglītības 
iestādē, kurā audzēknis uzsāks mācības 1.klasē.

IV. Citi noteikumi
23. Audzēkņus, kurus nav iespējams uzņemt pirmsskolas 

izglītības iestādē līdz 1.septembrim Darbinieks pārreģistrē 
uz nākamo gadu reģistrācijas secībā.

24. Pirmsskolas izglītības iestādē, kuru audzēknis neapmeklē 
attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks par 
vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta tiem audzēkņiem, 
kuriem ar ģimenes ārsta izziņu nozīmēts atveseļošanās 
periods, audzēkņa vieta pirmsskolas izglītības iestādē tiek 
saglabāta viņa slimības, karantīnas laikā, vecāku slimības, 
pamatojoties uz ārstu komisijas atzinumu, vecāku kārtējā 
atvaļinājuma laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. 
Audzēkņa ilgstošas prombūtnes laikā Komisija ir tiesīga uz šo 
laiku piedāvāt vietu un uzņemt pirmsskolas izglītības iestādē 
citu bērnu no pieteikto rindas. Iestādes vadītājai slēdzot 
ar vecākiem līgumu „Par bērna izglītošanu un aprūpi” uz 
noteiktu laiku, jānorāda, ka pēc līguma termiņa izbeigšanās, 
vieta iestādē netiek saglabāta, bet vieta Audzēkņu reģistra 
sarakstā saglabājas. 

25. Ja vecāki atsakās no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības 
iestādē kalendārajā gadā, viņa vieta tiek saglabāta Audzēkņu 
reģistra sarakstā un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata 
nākamajā komisijas sēdē, ņemot vērā šajos noteikumos 
minēto kārtību.

V. Datu publiskā pieejamība
Informācija par Audzēkņu reģistru publiski pieejama 

Ķekavas pagasta pašvaldības mājas lapā: www.kekava.lv vai pie 
Darbinieka.

Saistošie noteikumi Nr. 8/2009 "Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību Ķekavas pagasta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 2009. gada 20. maija lēmumu Nr. 1.§ 1.1.p. protokols Nr. 22
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

13. maijā apstiprināta Doles tautas nama pakalpojumu un 
telpu nomas maksa:
1.1.  Nodarbību telpas noma:
1.1.1.  Sanāksmēm, prezentācijām, viesībām – 8.00 Ls/h, bez PVN;
1.2.  Lielās zāles īre kopā ar palīgtelpām (skatuve, aktieru 

ģērbtuve, garderobe):
1.2.1.  Sanāksmēm, konferencēm, kongresiem – 20.00 Ls/h, bez 

PVN;
1.2.2.  Atpūtas pasākumiem – 25.00 Ls/h, bez PVN.
1.3.  Tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, projicēšana u.c.) 

9 Ls/h, bez PVN.
1.4.  Garderobista pakalpojumi – 3.00 Ls/h, bez PVN.
1.5.  Trauku un galda piederumu noma – 3.00 Ls par 10 cilvēkiem, 

bez PVN.
2. Maksas pakalpojumu izcenojumi par tehnikas izmanto-

šanu (bez PVN):
2.1.  melnbaltā datorizdruka uz A4 lapas – Ls 0,05;

Par pašvaldības aģentūras "Ķekavas kultūras aģentūra" 
pakalpojumu un telpu nomas maksas apstiprināšanu

2.2.  melnbaltā divpusējā datorizdruka uz A4 lapas – 
Ls 0,08;

2.3.  melnbaltā datorizdruka uz A3 lapas – Ls 0,10;
2.4.  melnbaltā divpusējā datorizdruka uz A3 lapas – 

Ls 0,16;
2.5.  krāsainā datorizdruka uz A4 lapas – Ls 0,25;
2.6.  krāsainā datorizdruka uz A3 lapas – Ls 0,50;
2.7.  faksa pakalpojumi – A4 lapa – Ls 0,05.
3. Ķekavas novadpētniecības muzeja maksas 

pakal  pojumu izcenojumi no personas (bez 
PVN):

3.1.  Pamatekspozīcijas apskate: pieaugušie – Ls 0,50; 
skolēni, pensionāri, studenti – Ls 0,30; invalīdi un 
bērni pirmsskolas vecumā – bezmaksas.

3.2.  Izstādes apskate: pieaugušie – Ls 0,50; skolēni, 
pensionāri, studenti – Ls 0,30; invalīdi un bērni 
pirmsskolas vecumā – bezmaksas.

3.3.  Gida pakalpojumi ekspozīcijā un izstādēs – Ls 1,00; 
3.4.  Ekskursijas pa pagasta teritoriju (individuāli un grupās) – 

Ls 5,00;
3.5.  Muzeja pedagoģiskā programma – Ls 0,30;
3.6.  Fotografēšana ekspozīcijā un izstādēs – 1,00 Ls/par 1  foto

aparātu;
3.7.  Filmēšana ekspozīcijā un izstādēs – 2,00 Ls/par 1 video

kameru;
3.8.  Krājuma priekšmetu izmantošana (fotografēšana, 

skenēšana) – 0,50 Ls/par vienu priekšmetu vai vienu lapu.
4. Kultūras aģentūras telpu bezmaksas izmantošanai tiek 

noteiktas šādas prioritātes:
4.1. Pašvaldību iestāžu organizēto pasākumu vajadzībām (uz 

rakstiska iesnieguma pamata).
4.2. Sabiedriskā labuma organizāciju, kas reģistrētas vai darbojas 

pašvaldības teritorijā, organizēto pasākumu vajadzībām (uz 
rakstiska iesnieguma pamata).

Par Ķekavas pagasta pašvaldības nolikumu
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 3. jūnija sēdē pieņēma saistošos noteikumus Nr. 10/2009 

"Ķekavas pagasta pašvaldības nolikums". Ar nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv.
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Paziņojumi par detālplānojumiem
Par detālplānojuma “Grotas” tiesisko statusu

(prot. Nr. 19, lēmums 6.§ 6.8.p.)
Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detālplāno

jumu nekustamam īpašumam „Grotas” (kad. Nr. 80700070218), 
apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 19. marta 
saistošajiem noteiku miem (protokols Nr. 4, 1.15.1.§). Ņemot vērā 
tiesiskās stabilitā tes principu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas 
plāno šanas likuma 6. panta piekto daļu, Ķekavas pagasta paš
valdības pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas 
pagasta padomes 2004. gada 19. marta saistošos noteikumus 
(protokols Nr. 4, 1.15.1.§).

Par detālplānojuma “Papeles, Plieņi-1 (2. z.g.)” 
tiesisko statusu (prot. Nr. 23, lēmums 3.§ 3.2.p.) 

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvēr
tē ja detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Papeles, 
Plieņi1 (2. z.g.)” (kadastra Nr. 80700070208; 80700050029), 
apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 
13. augusta saistošajiem noteikumiem (protokols Nr. 11, 3.5.6.§). 
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 13. augusta 
saistošos noteikumus (protokols Nr. 11, 3.5.6.§).

Par detālplānojuma “Plieņi” tiesisko statusu
(prot. Nr. 23, lēmums 3.§ 3.3.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtē ja detāl plāno jumu nekustamam īpašumam “Plieņi” 
(kadastra Nr. 80700050029), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 23. aprīļa saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 6, 1.18.3.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un pamatojo ties 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 23. aprīļa saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 6, 1.18.3.§).

Par detālplānojuma “Runcīši” tiesisko statusu
(prot. Nr. 23, lēmums 3.§ 3.4.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detāl plānojumu nekustamam īpašumam „Runcīši” 
(kadastra Nr. 80700081557), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 17. septembra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 12, 1.22.3.§). 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 17. septembra saistošos noteikumus 
(protokols Nr. 12, 1.22.3.§).

Par detālplānojuma “Smilškalni” tiesisko statusu
(prot. Nr. 23, lēmums 3.§ 3.5.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detāl plānojumu nekustamam īpašumam „Smilškalni” 
(kadastra Nr. 80700080027), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 20. februāra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 3, 4.19.5.§). 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, 
4.19.5.§).

Par detālplānojuma “Pļavnieki-1” tiesisko statusu
(prot. Nr. 23, lēmums 3.§ 3.6.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detāl plānojumu nekustamam īpašumam „Pļavnieki1” 
(kadastra Nr. 80700081228), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 8, 1.21.2.§). 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 2004. gada 28. maija saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 8, 1.21.2.§).

Par detālplānojuma „Vecbunkas 2, Vecbunkas 3” 
tiesisko statusu (prot. Nr. 22, lēmums 3.§ 3.5.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja 
detālplānojumu nekustamam īpašumam „Vecbunkas 2, Vecbunkas 3” (kadastra 
Nr. 80700080152, 8070 008 0150), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2006. gada 17. februāra saistošajiem noteiku miem (protokols 
Nr. 2, 4.11.§). 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 2006. gada 
17. februāra saistošos noteikumus (protokols Nr. 2, 4.11.§).

Par detālplānojuma “Namiņi, Smiltes” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 22, lēmums 3.§ 3.6.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja 
detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Namiņi, Smiltes” (kadastra Nr. 
80700010103, 80700010100), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004. gada 17. septembra saistošajiem noteikumiem (protokols Nr. 12, 
1.22.2.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitā tes 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. septembra saistošos noteikumus (protokols Nr. 12, 1.22.2.§).

Par detālplānojuma “Pumpuriņi” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 22, lēmums 3.§ 3.7.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtēja detālplāno
jumu nekustamam īpašumam „Pumpuriņi” (kadastra Nr. 80700050018), 
apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 28. maija saistošajiem 
noteikumiem (protokols Nr. 8, 1.21.3.§). 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 28. maija saistošos noteikumus (protokols Nr. 8, 
1.21.3.§).

Par detālplānojuma “Alejas 2. z.g.” tiesisko statusu 
(prot. Nr. 18, lēmums 8.§ 8.8.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvēr tēja detālplāno
jumu nekustamam īpašumam „Alejas” (2. z.g.), (kadastra Nr. 80700080366), 
apstipri nāts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 22. oktobra saistošajiem 
noteikumiem (protokols Nr. 14, 4.26.3.§). 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 22. oktobra saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 14, 4.26.3.§).

