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Ķekavas novada pašvaldības izdevums
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2012. gada 13. decembra sēdes lēmumu
nr. 4. § 11. (protokols nr. 25)
Saistošie noteikumi Nr. 25/2012

Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu (turpmāk – pabalsts), pabalsta apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem
piešķirts personas kods.
II. Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs ir Ls 120 (viens simts divdesmit
lati) par katru jaundzimušo bērnu.
5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ķekavas novada pašvaldības iestādes Sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests) budžeta līdzekļiem.
III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem
vai personai, kura ar Ķekavas novada bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
7. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā
pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā.
8. Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (ārpusģimenes aprūpes gadījumā bāriņtiesas lēmumu
par bērna nodošanu aizbildnībā vai bāriņtiesas
lēmumu par ievietošanu audžuģimenē).
9. Sociālais dienests izskata pabalsta pieprasītāja iesniegumu, pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un desmit darba dienu laikā par pieņemto lēmumu paziņo Pabalsta pieprasītājam, lēmumā
norādot arī tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
10. Pabalsts pieprasāms 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.
11. Pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests
viena mēneša laikā no Pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
12. Pabalstu var saņemt:
12.1. skaidrā naudā Sociālā dienesta kasē;
12.2. bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.
13. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots
valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas tās apgādībā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
14. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko
rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē.
15. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to pilna teksta publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads.
Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra sēdes lēmumu nr. 5. § 1. (protokols nr. 25)

Saistošie noteikumi Nr. 27/2012

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta 11. apakšpunktu, Meža likuma 8. panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 22. punktu
KP – pašvaldības koeficients – 1.
13.1. domes lēmumu par koku ciršanas ierosinājuma no1. Noteikumi nosaka:
5. Lēmumu par koku ciršanu pieņem Vides un labiekārtošadošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai;
1.1. ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību;
nas daļas vadītājs, izņemot gadījumus, kad rīkota atsevišķa 13.2. sabiedriskās apspriešanas termiņu;
1.2. publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
publiskā apspriešana – lēmumu pieņem dome. Atļauja ir
13.3. iespējamās koku ciršanas vietu un laiku;
1.3. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko
derīga vienu gadu.
13.4. publiskās apspriešanas pasākumu norises vietu un
publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža;
laiku;
1.4. zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazi- 6. Pašvaldība aprēķina un nosūta maksāšanas paziņojumu
nāšanu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža, kā arī šo zaudē- par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazi- 13.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu
nāšanu iesniedzējam.
iesniegšanas vietu un laiku;
jumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
13.6. prasības rakstisko priekšlikumu noformēšanai.
2. Lai saņemtu koku ciršanas atļauju, zemes īpašnieks vai 7. Lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt domē.
14. Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas
tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotā persona (turpmāk – ie- 8. Publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža rīko
tiesības:
sniedzējs) iesniedz iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībā. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja paredzēta koku retinā14.1. iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informā3. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, Ķekavas šana publiskos apstādījumos un parkos.
ciju;
novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļa nodroši- 9. Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, kura ir paredzēta spēkā esošā 14.2. līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Ķekavas
na koku apskati dabā, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko
novada pašvaldībā (izpilddirektoram) atsauksmes, priekšliapspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību par dabas detālplānojumā, vai par kuru tiek rīkota publiskā apspriešana
gadījumos, kad tas noteikts citos normatīvajos aktos.
kumus vai ierosinājumus.
daudzveidības samazināšanu.
15. Publiskās apspriešanas laikā saņemtās atsauksmes,
4. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazi- 10. Publisko apspriešanu rīko par pašvaldības līdzekļiem.
nāšanu aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 11. Lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu pieņem priekšlikumus un ierosinājumus apkopo Vides un labiekārtošanas daļa.
2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus dome pēc Vides un labiekārtošanas daļas ierosinājuma.
16. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina dome.
meža 3. pielikumā minētos koeficientus, saskaņā ar šādu 12. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk par trim nedēļām.
13. Par publisko apspriešanu vietējā pašvaldība nosūta pa17. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus
formulu: Z = KD x KS x KI x KA x KV x KP, kur
ziņojumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesis- ir tiesīgi:
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
kajiem valdītājiem), izvieto redzamā vietā Ķekavas novada
17.1. Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas
KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā
pašvaldības ēkā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pa- daļas darbinieki;
koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla
gastā, Ķekavas novadā, Baložu pilsētas pārvaldē Uzvaras
17.2. Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas.
(cm);
KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā un Daugmales pa- 18. Atzīt par spēku zaudējušiem 2010. gada 21. decembra
gasta pārvaldē Salnas, Daugmales pagastā, Ķekavas novasaistošos noteikumus Nr. 27/2010 Par koku ciršanu ārpus
sugas;
dā, ievieto paziņojumu vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē meža zemes (publicēti Ķekavas Novads pielikumā Nr. 2, 2011.
KI – koka ciršanas iemesla koeficients;
novads@kekava.lv un publicē paziņojumu vietējā laikrakstā.
gada 15. februārī).
KA – apdzīvotas vietas koeficients;
Paziņojumā norāda:
Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs
KV – koka atrašanās vietas koeficients;