Par detālplānojuma “Auglīši” tiesisko statusu
(prot. Nr. 18, lēmums 8.§ 8.7.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtē ja detālplā
no jumu nekustamam īpašumam „Auglīši” (kadastra Nr. 80700010101), 
apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 17. septembra 
saistošajiem noteikumiem (protokols Nr. 12, 1.22.4.§). Ņemot vērā tiesiskās 
stabilitātes principu un pamatojo ties 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. septembra saistošos noteikumus 
(protokols Nr. 12, 1.22.4.§).

Par detālplānojuma “Baudes” tiesisko statusu
(prot. Nr. 19, lēmums 6.§ 6.7.p.)

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detāl plānojumu nekusta
mam īpašumam nekustamam īpašumam „Baudes” (kad. Nr. 80700070367), 
apstipri nāts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 13. augusta saistošajiem 
noteikumiem (protokols Nr. 11, 3.5.1.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un pamatojo ties 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 13. augusta saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 11, 3.5.1.§).

Par detālplānojuma “Gaviles” tiesisko statusu
(prot. Nr. 19, lēmums 6.§ 6.6.p.)

Ķekavas pagasta pagaidu administrācija izvērtēja detāl plāno jumu 
nekustamam īpašumam „Gaviles” (kad. Nr. 80700140062), apstiprināts ar 
Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 22. oktobra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 14, 4.26.5.§). 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 22. oktobra saistošos noteikumus (protokols Nr. 14, 4.26.5.§);

Par detālplānojuma “Ilzītes” tiesisko statusu
(prot. Nr. 21, lēmums 1.§ 1.4.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvēr
tē ja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Ilzītes” (kadastra 
Nr. 80700070584), apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 
2004. gada 23. aprīļa saistošajiem noteikumiem (protokols 
Nr. 6, 1.18.1.§). 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 23. aprīļa saistošos noteikumus (protokols Nr. 6, 
1.18.1.§).

Par detālplānojuma “Bērzumnieki-6” tiesisko 
statusu (prot. Nr. 21, lēmums 1.§ 1.5.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izvērtē
ja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Bērzumnieki6” 
(kadastra Nr. 80700120265), apstipri nāts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 13. augusta saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 11, 3.5.7.§). 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 13. augusta saistošos noteikumus 
(protokols Nr. 11, 3.5.7.§).

Par detālplānojuma “Laimas” tiesisko statusu
(prot. Nr. 21, lēmums 1.§ 1.6.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Laimas” 
(kadastra Nr. 80700120052), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 19. marta saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 4, 1.15.2.§). 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 19. marta saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 4, 1.15.2.§).

Par detālplānojuma “Lapmeži” tiesisko statusu
(prot. Nr. 21, lēmums 1.§ 1.7.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Lapmeži” 
(kadastra Nr. 80700081579), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
2004. gada 16. jūlija saistošajiem noteikumiem (protokols 
Nr. 10, 2.23.§). 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 
16. jūlija saistošos noteikumus (protokols Nr. 10, 2.23.§).

Par detālplānojuma „Kundziņi” tiesisko statusu
(prot. Nr. 21, lēmums 1.§ 1.8.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Kundziņi” 
(kadastra Nr. 80700050103), apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004. gada 19. marta saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 4, 1.15.4.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un pamatojo ties 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 19. marta saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 4, 1.15.4.§).

Par detālplānojuma “Meijas-1” tiesisko statusu
(prot. Nr. 22, lēmums 3.§ 3.4.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam nekus
ta mam īpašumam „Meijas1” (kadastra Nr. 80700050050), 
apstiprināts ar Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 
13. augusta saistošajiem noteikumiem (protokols Nr. 11, 3.5.5.§). 
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 13. augusta 
saistošos noteikumus (protokols Nr. 11, 3.5.5.§).

25. maijā Daugmales pamatskolā notika Rīgas 
plānošanas reģiona, biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, 
Latvijas lauku foruma un Lauku skolu tīkla kopīgi 
organizētais seminārs – diskusija „Lauku skolu iesaiste 
ES līdzekļu apguvē – iespēja pastāvēt un attīstīties”. 
Pasākumu atklāja Latvijas lauku foruma biroja vadītājs 
Āris Ādlers, sekoja Daugmales pagasta priekšsēdētāja Jura 
Krūmiņa uzruna, Daugmales pamatskolas direktora Andra 
Ceļmalnieka pozitīvais sveiciens diskusijas dalībniekiem 
un Daugmales pamatskolas skolēnu skaistais muzikālais 
sveiciens. 

Diskusijas praktisko daļu atklāja Jaņina Kursiša no 
Mežgaļu pamatskolas, daloties pieredzē par realizētajiem 
projektiem. Anita Ostrovska no Aizkraukles rajona 
rosināja lauku skolās veidot reģionu mūžizglītības 
centrus, savukārt Staļģenes skolas direktors dalījās 

pieredzē, kā Staļģenes skolā apvieno pamatizglītību, 
vidējo izglītību un pirmsskolas izglītību. Jauno zemnieku 
kluba pārstāve Skaidrīte Dzene informēja par jauniešu 
neformālās izglītības lomu, Valsts Lauku tīkla sekretariāta 
vadītāja Liene Feldmane sniedza ieskatu, ko lauku skolas 
var iegūt, izmantojot Lauku tīkla iespējas. Par NVO lomu 
lauku skolu attīstībā informēja Rīgas resursu centra 
pārstāvis Eduards Grigorjevs, bet Rīgas Plānošanas reģiona 
struktūrfondu informācijas centra pārstāvis Ģirts Kindzulis 
sniedza izsmeļošu ieskatu struktūrfondu izmantošanas 
iespējās. Diskusijas dalībnieki darba grupās definēja savu 
skatījumu uz lauku skolu funkcijām un lomu teritorijas 
attīstībā. Galvenā atziņa, kas radās diskusijas laikā – ja 
lauku teritorijā nav skolas, tad tajā nav attīstības. 

MĀRIS BELOVS,
biedrības “Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr 7/2009 
Apstiprināti ar Ķekavas pagasta pašvaldības 4.§ 4.1.p. 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 19)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 
“Par Ķekavas pagasta pašvaldības 

2009.gada budžetu”.
Izdarīt šādus grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 “Par Ķekavas 
pagasta padomes 2009. gada budžetu”:
1. Palielināt Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam 

ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem par Ls 28 220 
(Ls 8 717 222);

2. Palielināt Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetu 2009. gadam 
izdevumos, sadalījumā pa izdevumu katego rijām par Ls 28 220 
(Ls 8 942 437);

3. Veikt grozījumus Ķekavas pagasta pašvaldības padomes speciālajā budže
tā 2009. gadam, palielinot ieņēmumus un izdevumus par Ls 54 652.

Bez skolas nav attīstības
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IZGLĪTĪBA

2009. gada jūnijs Nr. 6 (117)

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

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)

Ir beidzies kārtējais mācību gads Ķekavas vidusskolā. 
Deviņus mēnešus esam cītīgi mācījuši un mācījušies, esam 
piedalījušies dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos, apguvuši gan tautas deju soļus, gan skanīgi un 
izjusti izdziedāt kora dziesmas, gan būt izturīgiem un trāpīgi 
mest grozā basketbola bumbu un vēl daudz ko citu. Liels ir 
gandarījums pēc labi padarītā darba.

14. maijā sveicām mācību priekšmetu olimpiāžu laureātus 
un viņu skolotājus: 

•	 Arvīdu Gargurni, Klāvu Iesalnieku, Irmu Edīti Ģirupnieci 
un Viju Gusevu (7.kl.) ar 1.vietu Rīgas rajona informātikas 
olimpiādē un skolotāju Lidiju Brigzni;

•	 Mariju Odiņecu (10. kl.) ar 2.vietu un Ediju Strautiņu (10. kl.) 
ar 3. vietu Rīgas raj. vācu valodas olimpiādē un skolotāju 
Daci Stūri;

•	 Paulu Jurģi (6. kl.) un Elīnu Peinu (11. kl.) ar 2. vietu, 
Elīnu Burjāni (12. kl.) ar 3. vietu Rīgas raj. skatuves runas 
konkursā un skolotāju Veltu Volosovsku;

•	 Paulu Jurģi (6. kl.) ar 2. vietu, Kristapu Ezīti (6. kl.) un 
Čaku Levitu (6. kl.) ar atzinību, skolotājs Pēteris Stikāns, 
Emīlu Paulu Eglīti (4. kl.) ar 3. vietu, skolotāja Aina Stikāne, 
Ievu Elizabeti Maldupu (4. kl.) ar atzinību, skolotāja Ilona 
Jēkabsone, Rīgas raj. dabaszinību olimpiādē;

•	 Paulu Pērkonu (6. kl.) ar 3. vietu, skolotāja Zinaīda Vasiļjeva, 
Jēkabu Krastiņu (8. kl.) ar atzinību, skolotāja Ginta Zuša, 
Rīgas raj. matemātikas olimpiādē;

•	 Līvu Bernupi (4. kl.) ar 3. vietu Rīgas raj. alternatīvajā 
latviešu valodas olimpiādē sākumskolai, skolotāja Aina 
Stikāne;

•	 Maiju Eglīti (9. kl.) ar atzinību Rīgas raj. vizuālās mākslas 
olimpiādē, skolotāja Rita Sloskāne;

•	 Kristianu Poriņu (10. kl.) ar atzinību Rīgas raj. ģeogrāfijas 
olimpiādē, skolotāja Iveta Urpena; 

•	 Kitiju Kozlovsku (11. kl.) ar 1. vietu Rīgas rajona skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu skatē psiholoģijas sekcijā un 
iespēju piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
skatē valsts mērogā, skolotāja Inta Grīnberga.

•	 Marija Odiņeca (10. kl.) piedalījās un ieguva atzinības 
rakstu Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā 
konkursā „Ich schreibe an J. W. Goethe”, skolotāja Dace 
Stūre.
Piedalījāmies arī laikraksta „Diena” konkursā 9. klasēm „Kas 

notiek?”, starptautiskajā matemātikas olimpiādē 4. klasēm 
„Tik … vai … cik?” ( Eduards Kalcenaus un Aleksandra 
Medne tika uzaicināti uz 4. kārtu). 1.a klase piedalījās drošības 
nedēļās ietvaros AS „Latvenergo” rīkotajā konkursā ZIBO. 
4.a klase piedalījās Baložu pilsētas ceļu satiksmes dalībnieku 
sacensībās „Baložu velodrošība 2009”. 1. – 4. klases piedalījās 
Mākslas skolas rīkotajā konkursā „Citāda pasaule”.

Jau otro gadu izglītojamajiem visa mācību gada garumā 
ir pieejamas konsultācijas visos mācību priekšmetos, 
kas ir ļāvis ievērojami uzlabot mācību rezultātus. 
Produktīvs bijis arī atbalsta personāla darbs. Labus 
rezultātus sniedza sociālā pedagoga un klašu audzināju 
sadarbība, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī skolas 
administrāciju, darbā ar skolēniem un viņu vecākiem. Tā 
rezultātā šogad apliecības par pamatizglītību saņems 96% 
9. klašu izglītojamo, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
ir par 11% vairāk. Savukārt atestātu par vidējo izglītību 
jūlijā kā katru gadu saņems visi 12. klases absolventi. 

15. maijā pagasta iedzīvotājus priecēja Ķekavas 
vidusskolas kori un deju kolektīvi. 1. – 2. klašu, 4. – 5. klašu, 
6. – 9. klašu deju kolektīvi Rīgas rajona skolu un jaunatnes 
deju kolektīvu skatē ieguva augstāko novērtējumu – 
laureāta nosaukumu, 10. – 12. klašu deju kolektīvs ieguva 
1. pakāpes laureāta nosaukumu (skolotāja Irisa Gaile). 
Savukārt 5. – 8. klašu koris Rīgas rajona izglītības iestāžu 
koru konkursā ieguva 2. pakāpes laureāta nosaukumu, 
9. – 12.klašu jauktais koris Rīgas rajona izglītības iestāžu 
jaukto koru konkursā ieguva 2. pakāpes laureāta 
nosaukumu (skolotāja Inga Lagzdiņa). Raitais dejas solis 
un skanīgais dziedājums sagādāja patīkamus emocionālus 
brīžus skatītājiem, prieka un gandarījuma sajūtu pašiem 
dalībniekiem.

 Esam gandarīti arī par skolas basketbolistu rezultātiem 
dažāda mēroga sacensībās (skolotāji: zēniem – Andris 
Eglītis, meitenēm – Sarmīte Čapa). Rīgas rajonā: Oranžās 
bumbas spēlēs jaunākajā grupā meitenēm 3. vieta, 
zēniem – 2. vieta, Oranžās bumbas spēlēs vecākajā grupā 
meitenēm 1. vieta, zēniem – 2. vieta, Jauno basketbolistu 
kausā gan meitenēm, gan zēniem 1. vieta, Vidusskolu 
kausā meitenēm 1. vieta, zēniem – 3. vieta. Vidzemes 
novadā: Jauno basketbolistu kausā meitenēm 1. vieta, 
zēniem – 2. vieta, Oranžās bumbas spēlēs vecākajā 
grupā meitenēm 2. vieta, Vidusskolu kausā meitenēm 
3. vieta. Latvijā: Limbažu kausā zēniem 2. un 5. vieta, Cēsu 
kausā 2008 zēniem – 2. vieta un 5. vieta. Starptautiskajā 
turnīrā Ukrainā zēniem 2. vieta, A. Kraukļa piemiņas 
turnīrā R. Priedem 1. vieta. Katru gadu skolas basketbola 
komandas ar labiem rezultātiem piedalās sacensībās 
Zviedrijā. Arī šogad Gēteborgas Basketbola festivālā 
tika iegūtas divas 3. vietas. Mūsu skolas basketbolisti 
piedalījās arī Hansabankas Jaunatnes Basketbola līgas 
sacensībās un Hansabankas Latvijas 6. skolu čempionātā 
ielu basketbolā.

Paldies visiem. Priecīgu un saulainu vasaru!
SANDRA PUGOVKA,

 Ķekavas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 

Ķekavas novada jaunie talanti
Noslēdzies Ķekavas pagasta un topošā Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas darbu konkurss 

„Citāda pasaule”.
Konkursa uzvarētāji pirmsskolas grupā

4 gadi: 1. vieta – Kārlis Egle (PII „Ieviņa”); 2. vieta – Liene Vientiesa (PII „Zvaigznīte”); 2. vieta – Gustavs Dambergs (PII „Ieviņa”); 
3. vieta – Elīna Fogele (PII „Ieviņa”). 5 gadi: 1. vieta – Aleksandrs Zvanītājs (PII „Ieviņa”); 2. vieta – Mārtiņš Pleišs (PII „Ieviņa”); 
3. vieta – Dāvis Upenieks (PII „Ieviņa”); 3. vieta – Rihards Zelčs (PII „Zvaigznīte”); 3. vieta – Luīze Siliņa (PII „Zvaigznīte”). 
6 gadi: 1. vieta – Marija Krasnova (PII „Ieviņa”); 1. vieta – Daiga Bojatjuka (PII „Zvaigznīte”); 2. vieta – Krista Smiltniece, 
(PII „Ieviņa”); 2. vieta – Mārtiņš Rudzinskis (PII „Ieviņa”); 3. vieta – Patrīcija Peiča (PII „Zvaigznīte”). 7 gadi: 1. vieta – Elizabete 
Šakare (PII „Ieviņa”); 2. vieta – Maksims Dinaburgskis (PII „Avotiņš”); 2. vieta – Miks Upmanis (Pļavniekkalna sākumskola); 
3. vieta – Agnese Krūzmane (PII „Ieviņa”).

Vispārējās izglītības grupā
1. – 2. klase: 1. vieta – Betija Alaine (Daugmales pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš); 1. vieta – Liāna Augšpule 
(Daugmales pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš); 2. vieta – Anika Vaivode (Daugmales pamatskolas vizuālās mākslas 
pulciņš); 3. vieta – Emerita Probuka (Daugmales pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš); 3. vieta – Evita Sīmane (Daugmales 
pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš). 3. – 4. klase: 1. vieta – Nikola Ābola (Pļavniekkalna sākumskola); 2. vieta – Vika 
Martiņuka (Ķekavas sākumskola); 3. vieta – Alīse Beta Havensone (Ķekavas sākumskola); 3. vieta – Dana Daniēla Sēja 
(Ķekavas sākumskola); 3. vieta – Klāvs Ozoliņš (“Gaismas tilts97”). 5. – 6. klase: 1. vieta – Justīne Sevčenoka (Ķekavas 
vidusskola); 2. vieta – Elīza Dumpe (Ķekavas vidusskola); 2. vieta – Aleksandrs Kosušenko (Baložu vidusskola); 3. vieta – 
Patrīcija Kamaldiņa (Daugmales Pamatskola). 7. – 9. klase: 1. vieta – Elīna Dāboliņa (Ķekavas vidusskola); 2. vieta – Kristiāna 
Zepa (Ķekavas vidusskola); 3. vieta – Jūlija Prostinkina (Baložu vidusskola); 3. vieta – Maija Eglīte (Ķekavas vidusskola).

Žūrijas komisija saka paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Priecājamies par kopā pavadīto laiku 
pasākumā “Mākslas dienas – Ķekava 2009” 16. maijā, kur patīkamā un radošā atmosfērā apsveicām konkursa uzvarētājus 
un pastrādājām radošajās darbnīcās. Uz tikšanos Mākslas dienās – 2010!

INGA ZĀLĪTE-CĒRŪZE, 
Ķekavas mākslas skolas direktore

Pļavniekkalna sākumskola 
uzņem skolēnus 1. klasē 2009./2010. m.g.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti: 1. bērna dzimšanas 
apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls); 2. medicīniskā karte 026/u 
un 027/u; 3. izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai (izsniedz iestāde, 
kur bērns apguvis minēto programmu); 4. izziņa par deklarēto 
dzīvesvietu; 5. 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 un pusdienas; skolas 
autobusu; pagarinātās dienas grupu līdz 17.00; dažādus pulciņus; 
iespēju piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs; apgūt angļu 
valodu no 1. klases un krievu valodu no 4. klases; logopēdu.

Iesniegumus un dokumentus pieņem darba dienās: pirmdien 
9.0015.00; otrdien 13.0019.00; trešdien 9.0015.00; ceturtdien 
9.0019.00; piektdien 9.0015.00.

Tālrunis uzziņām: 67938862
Mob. tālrunis: 29359962 vai 29691230

Skolēnu vecāku ievērībai!

Mūsu darbs un tā rezultāti

Daugmales pamatskolas administrācija un Ķekavas 
pagasta izpilddirekcija sarunās ir kon ceptuāli vienojušās, ka 
2009./10. mācību gadā tiks nodrošināta skolēnu pārvadāšana 
starp Ķekavu un Daugmali.

Aicinu Ķekavas teritorijā dzīvojošos vecākus apsvērt 
iespēju savus bērnus sūtīt Daugmales pamatskolā. Mūsu 
„īpašā” piedāvājuma būtība – nelielas klases (max. 16 bērni) un 
individuāla pieeja katram bērnam. Mēs patiesi iedziļināmies 
katra skolēna (arī ģimenes) problēmās un cenšamies piedāvāt 
iespējami labāko risinājumu. Katru gadu pie mums mācās 

skolēni no Ķekavas teritorijas. Aprunājieties ar viņiem, ar viņu 
vecākiem un apdomājiet – varbūt Daugmales pamatskola ir 
Jūsu bērna lielā iespēja! Atgādinu – vietu skaits ir ierobežots, 
vienīgi nākošā gada 5. klasi varam uzņemt pilnā sastāvā!