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 16. janvāra sēdes lēmumu nr. 5 §. (prot. nr. 1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2013

Par Ķekavas novada pašvaldības 2013. 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.
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2013. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu
veidiem Ls 14 317 632 apmērā, saskaņā ar pielikumu
Nr. 1.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2013. gadam izdevumos Ls 19 043 559 apmērā, saskaņā
ar pielikumu Nr. 2.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri
Ls 945 086 apmērā un 2013. gada aizņēmuma summu
Ls 3 780 841 apmērā.
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2013. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām

saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2013. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu
veidiem Ls 227 288 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2013. gadam izdevumos Ls 262 279 apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr. 3.
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri
Ls 34 991.
8. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu
naudas līdzekļu atlikumu uz 2013. gada 1. janvāri Ls 30
465;
9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus

2013. gadam izdevumos Ls 30 465 apmērā, saskaņā ar
pielikumu Nr. 4;
10. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2013. gada budžetu apstiprināt
uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.
11. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un
struktūrvienībuvadītājiem,saskaņojotarĶekavasnovada
pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos
ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25 % no apstiprināto attiecīgo
apakškodu summas noteiktiem mērķiem.
Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra sēdes lēmumu Nr. 4.§ 12. (protokols Nr. 25)
Saistošie noteikumi Nr. 26/2012
Grozījumi 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.3/2009

Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos nr.3/2009 Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā šādu grozījumu:
“Izslēgt saistošo noteikumu 4.1.11.punktu”.

Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs

Ķekavas Novads
2013. gada 12. februāris

2 normatīvie akti
Par grozījumu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas
plānojumā 2008.–2020. gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada
17. janvāra lēmumu nr. 2. § 5. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. SN–TPD–
1/2013. Grozījumi Baložu pilsētas teritorijas
plānojumā 2008–2020. gadam, apstiprināšanu
(protokols nr. 2) apstiprināti saistošie noteikumi
nr. SN–TDP–1/2013 Grozījumi Ķekavas novada
Baložu pilsētas teritorijas plānojumā 2008.–2020.
gadam.
Ar saistošajiem noteikumiem nr. SN–TDP–1/2013
tiek veikti grozījumi Ķekavas novada domes
saistošajos noteikumos nr. SN–TDP–34/2009 Par
Ķekavas novada teritorijas plānojumu.
Ar grozījumiem:
1. tiek apstiprināta Baložu pilsētas teritorijas
plānojuma 2008.–2020. gadam grafiskā daļa un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Baložu pilsētas teritorijas plānojuma daļā, kas attiecas un šādām teritorijām:
1.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608),
1.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122),
1.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002
2118),
1.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119),
1.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002
2120);
2. tiek grozīts Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 183.1. punkta 6.7. apakšpunkts, 183.2.
punkta 6.8. apakšpunkts, 183.3. punkta 6.7.
apakšpunkts un 183.4. punkta 6.7. apakšpunkts un
izteikts jaunā redakcijā:
“1) 6 metri, būvlaide nosaka obligāto attālumu no
ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai ēkas sienai;
2) Būvlaide var tikt samazināta, izstrādājot
detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams sakarā ar
normatīvajiem aktiem vai šiem
noteikumiem) vai būvvaldei, pieņemot pamatotu
lēmumu, ievērojot šādus nosacījumus:
a) Būvlaide var tikt samazināta ne vairāk kā par 3m;
b) netiek palielināts būves apjoms ielas virzienā;
c) netiek traucēta ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju

attīstība vai satiksmes drošība.
Izteikt Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu”;
3. tiek izteikta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam Teritorijas
pašreizējās izmantošanas karte jaunā redakcijā
Baložu pilsētas teritorijās, kas skar nekustamos
īpašumus:
3.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608),
3.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122),
3.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002
2118),
3.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119),
3.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002
2120);
4. tiek izteikta Ķekavas novada Baložu pilsētas
teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte jaunā
redakcijā Baložu pilsētas teritorijās, kas skar nekustamos īpašumus:
4.1. Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608),
4.2. Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122),
4.3. Skolas iela 7A (kadastra numurs 8007 002
2118),
4.4. Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119),
4.5. Skolas iela 13 (kadastra numurs 8007 002
2120),
4.6. Skolas iela 20 (kadastra numurs 8007 002
1914),
4.7. Titurgas iela 40 (kadastra numurs 8007 001
0135).
Ar Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas
plānojumu 2008.–2020. gadam un tā grozījumiem
iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā
(administratīvajās ēkās – Gaismas ielā 19, k.9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1 A, Baložos, Ķekavas novadā) un
pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 17. janvāra sēdes lēmumam nr. 1. § 1.
(protokols nr. 2)

Drošība

Reģionālajā pašvaldības
policijā janvārī
• Reģistrēti izsaukumi Reģionālajā pašvaldības policijā – 234, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 21, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība – 4, jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 13, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu
neievērošanu, – 12, gulošas personas alkohola
reibumā, – 4, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 3, izsaukumi, kas saistīti
ar alkohola lietošanu, – 2, izsaukumi saistīti ar to,
ka kāda persona laužas durvīs – 1, cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un citām
iestādēm – 173.
• Saņemti 22 iesniegumi.
• Aizturētas 2 personas.
• Nogādātas 9 personas uz mājokli.
• Sastādīti 40 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā (LAPK 171. panta pirmā daļa) – 1,
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK
106. panta pirmā daļa) – 4, par gājējiem noteikto
pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts
tumšajā laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23panta
otrā daļa) – 10, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1panta ceturtā daļa) – 4,
par sīko huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās (LAPK 167.
pants) – 6, par alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais
(LAPK 171.1panta pirmā daļa) – 1, par smēķēšanu
neatļautās vietās (LAPK 42.1panta pirmā daļa) – 4,
par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (LAPK 186.panta otrā daļa) – 3, par
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu (LAPK 179.
panta pirmā daļa) – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumiem – 6 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 42 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 55 materiāli.

• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 1.
• Dzīvnieku patversmē nogādāts 21 dzīvnieks

VP Rīgas reģiona
pārvaldes
Baložu iecirknī janvārī
• Reģistrēti 79 notikumi, no tiem 27 noziegumi, par
ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 2,
zādzības no juridiskām personām piederošiem objektiem – 2, zādzības no dzīvokļiem – 8, zādzība no
automašīnas – 1, zādzības no veikala – 2. Nozagtas
divas automašīnas. Reģistrēts viens miesas bojājumu nodarīšanas gadījums, viens nelegāla alkohola
un cigarešu tirdzniecības gadījums, trīs noziedzīgi
nodarījuma pret īpašumu gadījumi, viens mantas
bojāšanas aiz neuzmanības gadījums, viens darba
aizsardzības noteikumu pārkāpšanas gadījums,
viens inficēšanas gadījums ar cilvēka imūndeficīta
vīrusu. Atrastas viena mirusi persona. Bezvēsts pazudusi viena persona.
• Atklāti 7 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 1,
par zādzības izdarīšanu mazos apmēros – 2, par
mantas tīšu bojāšanu – 2, par dokumentu viltošanu – 1, par pretošanās varas pārstāvim – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas 9 personas, nevienai no tām netika piemērots
drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., – apcietinājums.
• Pieņemti 7 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli: par sīko huligānismu – 1, par dažādu pasu
režīma noteikumu neievērošanu – 3, par policijas
kontroles noteikumu pārkāpšanu – 1, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4, par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanas jomā – 1, par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1, par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu – 1, par vielu, izstrādājumu un priekšmetu nelikumīgu nodošanu
personām, kuras ievietotas iepriekšējā apcietinājuma vietās – 1.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2013