Domājiet! Vāciet informāciju, apsveriet un nāciet pie 
mums! Kopā mēs paveiksim brīnumus! 

ANDRIS CEĻMALNIEKS,
Daugmales pamatskolas direktors

Tālr. uzziņām 26450969



2009. gada jūnijs Nr. 6 (206)

Daugmales pagasta padomes 
27. maija sēdē

DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS

Par Daugmales pagasta padomes 2009. gada 
budžeta grozījumiem

Padome nolēma apstiprināt izmaiņas 2009. gada pamat
bu dže ta Ieņēmumu un Izdevumu daļā un pieņēma saistošos 
noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Daugmales pagasta 2009. gada 
saistošajos noteikumos Nr. 3. „Daugmales pagasta padomes 
budžets 2009. gadam”.

Par J. Krūmiņa apstiprināšanu Daugmales 
pagasta izpilddirektora amatā, lai 
nodrošinātu pašvaldības darbības 

nepārtrauktību Ķekavas novada pašvaldības 
izveides procesā, un darba samaksas 

noteikšanu
Daugmales pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks 

A. Ceļmalnieks informēja par J. Krūmiņa izvirzīšanu izpild
direktora pienākumu veikšanai saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 67. pantu pēc 2009. gada 1. jūlija, bez darba 
līguma izpildīt izpilddirektora pienākumus pagasta teritorijā 
līdz brīdim, kamēr atbilstoši kompetencei jaunievēlētā 
Ķekavas novada dome nav lēmusi citādi. Padome nolēma 
apstiprināt J. Krūmiņu Daugmales pagasta izpilddirektora 
amatā.

Par Daugmales bērnudārza būvniecības 
apturēšanu līdzekļu trūkuma dēļ

J. Krūmiņš informēja par radušos situāciju ar bērnudārza 
būvniecības finansējumu. Daugmales pagasta padome 
griezās pie Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, 
Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas un Valsts kancelejā 
pie Ministru prezidenta V. Dombrovska. Saņemtajās atbildēs 
galvenais skaidrojums, ka ilgtermiņa saistības šobrīd nav 
ieteicamas. Padome nolēma finansējuma trūkuma dēļ 
pārtraukt Daugmales pagasta bērnudārza būvniecību, 
nodrošinot bērnudārza jaunbūves apsardzi. Slēgt līgumu 
ar SIA “Koblenz Drošība” par signalizācijas uzstādīšanu. 
Organizēt objekta apsardzi diennakts tumšajā laikā (no 
20.00 līdz 8.00), slēgt līgumus ar darbiniekiem par dežūrām, 
iznomāt sarga mājiņu.

Par detālplānojuma “Mežnoras” galīgās 
redakcijas apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr. 7. ”Zemes gabala “Mežnoras”, 
kadastra numurs 80560010243, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” izdošanu
Padome nolēma:

1. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1. apakš
punktu, apstiprināt detālplānojuma „Mežnoras” kad. 
Nr. 80560010243, redakciju par galīgo redakciju.

2. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
72. punktu, detālplānojuma „Mežnoras” grafisko daļu, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot 
kā pašvaldības 2009. gada saistošos noteikumus Nr. 7. 
„Zemes gabala „Mežnoras”, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 

Par detālplānojuma “Svelmes” galīgās 
redakcijas apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu Nr. 8. “Zemes gabala “Svelmes”, 
kadastra numurs 80560020803, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” izdošanu
Padome nolēma:

1. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1. apakš
punktu, apstiprināt detālplānojuma „Svelmes” kad. Nr. 
80560020803, redakciju par galīgo redakciju.

2. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
72. punktu, detālplānojuma „Svelmes” grafisko daļu, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot 
kā pašvaldības 2009. gada saistošos noteikumus Nr. 8. 
„Zemes gabala „Svelmes”, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”.

Iesniegumu izskatīšana
 Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu „Pakavi”, saskaņā ar pirkuma līgumu, 
noslēgtu 2009. gada 25. maijā.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Apiņi” zemes 
ierīcības projektu, tā sadalīšanai 3 daļās. Piešķirt 
nosaukumus „Apiņi”, „Jaunupes”, „Melderi”, piešķirt 
lietošanas mērķus, noteikt apgrūtinājumus un 
servitūtus.

 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rasmaņi” zemes 
ierīcības projektu, tā sadalīšanai 2 daļās. Piešķirt 
nosaukumus „Rasmaņi” un „Lielozoli”, piešķirt 
adreses, lietošanas mērķus, noteikt apgrūtinājumus 
un servitūtus.

 AS „Sadales tīkls” objektam – slēgtajai transforma
toru apakšstacijai TP–0106, kura atrodas uz zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 80560020381, 
piešķirt adresi „TP–0106”, Daugmales pag., Rīgas 
raj.

 Piešķirt 505,00 Ls lielu naudas summu kultūras 
pasākumu noorganizēšanai jūnija mēnesī. 

 Nekustamajam īpašumam „Jaundruvas”, zemes 
platība 9,3 ha, nepieciešams izstrādāt zemes ierīcī
bas projektu, sadalīšanai četrās atsevišķās zemes 
vienībās. Zemes vienības minimālā platība ne 
mazāka kā 0,5 ha. Zemes ierīcības projekts pirms 
iesniegšanas pašvaldībā saskaņojams atbilstoši 
pastāvošajai likumdošanai – LAD lauksaimniecības 
pārvaldes zemes un ūdens resursu daļā un A/S 
„Latvenergo”. Atļauja derīga līdz 2010. gada 
27. maijam.

 Pamatojoties uz 2008. gada 28. augustā apstiprināto 
nekustamā īpašuma „Piesaulītes”, kadastra numurs 
80560020275, detālplānojumu, piešķirt nosaukumus 
parcelēm no Nr. 1 līdz 27. un piešķirt adreses jaun
izveidotajiem apbūves zemes gabaliem ar parceļu 
Nr. no 1. līdz 24.: „1” – „Stīpnieki”, „2” – „Saulesmežs”, 
„3” – „Kābeles”, „4” – „Ausmiņas”, „5” – „Sunīši”, 
„6” – „Senāji”, „7” – „Ozolāji”, „8” – „Mēneši”, 
„9” – „Buntītes”, „10” – „Cukuri”, „11” – „Guniņas”, 
„12” – „Dīķīši”, „13” – „Jomas”, „14” – „Fionas”, „15” – 
„Elektras”, „16” – „Piesaulītes”, „17” – „Putni”, „18” – 
„Mežvijas”, „19” – „Skaistumi”, „20” – „Veltes”, „21” – 
„Ainavas”, „22” – „Dūdumi”, „23” – „Ausmas”, „24” – 
„Tīrāji”, „25” – „Stīpnieku ceļš”, „26” – „Kābeles ceļš”, 
„27” – „Tīrāju ceļš”.

Par īpašuma “Liepsalas” 
detālplānojuma apstiprināšanu un 

Daugmales pagasta padomes saistošo 
noteikumu Nr. 9. “Daugmales pagasta 

nekustamā īpašuma “Liepsalas” 
daļas detālplānojuma grafiskā daļa, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 
izdošanu

Padome nolēma:
1. Saskaņā ar 19.10.2004. MK noteikumu Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
69.1. apakš punktu, apstiprināt „Daugmales 
pagasta nekusta mā īpašuma „Liepsalas” kad. Nr. 
80560020730 detāl plānojumu” galīgā redakcijā.

2. Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām”, 43. panta 
1) punktu, izdot Daugmales pagasta padomes 
saistošos noteikumus Nr. 9. „Daugmales pagasta 
nekusta mā īpašuma „Liepsalas” detālplānojuma 
grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Par sociālo pabalstu piešķiršanu
Piešķirti sociālie pabalsti par kopējo summu 742,00Ls, 

t.sk.: GMI – 117 Ls; Izglītības nodrošināšanai – 60,00 Ls; 
Slimnīcas izdevumu segšana – 50,00 Ls; Bēru pabalsti – 
300,00 Ls; Bērna dzimšanas pabalsts – 100,00 Ls; Pabalsts 
pārtikas iegādei – 40,00 Ls; Pabalsts malkas iegādei – 
75,00 Ls; 1 personai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. 
Apstiprināts valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums politiski represētai personai.

Līgo, līgo!
Skat, cik ātri laiks rit, klāt jau atkal Saulgriežu vakars. 

Dienas atkal ātrāk ies gulēt, un vakari stiepsies garumā, 
bet, lai vai kā, viss rit savu gaitu, un notiek tā, kā tam 
jānotiek!

Vasaras Saulgrieži ievelk robežu gan pašā dabā, gan 
zemkopju darba gadā. Tā ir garākā diena un īsākā nakts, 
bet zemes darba darītājiem ir pabeigti aršanas, sēšanas 
darbi un sākas siena pļauja. 

Kāpēc tad svinam Jāņus? Laikam jau arī tāpēc, lai 
uzlādētu savas baterijas no neizsīkstošās saules enerģijas. 
Katrs, kurš kaut reizīti ir tā pa īstam līgojis ar visu gatavošanos, 
pušķošanos, vainagu pīšanu, līgošanu, aplīgošanu, 
lekšanu pār ugunskuru, saules lēkta sagaidīšanu, ir sajutis 
enerģijas, labsajūtas un laimes pieplūdumu, kurā ilgu laiku 
var veldzēties. Neslinkosim un nopīsim daiļus vainagus, 
jo tos jāliek galvās ne tikai Līgām un Jāņiem, bet visiem. 
Varbūt tad mūsu galvās sarosīsies jaukas un gaišas domas 
un, kas zin, varbūt arī acis sāks skaidrāk redzēt un saskatīt 
lietu patieso būtību un vērtību. Ko dzert Jāņos? Tā kā šis 
laiks ir tāds patukšāks, ir aizvadīti smagi pavasara darbi, 
ķermenis novājējis, nekas ar vēl lāga nav izaudzis, šņabi 
nav ieteicams dzert, tikai alu un bērzu sulas!