Par nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķināšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu,
3. panta 1.4 daļu, pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.
gadā Ķekavas novadā piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojumu, kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas un vidi degradējoša,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojuma piemērošana un atsevišķu
nodokļa objektu aplikšanas kārtībā
2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs,
ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis,
atsevišķi par katru zemes vienību 2013. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai,
izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli
2013. gadā neapliek.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokli trīs procentu apmērā,
sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā no lielākās turpmāk
minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa
atcelšanu pieņem Ķekavas novada pašvaldības
būvvalde.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta

kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku
drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa
maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad
administratīvais akts par būves klasificēšanu
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams
vai beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi
likumā Par nekustamā īpašuma nodokli noteiktajā
kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma
par šo noteikumu 5. punktā minētā būves statusa
atcelšanu.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
8. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka
par 100 latiem, maksāšanas paziņojuma piespiedu
izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā,
citos gadījumos piespiedu izpilde uzsākama ne
vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
IV. Noslēguma jautājumi
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.
10. Saistošie noteikumi ir brīvi pieejami Ķekavas
novada pašvaldības ēkā, Baložu pārvaldes un
Daugmales pārvaldes ēkās un publicējami Ķekavas
novada mājaslapā.
Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā
Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas
centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, k. 9), Baložos
(Uzvaras prospektā 1 a) un Daugmalē (Salnās).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Īgumi
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477
un nekustamajā īpašumā Nameji, Ķekavā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumu 2. § 3. Par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Īgumi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajam
īpašumam Nameji, Ķekavā (protokols Nr. 3) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Īgumi
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajā īpašumā Nameji, Ķekavā.
Ar detālplānojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada
pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju
pieņemšanas laiki – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19, tālr. 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu nr. 2. § 5. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vecmeldri, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
(protokols nr. 25) sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Vecmeldri, kadastra numurs
8070 008 0131.
Atbilstoši Ķekavas novada teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD), kur atļauta noliktavas un loģistikas centra, biroja un ražotnes būvniecība; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas
plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs).
Tālr. 67847161.

Paziņojums par papildinājumiem Daugmales teritorijas plānojuma
2007.–2019. gadam grozījumu darba uzdevumā
Ar Ķekavas novada domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu nr. 2.§ 6 Par grozījumu Daugmales pagasta
teritorijas plānojuma 2007.–2019. gadam izdotajā darba uzdevumā nr. TPD-2012-2 teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei (protokols nr. 2) veikti papildinājumi Daugmales pagasta teritorijas plānojuma
2007.–2019. gadam darba uzdevumā nr. TPD-2012-2 grozījumu izstrādei.
Teritorijas plānojuma darba uzdevums tiek papildināts ar vēl vienu grozījumu priekšmetu – izstrādāt
risinājumus izņēmumu gadījumiem, kad ir iespēja samazināt noteikto būvlaidi.
Ar pilnu lēmuma saturu ir iespēja iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai
Ķekavas novada pašvaldības ēkā (35. kabinetā, Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads).
Kontaktpersona – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona
Vaivode, tālrunis 67936019, e-pasts ilona.vaivode@kekava.lv.