Neaizmirstiet, ka Jāņu naktī arī burvji un raganas neguļ, 
tādēļ jānodrošinās pret viņu izdarībām – jāaizsprauž aiz 
durvīm kāds pīlādža zariņš, derēs arī nātre vai dadzis.

Baudīsim burvīgo Saulgriežu vakaru un nakti, būsim 
vienoti ar Dabu, jo esam daļa no viņas, ne jau viņa dara 
mums pāri, bet.... Jauku līgošanu!

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam zarus,
Puškojam laidarinus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutīnu.

Teika
Viens saimnieks vedis uz pļavu pļāvējiem putru muciņā. 

Putra kuļājusies: klunkā, klunkā. Saimnieks nemaz nav 
manījis, ka visa putra no muciņas izklunkājusies.

Aizbraucis pļavā un skubina pļāvējus ēst: “Ēdiet vien, 
bērni, tāpat pa melam, putra braucot izklunkājusies no 
muciņas visa ārā!” Neko darīt – ēduši ar pa melam. Kad 
bij jāiet pļaut, saņēmuši izkaptis un šūpojuši. Saimnieks 
izsaucies: “Kāpēc tad tā?”

“Pa melam ēdām, pa melam pļaujam sienu!” – pļāvēji 
atbildē juši.

Secinājums – DARĪSIM VISU PA ĪSTAM!

Daži ticējumi
	Ja Jāņu dienā līgotājus aizraida, tad aizraidītājiem 

sagaidāma nelaime.
	Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo 

tad alus nerūgst.
	Jāņu rītā bez saules jāiet mazgāties, tad paliek skaists.
	Jāņu nakti neguļat, odi nekodīs!
	Jāņu vakaru kaimiņienēm vajagot runāt, tad 

nestrīdēsies visu gadu.

Par Līgo dienas pasākumiem sekojiet reklāmām!
Kā katru gadu, 23. jūnijā būs pagasta ielīgošana no 

Dzintariem līdz pat Bēgļu ceļam – būs apdziedāšanās, 
rotaļas, ugunskura aizdegšana, plosta palaišana!

Jauku līgošanu!
ANITA LUBOVA,

kultūras darba organizatore

SVEICAM!

Lai veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver,
Gaišus saules starus
Katra jauna diena lai sniedz.

Apsveicam 
jūnija jubilārus

PAULĪNI DAUGAVIETI, 
AINU VĪĶI, 

REGĪNU ELKSNĪTI, 
INTU ĒĶI, 

LĪGU ŠTEINU, 
JURI GEKU, 

DARIJU FEDIVU, 
INĀRU MALDERI, 

VALDU MATUSEVIČU!



INFORMĀCIJA

SPORTS

Rīgas rajona Daugmales pagasta māmiņas ir 
neapskaužamā situācijā. Sapnis par bērnudārzu 
Daugmalē sāk brukt kā kāršu namiņš. Līdz bērnudārza 
būvniecības pabeigšanai palicis pavisam nedaudz: 
iekšējā apdare, elektrība, ventilācija, ēdināšanas bloks, 
fasādes siltināšana, baseina komplektācija, grīdas, 
teritorijas labiekārtošana. Pietrūkst tikai tāds „nieks”, kā 
900000 Ls finansējums no Valsts. Daugmales pagasta 
padome ir lūgusi finansējumu vairākās ministrijās un 
iestādēs, saņemtās atbildes nesola neko!

Ko mums darīt? Iesaldēt būvi? Tik vienkārši? Un 
bērni? Viņus taču nevar iesaldēt! Tuvākie bērnudārzi – 
Ķekavā un Baldonē, kur vietas pietiek tikai savējiem. 
Vai tas nozīmē, ka arī māmiņas, kurām tagad apgriezti 
pabalsti, varēs „mēģināt” izaudzināt bērnus līdz 7 gadu 
vecumam mājās? 

Kad pacietības mērs ir pilns, tad jāsāk skaļi kliegt. 
15. maijā Daugmales māmiņas un citi daugmalieši 
pulcējās pie nepabeigtā Daugmales bērnudārza, lai 
izteiktu savu protestu pret bērnu dārza būvniecības 
pārtraukšanu. Daugmales pagasta padomes priekš
sēdētājs un SIA „Modus būve” projekta vadītājs Ainārs 
Butkus klātesošajiem izskaidroja esošo situāciju. 
Māmiņas vāca parakstus kārtējai vēstulei uz ministriju. 
Mūsu protests izskanēja televīzijā, presē un internetā, 
bet vai kāds sadzirdēja? Kāds jau nu noteikti, bet vai 
tas, kam jāsadzird visvairāk? 26. maijā pagasta padome 
saņēma atbildi no Reģionālās attīstības un pašvaldības 
lietu ministrijas. Cerība ir vai nav, spriediet paši!

„Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
savas kompetences ietvaros ir izskatījusi 2009. gada 

30. marta vēstuli par Daugmales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes būvniecības finansēšanu.

Informēju, ka Daugmales pagasta padome 2009. gada 
1. aprīlī ministrijā iesniedza vēstuli ar lūgumu, ļaut 
izmantot SIA „Modus būve” firmas līdzekļus Daugmales 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības 
pabeigšanai un garantēt ieguldīto līdzekļu atgriešanu 
2010. gadā.

Saskaņā ar MK noteikumu 4. punktu Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra nodrošina pašvaldību investīciju 
projektu pieteikumu pieņemšanu un izvērtēšanu. Pēc 
aģentūras sniegtās informācijas, Daugmales pagasta 
padome ir iesniegusi projekta pieteikumu „Daugmales 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība” 
finansējuma saņemšanai no 2010. gada budžeta 
līdzekļiem. Pašvaldību investīciju projektu pieteikumi, 
tai skaitā arī Daugmales pagasta padomes projekts, 
tiks izvērtēti atbilstoši MK noteikumu 4. un 5. pielikumā 
minētajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, 
tai skaitā administratīvajam kritērijam, kas nosaka, ka 
pašvaldības padome nodrošina pašvaldības investīciju 
projekta līdzfinansējuma daļu saskaņā ar pašvaldības 
teritorijas attīstības indeksu. Vērtēšanas rezultātā 
sagatavoto atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu 
sarakstu aģentūra iesniegs ministrijā līdz 2009. gada 
1. septembrim tā iekļaušanai ministrijas valsts budžeta 
pieprasījumā 2010. gadam. Pamatojoties uz iepriekš 
minēto, ministrija nevar sniegt mērķ dotāciju piešķiršanu 
pašvaldībām. E. Zalāns”

VELTA CĪRULE

Vai Daugmales māmiņām 
ir cerība?

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

Rīgas rajona sporta spēles Novusā
Sacensības norisinājās Piņķos 1. maijā un Daugmales 

pagasta komandu pārstāvēja Egīls Cepurītis, Mikus 
Andersons, Mārtiņš Andersons un Regīna Andersone. 
Komandas tika sadalītas 2 apakšgrupās pa septiņām un 
astoņām komandām, kur grupu pirmās trīs komandas cīnījās 
par pirmo vietu, ceturto vietu ieguvēji par 7. – 8. vietu un tā 
līdz 15. vietai. Mūsu komanda pirmo kārtu pabeidza kā trešie 
savā apakšgrupā, kur ar rezultātu 5:3 piekāpās Ķekavas un 
Ropažu komandām, līdz ar to bija izredzes cīnīties par labāko 
trijnieku šajā sporta veidā. Otrajā kārtā mūsu komandai tik 
labi neveicās, piedzīvojot 3 zaudējumus komanda ierindojās 
6. vietā sacensību kopvērtējumā. Es uzskatu, ka turnīrs 
tika aizvadīts godam, jo komandai pirmo reizi piedaloties 
tik spēcīgā turnīrā un tikt pirmajā sešiniekā nav nemaz tik 
viegli un vienkārši, kaut gan sirds dziļumos bija cerības pat 
uz medaļām.

Daugmales atklātais strītbola turnīrs 3 pret 3 
Turnīrs norisinājās 9. maijā uz āra laukuma, tādā veidā 

atklājot vasaras sezonas sākšanos dažādos sporta veidos. 
Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, lielākā daļa 
komandu, kuras bija pieteikušās, ieradās. Turnīrā piedalījās 
komandas no Daugmales, Rīgas, Baldones un Ķekavas. Visas 
cīņas bija spraigas un dažas pat beidzās tikai papildlaikā. 
Komanda ar nosaukumu „Vienalga”, piekāpjoties tikai pirmo 
divu vietu ieguvējiem, izcīnīja godalgoto 3. vietu. Komandas 
sastāvā spēlēja Ģirts Strikavskis, Andris Siļutins un Rolands 
Freimanis. 2. vietu izcīnīja komanda ar nosaukumu „Daiņa 

benzīnkapsēta”, kuras sastāvā spēlēja Dainis Krastiņš, 
Mārtiņš Motivāns, Mārtiņš Šustikovs un Artūrs Kramiņš. 
Augsto 1. vietu pelnīti izcīnīja komanda „Daugmales 
strazdi”, kuras sastāvā bija Artūrs Visockis, Ēriks Visockis, 
Vilnis Salenieks un Artūrs Kakstāns. 

3BJSS atklātais turnīrs brīvajā cīņā 
jauniešiem

Turnīrs norisinājās 16. maijā un tajā piedalījās arī mūsu 
Daugmales pagasta mazie cīkstoņi, pārstāvot K. Kundziņa 
brīvās cīņas sporta skolu. Svara kategorijā līdz 33 kg 3. vietu 
izcīnīja Savēlijs Zabeļskis. Trīs periodu cīņā, svara kategorijā 
līdz 36 kg Andrejs Biļa izcīnīja augsto 2. vietu, zaudējot tikai 
uzvarētājam no cīņas kluba Milon. Broņislavs Zabeļskis 
sīvā cīņā, zaudējot tikai finālā, izcīnīja 2. vietu. Abiem 
treneriem ir patiess prieks par sasniegtajiem rezultātiem, 
jo sacensības ir tā vieta, kur parādās gan audzēkņu, gan 
treneru ieguldītais darbs treniņu procesā.

Galda tenisa turnīrs Daugmalē
16. maijā Daugmales pagasta pamatskolas sporta zālē 

norisinājās galda tenisa turnīrs. Tajā piedalījās viena daiļā 
dzimuma pārstāve Anda Ulpe, izcīnot augsto 5. vietu. Sīvā 
piecu setu cīņā Jānis Razgalis, uzvarot Ediju Biļķinu, izcīnīja 
godalgoto 3. vietu. Rihards Ratkovskis, ar rezultātu 3:1, 
izcīnīja godalgoto 2. vietu. Pārliecinoši šo turnīru aizvadīja 
Valentīns Mihailovs, rādot savu meistarību bumbiņas 
atsišanas tehnikā ar raketi un izcīnot 1. vietu. Vēlos 
pateikties Daugmales pamatskolas administrācijai par 
iespēju noorganizēt šo turnīru.

Rīgas rajona 2009. gada sporta spēļu 
kopvērtējums

Turnīra ietvaros komandām bija iespēja piedalīties 14 sporta 
veidos, kur tika vērtēti 9 labākie rezultāti. Daugmales pagasta 
komandas piedalījās deviņos sporta veidos: galda tenisā 15. v, 
boulingā 20. v, kāršu spēlē „Zolīte” 17. v, pašvaldību darbinieku 
sporta spēlēs 17. v, telpu futbolā 18. v, novusā 6. v, peldēšanā 
15. v, šautriņu mešanā 14. v un pavasara krosā 12. v, līdz ar to, 
kopvērtējumā starp Rīgas rajona pašvaldībām Daugmale ieņēma 
18. vietu ar 117,5 punktiem. Vēlos pateikties visiem, kas pārstāvēja 
Daugmales pagasta komandu dažādos sporta veidos un Daugmales 
pagasta padomei par finansiālu atbalstu.

Sporta skolas Rīdzene atklātais turnīrs Brīvajā cīņā
23. maijā, pārstāvot K. Kundziņa brīvās cīņas sporta skolu, 

piedalījās arī mūsu Daugmales mazie cīnīties gribētāji. Svara 
kategorijā līdz 25 kg Kārlis Stabulnieks, uzvarot visas četras cīņas, 
izcīnīja godalgoto 1. vietu. Svara kategorijā līdz 36 kg Andrejs Biļa, 
uzvarot visus pretendentus uz medaļām, izcīnīja augsto 1. vietu, šajā 
pašā svara kategorijā Savēlijs Zabeļskis izcīnīja 2. vietu, zaudējot 
tikai jau iepriekš minētājam titulētajam cīkstonim. Svara kategorijā 
līdz 42 kg Edgars Frišmanis, rādot ļoti labu sniegumu visās cīņās, 
izcīnīja 1. vietu un, svara kategorijā līdz 46 kg, zaudējot tikai šīs svara 
kategorijas uzvarētājam, izcīnīja godalgoto 3.vietu. Mēs ar otru 
treneri Itāru Bramani uzskatam, ka šīs sacensības aizvadītas ļoti labi 
vai pat izcili, jo izcīnīt piecas godalgotās vietas turnīrā no pieciem 
aizbraukušajiem dalībniekiem, kur piedalās vairāk kā sešas sporta 
skolas un brīvās cīņas sporta klubi, ir ļoti labs rezultāts.

Sporta darba organizators EDIJS BIĻĶINS

Mācību gads ir beidzies 
29. maijā Daugmales pamatskolā ar svinīgu pasākumu tika noslēgts 

2008./09. mācību gads lielākajai daļai skolēnu. Tika teikti pateicības vārdi 
visiem tiem bērniem, un tādi šogad ir 23, neskaitot 9. klases skolēnus, kuri 
savu tiešo darbu un pienākumu – mācības – ir veikuši ar atbildības sajūtu 
un labiem panākumiem. Atzinību izpelnījās arī tie, kuri skolas vārdu nesuši 
pasaulē, piedaloties konkursos, sacensībās un olimpiādēs. Paldies tika arī 
visiem skolotājiem, kuri, neraugoties uz dažne dažādām ķibelēm, nezaudē 
optimismu un atbildīgi un radoši veic savu darbu.

Skolas gads ir beidzies. Sākas vasasras brīv dienas. Lai tās visiem bērniem 
ir jaunas pieredzes, piedzīvojumu un labu pārdzīvojumu pilns laiks. Lai katrs 
gūst prieku no ik dienas, ko pavada kopā ar ģimeni, draugiem un dabu. 
Lai katram būtu vismaz viens varens stāsts, ko pastāstīt skolasbiedriem, 
satiekoties rudenī uz pirmo mācību stundu!

Priecīgas un drošas brīvdienas!
Daugmales pamatskolas direktors 

ANDRIS CEĻMALNIEKS

Klāt novadu laiks
Laiki mainās, daba nes savu skaistumu ikdienā. Kas notiek mūsu 

valstī? Viss ir aizgājis pilnīgā slepenībā, neskaidrībā, nav pie kā griezties, 
vienkārši sakot, neviens negrib uzņemties atbildī bu. To pierādīja pirmā 
pusgada sarakstīšanās ar augstākstāvošajām organizācijām par galvojumu 
sniegšanu Daugmales bērnudārza būvniecības pabeigšanai. Izveidojās 
situācija, ka pašvaldībai ir jātērē līdzekļi nepabeigto objektu sargāšanai.

2009. gada 29. aprīlī Daugmales pagasta padome apstiprināja 
Daugmales pagasta teritorijas plānojumu 2007. – 2019. gadiem, ar 
2009. gada grozījumiem. 14. maijā tas tika izsludināts Latvijas Vēstnesī un 
stājās spēkā ar 15. maiju. 

Apstiprināta Daugmales attīstības programma. Ar šiem dokumentiem 
izplānotas attīstības iespējas ilgākam laikam. 

Dažādu iemeslu dēļ būvniecības darbi pagasta teritorijā praktiski ir 
apstājušies. Iedzīvotāju vidū parādās pretenzijas par krasi pieaugušajiem 
nodokļiem. Nodokļu aprēķinus veic Valsts zemes dienests, ar kuru notiek 
nopietna sarakstīšanās.

Uz šo brīdi ļoti uztrauc uzņēmējdarbības samazi nāšanās un 
pārtraukšana, līdz ar to, trūkst darba vietas, cilvēkiem nav ienākumu. Kā 
varēs palīdzēt pašvaldība? Nepieciešams grozīt pašvaldības likumu un 
jāsāk organizēt lauksaimnieciskās produkcijas ražošana.

Beidzies pašvaldību vēlēšanu gaidīšanas laiks, process interesants. 
Žēl, ka cilvēki uz mums skatās kā uz muļķīšiem, bet pastāv jautājums, kas 
to darīs, ja ne mēs. Galvenā būtība – darīt visu godīgi un rūpēties par 
cilvēkiem, lai viņiem galvas sāpes būtu mazāk. Es saprotu, ka Ķekavā visas 
zemes ir sadalī tas, pārdalītas un iepriekšējā gada nebūšanas ir labojusi 
pagaidu administrācija, bet kā tas ir patiesībā, rādīs laiks. Man patīk frāze: 
„pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā visus iepriekš pieņemtos 
lēmumus”. Pagaidu administrācijai tika uzdots izstrādāt projektu Ķekavas 
novadam. 2009. gada 14. maijā mēs saņēmām aprakstus pa nozarēm, bet 
kādas tomēr veidosies pārvaldes struktūras, un kur palika braši apsolītais 
izpētes projekts ar nepieciešamo darbinieku skaitu un vajadzībām visās 
nozarēs? Manā skatījumā 6 mēnešu laikā to bija iespējams izdarīt, lai 
pašvaldības darbiniekiem būtu mazāk uztraukuma un skaidras rīcības 
iespējas nākotnē. Visas neizdarības būs jāveic jaunajai Ķekavas novada 
domei. Jaunās domes deputātus es aicinu uz godīgu, kārtīgu un atklātu 
sadarbību. No katra deputāta darbības rezultātiem būs atkarīga Ķekavas 
novada attīstība.

Ar cieņu, 
Daugmales pagasta padomes priekšsēdētājs J. KRŪMIŅŠ 
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Kārtība, kādā Ķekavas pagasta pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēniem un viņu pedagogiem piešķiramas dāvanas naudas 

izteiksmē par sasniegumiem mācībās, starptautiskajos 
konkursos un dāvanu naudas izteiksmē apmēru

Apstiprināts Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 13.05.2009. sēdē (lēmums Nr.2.§ 2.1.p., protokols Nr. 21)

Sporta ziņas 
30. maijā Ķekavā FK "Audas" un futbola laukumā 

norisi nājās bērnu aizsardzības dienai veltītie bērnu 
un jauniešu sporta svētki. Paldies visiem dalībniekiem, 
Ķekavas, Pļavniekkalna sākumskolas un privātskolas „Gaismas 
tilts 97” pedagogiem un mūsu tiesnešu komandai par aktīvu 
piedalīšanos pasākuma veiksmīgā norisē. Ķekavas sporta 
aģentūra izsaka pateicību Netsafe projekta vadītājai Maijai 
Katkovskai un tirdzniecības centram Liiba par sarūpētajām 
pārsteiguma balvām.

Pasākuma ietvaros norisinājās dažādas sportiskās aktivitātes 
1. – 4. klašu komandām, kuras atbalstīt atnākuši bija draugi, 
skolotāji un vecāki. Sacensību rezultātus skatiet mājas lapā 
www.kekava.lv

Īpašs laukums tika sagatavots pašiem mazākajiem, kuri 
varēja izmēģināt savu veiklību lekšanā, mešanā, skriešanā. Katrs 
dalībnieks tika pie gardas šokolādes medaļas.



Atbalstot Latvijas sieviešu basketbola izlasi un gaidot Eiropas 
čempionātu, 30. maijā laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.30 
Ķekavas sporta klubā norisinājās basketbola spēles. Spēlēja 
visi – meitenes, zēni, lieli un mazi. Jaunākajam no dalībniekiem 
bija tikai 7 gadi, vecākajam 64 gadi. Sacensībās piedalījās labākie 
un atpazīstamākie basketbolisti – Latvijas izlases spēlētājs 
Aigars Vītols, vairākkārtējs pasaules čempionātu dalībnieks 
Ivars Krūmiņš, treneris Andris Eglītis, audzēkņi Lauris Miezis, 
Roberts Dauburs, Arta Cīrule u.c., LR augstākās līgas spēlētāji 
florbolā, sportiskākās politiskās partijas un SIA "Jungend".

Sacensību mērķis šoreiz nebija noskaidrot labāko, bet gan 
piedalīties un nospēlēt pēc iespējas vairāk basketbola spēļu, 
lai pieteiktu savu dalību Ginesa rekordam. Vai mums tas ir 
izdevies, taps zināms pēc kāda laika, jo nepieciešams apkopot 
foto un video apliecinājumus, kuri tiks iesūtīti no dažādām 
Latvijas pilsētām. Bet jau tagad var teikt, ka Ķekavas pagasta 
iedzīvotāji ir bijuši atsaucīgi un aktīvi.

Paldies komandām par dalību un atbalstu Latvijas sieviešu 
basketbola izlasei.



15. maijā norisinājās 15. Latvijas bērnu un jauniešu 
finālspēles U10 zēnu vecuma grupā florbolā "Ķekava 98". 
Finālspēlēs iekļuva 5 labākās komandas, to skaitā arī Ķekava. 
Pārgaujas un Ķekavas komandu cīņa risinājās par trešo vietu. 
Pārgaujas puikas pārstāv sporta skolu, taču viņiem neizdevās 
ķekaviešus sagraut, komanda ieguva visām 3 spēlēm tikai 
2 punktu pārsvaru. 

Latvijas čempionātā "Ķekava 98" zēni izcīnīja godpilno 
2. vietu. Tas bija liels darbs un cīņasspars. Sudraba zvaigznītes 
ir: Tomass Kampmanis, Regnārs Gudļevskis, Klāvs Ozoliņš, Ralfs 
Orste, Kārlis Pētersons, Niklāvs Felsbergs, Jēkabs Berkmanis, 
Artūrs Teteris, Dāvis Gabrāns, Roberts Cipulis, Artūrs Turļuks, 
Mārtiņš Bikars, Artis Grigalis, Andris Juhņēvičs.

Visvairāk vārtu šajā sezonā guva Klāvs Ozoliņš – 49 vārti. Liels 
atbalsts komandai ir Tomass Kampmanis, kurš pelnīti saņēma 
labākā vārtsarga titulu. 

15. – 16. maijā notika XV starptautiskais turnīrs mākslas 
vingrošanā "Mazās zvaigznītes 2009", kurā piedalījās 13 
ārvalstu komandas (Doņeckas, Ivangorodas, Kaļiņingradas, 
Kauņas, 2 Klaipēdas komandas, Ļvovas, 2 Maskavas komandas, 
Minskas, Moldāvijas, Ramenskas, Rivnes) un 18 komandas no 
vairākām Latvijas pilsētām (Rīgas, Liepājas, Jūrmalas, Olaines, 
Tukuma). Sacensībās piedalījās 196 vingrotājas vecumā no 5 līdz 
14 gadiem.

Ķekavas komandu pārstāvēja 29 meitenes. Labākie Ķekavas 
komandas sasniegumi: 2003. dz. g. – Evelīna Inne – 2. vieta, Ieva 
Luīze Drava – 3. vieta, Eva Gudļevska – 4. vieta: 1998. dz. g. – Linda 
Kinca – 8. vieta; 1995. dz. g. – Anastasija Samsonova – 4. vieta. 

Šis skaistais pasākums nevarētu pastāvēt tik ilgus gadus bez 
mūsu ilggadējiem atbalstītājiem: Ķekavas pagasta pašvaldības, 
Rīgas rajona BJSS, A/S "INTERBALTIJA", SIA "Dainese", kā arī 
gribas teikt lielu paldies Ķekavas Sporta aģentūras kolektīvam, 
kurš aktīvi piedalās gan sacensību sagatavošanā, gan norisē. 
Jauku atmosfēru sacensībās radīja Guntas Klēģeres zāles 
noformējums. Un, protams, vislielākais paldies ir jāsaka mūsu 
audzēkņu vecākiem, bez kuru atbalsta un līdzdalības turnīrs 
vienkārši nebūtu iespējams. Saņēmām arī necerēti lielu atbalstu 
no Saskaņas centra pārstāvjiem Ivana Pihtova, Martiņa Zaumaņa 
un Maksima Volkoviča. Mums ir liels prieks, ka Ķekavā netiek 
aizmirsts bērnu sports un tam tiek veltīts tik daudz pūļu un 
līdzekļu. 

 VITA MIKITANOVA
  

6. jūnijā Ķekavas kausa florbolā sacensības norisinājās 
U10 gadus veciem zēniem. Tika aicinātas visas bērnu 
komandas, bet pirmajā dienā ierasties varēja tikai četras – 
Rīgas Lauvas, Lielvārde, Pārgauja un Ķekava 98. Tās visas ir ļoti 
spēcīgas komandas. Vietu sadalījums: 1. Pārgauja, 2. Lielvārde, 
3. Ķekava 98, 4. Rīgas Lauvas.

Par labākajiem spēlētājiem Ķekavas komandā pēc spēles 
tika atzīti – Klāvs Ozoliņš, Ralfs Orste un Regnārs Gudļevskis.

7. jūnijā sacensības norisinājās U12 gadus veciem 
zēniem. Piedalījās piecas komandas: Liepāja, Bauska, Irlava, 
Ķekava 96 un apvienotā komanda "Zvaigznes 98", kuru veidoja 
mazie puikas no Ķekavas, Lielvārdes un Rīgas lauvām. Vietu 
sadalījums: 1. Bauska, 2. Irlava, 3. "Zvaigznes 98", 4. Ķekava 96, 
5. Liepāja. Par labākajiem spēlētājiem Ķekavas 96 komandā 
pēc spēles tika atzīti – Vladislavs Čerņavskis, Raimonds Ciems, 
Emīls Lisovskis, Sandis Popovičs, Māris Skrodis, Svens Butēvics, 
Toms Verdenhofs.

Atkal deg...
Naktī no 19. uz 20. maiju Gaismas ielas 19. mājas 

8. korpusu atkal piemeklēja ugunsnelaime. Iepriekšējo 
reizi tā šajā mājā plosījās 2008. gada 8. janvārī, kad izdega 
viss otrais stāvs un tika nodarīti ievērojami materiālie 
zaudējumi. Šoreiz ugunsgrēks bija izcēlies 4. stāvā. 
Pateicoties iedzīvotājas Rutas Semjonovas modrībai un 
Ķekavas pašvaldības policijas darbinieku operativitātei 
un pašaizliedzīgai rīcībai, šoreiz izdevās izvairīties no 
lielākas nelaimes. Ugunsgrēkā neviens iedzīvotājs nav 
cietis, materiālie zaudējumi sasniedz aptuveni 6 500 latu. 
Tā kā visi pašvaldības nekustamie īpašumi ir apdrošināti, 
remonta izdevumus segs apdrošināšanas firma.

Ķekavas pagasta pašvaldība izteikusi pateicību 
pašvaldības policijas kārtībniekiem Laurim Jurķim un 
Mārtiņam Jankovskim, jaunākajam kārtībniekam Leonam 
Anoško, kuri, riskējot ar dzīvību un veselību, nelaimes 
vietā nekavējoties organizēja iedzīvotāju evakuāciju un ar 
pieejamajiem līdzekļiem veica ugunsgrēka lokalizāciju.

GUNTA LAPIŅA

Sakarā ar remontu Ķekavas sporta nams 
no 2009.  gada 1.  jūlija līdz 28. jūlijam būs slēgts. 

Atvainojamies par sagādātājām neērtībām.

ĶEKAVAS SPORTA AĢENTŪRA

PAZIŅOJUMS

1. Kārtība nosaka veidu kādā Ķekavas pagasta pašvaldības 
izglītības iestāžu skolēniem un viņu pedagogiem piešķir 
dāvanas naudas izteiksmē un dāvanu naudas izteiksmē 
apmēru.

2. Dāvanas naudas izteiksmē tiek piešķirtas par labām un 
teicamām sekmēm mācībās, par iegūtām godalgotām 
vietām starptautiskajos konkursos uz iesnieguma pamata 
šādām personu kategorijām:
2.1. Ķekavas vidusskolas 9. klases absolventiem, kuru 

sekmes atestātā ir vidēji 8.0 balles un augstāk – 
Ls 50.00 pēc nodokļu nomaksas;

2.2. Ķekavas vidusskolas 12. klases absolventiem, kuru 
sekmes atestātā ir vidēji 8.0 balles un augstāk – 
Ls 50.00 pēc nodokļu nomaksas;

2.3. Ķekavas mūzikas skolas un Ķekavas mākslas skolas 
audzēkņiem, kuri individuāli piedalās starptautiskajos 
mūzikas/mākslas konkursos un iegūst godalgotas 
vietas, kā arī viņu pedagogiem par ieguldījumu jaunās 
paaudzes izglītošanā: 
1. vieta – Ls 120.00 pēc nodokļu nomaksas;
2. vieta – Ls 100.00 pēc nodokļu nomaksas;
3. vieta – Ls 80.00 pēc nodokļu nomaksas.

2.4. Izglītības iestāžu pedagogi, kuru vadībā kolektīvi 
piedalās starptautiskajos konkursos un iegūst 
godalgotas vietas:    
1. vieta – Ls 120.00 pēc nodokļu nomaksas;
2. vieta – Ls 100.00 pēc nodokļu nomaksas;
3. vieta – Ls 80.00 pēc nodokļu nomaksas.

3. Izglītības iestādes direktoram jāiesniedz iesniegums 
Ķekavas pagasta pašvaldībā, kurā informē par apbalvošanai 
paredzētajiem sasniegumiem, iesniedzot attiecīgos 
dokumentus (diploma kopiju, izglītojamā sekmju lapu, 
iesniegumu).

4. Dāvanu naudas izteiksmē piešķir Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē.

5. Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 
sēdē, izskatot iesniegumu:
5.1. izvērtē iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus;
5.2. piešķir dāvanu naudas izteiksmē atbilstoši kārtības 

2. punktam;
5.3. var atteikt, norādot iemeslus.

6. Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija ir 
tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus 
informāciju.

7. Dāvanu naudas izteiksmē piešķiršanai izmantojami no 
Ķekavas pagasta pašvaldības pārvaldes uzturēšanas 
budžetā paredzētiem līdzekļiem.

8. Dāvanu naudas izteiksmē saņemt Ķekavas pagasta 
pašvaldības kasē.

9. Kārtība, kādā Ķekavas pagasta pašvaldības izglītības 
iestāžu skolēniem un viņu pedagogiem piešķiramas 
dāvanas naudas izteiksmē par sasniegumiem mācībās, 
starptautiskajos konkursos, stājas spēkā no apstiprināšanas 
brīža.

Vadītājs A. KRŪMS 

Bērnu un pusaudžu kluba 
"VAIROGS” nodarbības 

2009.gada vasarā
2., 16., 30.  jūlijā, 13., 27. augustā – teorētiskās nodarbī
bas velotiesību iegūšanai. Notiek Ķekavas pašvaldības 
policijā. Velosipēda vadīšanas tiesības iespējams nokārtot 
un saņemt,  sākot no 12 gadu vecuma. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās pa tālr. 28633110, 67937102.
25. jūnijā, 9., 16., 23., 30. jūlijā, 6., 20. augustā – 
apmācības braukšanai ar kvadrocikliem, šaušanas nodar
bī bas. Pieteikšanās Ķekavas pašvaldības policijā. Sīkāka 
informācija pa tel. 28633110. 
Par citām aktivitātēm informēsim atsevišķi. 
Sekojiet informācijai!

Aicina 
Ķekavas tūrisma 

informācijas centrs!

Ķekavas Tūrisma informācijas centrs atrodas 
Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26. Tā mērķi ir: informēt 
par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību tūristiem 
tūrisma pakalpojumu izmantošanā Ķekavas pagastā, 
iespēju robežās – Latvijā, kā arī veicināt tūristiem 
draudzīgas vides veidošanu Ķekavas pagastā, izstrādāt 
un piedāvāt tūrisma attīstības stratēģijas un plānus. Tā 
kā centrs ir nesen izveidots, pašlaik izstrādes stadijā ir 
vairāki projekti, kas sevī lielākoties ietver kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas iespējas. 
Ķekavas novadam, paplašinot savas robežas, paplašinās 
arī tūrisma attīstības iespējas. Ķekavas tūrisma informā
cijas centra darbinieki ir apzinājuši šīs vietas un pašlaik 
gaida iniciatīvu tieši no uzņēmēju puses, kas ar savu 
materiālo atbalstu būtu gatavi iesaistīties. 

Ķekavas TIC galvenais uzdevums – vienkāršā veidā 
parādīt apkārtējiem, ka skaistas un sakoptas vietas 
nav jāmeklē aiz trejdeviņām zemēm – neikdienišķais 
ikdienā ir tepat, Ķekavā un tās pagastā. Ķekavas TIC ir 
pieejama aktuālā informācija par vietējiem tūrisma un 
kultūrvēsturiskajiem objektiem (bukletu, karšu u.c. uzziņas 
materiālu veidā), zinoši darbinieki palīdzēs izvēlēties tieši 
Jums piemērotāko un interesantāko izklaidi gan ģimenes 
un draugu lokā, gan ekskursantu un skolēnu grupām. 

Ķekavas TIC ir atvērts jaunām idejām un dažādām 
sadarbības formām, tāpēc tiek gaidīti visi, kam rūp atpūtas 
iespējas savā pagastā!

Kontaktinformācija: 
Karīna Saveļjeva, Ķekavas TIC vadītāja 
(tel. 27017333; email: karina.saveljeva@kekava.lv).
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Svētki visiem

Mūzikas skolas pavasaris

APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

jaundzimušos mazuļus
ALVI MATĪSU ZARIŅU,
MĀRTIŅU STRŪBERGU,
MADARU STRŪBERGU,
EMĪLU LAPSU,
BETIJU VINOGRADOVU,
TĪNU LIPŠĀNI,
LAURI LUDBĀRŽU,
ARTŪRU LAHTINU,
LINDU KIVILANDI,
MATĪSU SKRŪZMANI,
JUSTĪNI ŽIŽŅEVSKU,
RIČARDU PRAŅĒVIČU,
EMĪLU KAŠU,
ELIZABETI VARIKU,
SINTIJU ĀBOLIŅU,
PATRIKU BERNĀNU,
GUSTAVU ROBERTU SILIŅU,
INTARU LĒLI

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Liels es stāvu
Maziņš ziedošā pļavā.
Stāvu un dziedu, Dzīvība,
Lielumā tavā

 (I.Ziedonis)

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis 
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds, 
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista...

 (K. Apškrūma)
Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

VENERANDU BURKĒVICU, 
ZELMU BUKANI, 

AUSMU PUNDIKU, 
MATILDI ZELTIŅU,

 ANTOŅINU DERGACI,
RASMU DAVIDONI, 
STAŅISLAVU LIKAS, 
SVETLANU ŠILINU ! 

Daudz laimes 
95 gadu jubilejā vēlam
 VIKTORIJAI MATULEI un

 AUSTRAI AUSEKLEI !
Ķekavas pagasta pašvaldība

Ķekavas pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta

STAŅISLAVA GASULA (dz. 1928. g.),
MAIGOŅA SVEĶA (dz. 1956. g.),

AUSTRAS SAULESKALNES (dz. 1917. g.),
ĀRIJAS RUTAS SKUJIŅAS (dz. 1925. g.),

MATILDES ZARIŅAS (dz. 1909. g.),
GUNTA OZOLA (dz. 1957. g.),

MALDAS ROZES (dz. 1922. g.),
MARIJAS KUZMINAS (dz. 1932. g.),

JURA MILTA (dz. 1940. g.),
VOLDEMĀRA PURGAIĻA (dz. 1961. g.)

aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem.
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Varbūt es nolaidīšos,
Kādreiz varbūt mazliet,
Var būt, ka zilos viršos
Vai ceriņos, kas zied...

(I. Ziedonis)

LĪDZJŪTĪBA

Aicinām uz projektu izstādi!
Ķekavas pagasta pašvaldības administrā

cijas telpās (2.stāvā) ir apskatāma LLU Lauku 
inženieru fakultātes Ainavu arhitektūras 
spe ciali tātes 3.kursa studentu darbu izstāde 
“Ķekavas upes ielejas parka projekts”!

Aicinām visus interesentus uz šo izstādi, 
kā arī izstādes laikā balsot par, jūsuprāt, 
labāko projektu!

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja 
SIGITA VARIKA

Ķekavas mūzikas skolai šis pavasaris 
ir īpašs – 20 gadu dzimšanas dienas 
gaisotnē izskanējuši daudzi koncerti. Esam 
pateicīgi visiem, kas šajos pasākumos bija 
kopā ar mums – bijušajiem un esošajiem 
pedagogiem un audzēkņiem, viņu vecākiem 
un viesiem. 

Jauku dāvanu mums sagādāja arī 
koklētāju ansamblis, kurš maija pirmajās 
dienās viesojās romantiskajā pilsētā Parīzē 
ar pavisam nopietnu mērķi – piedalīties 
starptautiskajā ansambļu konkursā „We play 
together”, kuru organizēja Sanktpēterburgas 
Mākslu licejs. Ansamblis ar savu latviski 
„eksotisko” skanējumu patiesi ieinteresēja 
gan žūriju, gan pārējos dalībniekus no 
Krievijas, Ukrainas, Tatarstānas, Vācijas un 
Francijas. Neskatoties uz to, ka laureātu 
koncertā spēlē tikai 1. vietas ieguvēji, mūsu 
koklētājas, kuras ieguva godpilno 2. vietu, 

arī tika aicinātas tajā piedalīties. Ansambļa 
meitenes un skolotāja Ramona Davidone guva 
ne tikai gandarījumu, bet arī lielisku pieredzi un 

brīnišķīgus iespaidus. Kā atceras ansambļa 
dalībnieces Marta Helēna Vanaga un Signe 
Smala, „saņemot piedāvājumu piedalīties 
ansambļu konkursā Parīzē, kura valdzina 
ar savu krāšņumu, neatkarību un unikālo 
auru, mēs, gandrīz nedomājot, piekritām. 
Daudzie ansambļa mēģinājumi bija ilgi un 
nogurdinoši, taču tie deva gandarījumu 
par padarīto darbu. Liels paldies visiem, 
kas palīdzēja mums šo braucienu īstenot – 
skolotājai Ramonai, skolai, pašvaldībai, 
vecākiem un mūsu jaukajam šoferītim 
Jurim Aperānam! Šis bija mūsu pirmais 
lielais patstāvīgais brauciens ārpus Latvijas, 
bet ceram, ka ne pēdējais, jo īpaši tāpēc, 
ka konkursa organizētāji izteica vēlmi mūs 
dzirdēt arī citos konkursos.”

Visiem jauku un saulainu vasaru vēlot,
mūzikas skolas direktore 

DAIGA VENTNIECE

LĪVAS BENETES fotoreportāža

Deju prieks pie Doles Tautas nama. Mūzikas skolas jubilejas koncertā.

Bērniem Ķekavas svētkos bija ļoti daudzveidīgas nodarbes – māksla, sports, atrakcijas. "Ko tu man atnesi?"

Par spīti lietum – "Mozaīka" skan!Pēc veiksmīgas andeles – lieliska apetīte!

Mūsu koklētājas Parīzē

Fotoreportāža no 

Ķekavas dienām 

2009

22.-24. maijā