Ķekavas Novads
2013. gada 12. februāris

budžets 3

Ķekavas novada budžets 2013. gadam

Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā
Doles TN stāvlaukuma rekonstrukcija
Kapu apsaimniekošana
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
PAŠVALDĪBAS TERIT.UN MĀJOKĻU APSAIMN.
Ķekavas ambulance
AMBULATORĀS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES
Ķekavas kultūras aģentūra
Ķekavas sporta aģentūra
Gājēju ietve un veloceliņš Baložos
Jaunatnes iniciatīvu centrs
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
Starptautiskās sadarbības projekti
Projekts “Āra trenažieri Ķekavā”
ATPŪTA,KULTŪRA,RELIĢIJA
Ķekavas vidusskola
Pļavniekkalna sākumskola
PII “Ieviņa”
Projekts-atjaunojamo energoresursu izmantošana PII “Ieviņa”
PII “Zvaigznīte”
Ķekavas mākslas skola
Ķekavas mūzikas skola
Sporta skola
Privātskola “Gaismas tilts”
Izglītības iestāžu ēku uzturēšana
Izglītība, interešu izglītība un metodiskais darbs
Baložu vidusskola
PII “Avotiņš”
PII “Avotiņš” siltināšanas projekts
Daugmales pamatskola
Latvijas-Igaunijas-Krievijas programma
Stipendijas pedagogu apmācībai
Izglītības iestāžu internetizācija
PII “Bitīte”
Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām PII
Skolēnu pārvadājumi
IZGLĪTĪBA
Sociālais dienests
Sociālās aprūpes centrs
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes ēku uzturēšana
Mērķdotācija bezdarbniekiem
Mērķdotācija brīvpusdienām
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Kredīta pamatsummas atmaksa
Pamatkapitāla palielināšana SIA “ĶSSC”
Pamatkapitāla palielināšana SIA “Baložu komunālā saimniecība”
Pamatkapitāla palielināšana SIA “Ķekavas nami”
Līdzekļu atlikums gada beigās
PAVISAM IZDEVUMI

Pielikums nr. 1 PAMATBUDŽETS – IEŅĒMUMI

Kods
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.0.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.2.0.
5.4.1.0.
5.4.0.0.
8.3.9.0.
8.4.2.9.
8.6.2.2.
8.6.2.3
8.0.0.0.
9.4.2.0.
9.4.3.0.
9.4.5.0.
9.4.0.0.
9.5.1.1.
9.5.1.2.
9.5.1.4.
9.5.1.5.
9.5.1.7.
9.5.2.1.
9.5.2.9.
9.5.0.0.
10.1.4.0.
10.1.0.0.
10.1.0.0.
12.2.4.0.
12.3.1.0.
12.3.9.2.
12.3.9.9.
12.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.1.0.
13.3.0.0.
13.0.0.0.
18.6.2.0
18.6.2.0
18.6.2.0.
18.6.2.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.9.0.
18.0.0.0.
19.2.1.0.
19.2.0.0.
19.0.0.0.
21.3.1.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.1.
21.3.9.2.
21.3.9.3.
21.3.9.5.
21.3.9.9.
21.4.2.9.
21.4.9.9.
21.0.0.0.

Nosaukums
2012.g.plāns 2013.g.plāns
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu
10 281 207
10 116 706
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu
120 868
112 870
KOPĀ
10 402 075
10 229 576
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada
676 765
649 238
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks.
32 000
50 000
KOPĀ
708 765
699 238
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, inženierbūvēm tekošā gada
471 942
341 208
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.gadu maks.
9000
10 000
Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā gada
197 199
224 140
Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks.
18 000
25 000
KOPĀ
696 141
600 348
Azartspēļu nodoklis
10 900
11 000
KOPĀ
10 900
11 000
Pārējie ieņēmumi no dividendēm(Baložu siltums)
24 731
25 000
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem
1300
1300
Pašv.budžeta procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
350
500
Pašv.budžeta iestāžu % ieņēmumi par konta atlikumiem
1040
500
KOPĀ
27 421
27 300
Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās
4500
4700
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu
300
300
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu
500
500
KOPĀ
5300
5500
PN par dokumentiem un apliec.kopiju saņemšanu
100
0
PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
100
100
PN par tirdzniecību publiskās vietās
5134
5000
PN par dzīvnieku turēšanu
200
200
PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu
1900
2000
PN par būvatļaujas saņemšanu
14 900
13 000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
3000
3000
KOPĀ
25 334
23 300
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
18 500
18 000
NĪN kavējuma nauda
30 000
32 000
KOPĀ
48 500
50 000
Ieņēmumi par makšķerēšanas kartēm
100
0
Ieņēmumi no privatizācijas
100
0
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumiem
12 000
0
Pārējie dažādi nenodokļu ienēmumi
10 000
5000
KOPĀ
22 200
5000
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
1500
1000
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
51 000
60 000
Ieņēmu no IIN un ĪN pamatparāda kapitalizācijas
100
0
KOPĀ
52 600
61 000
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija(brīvpusdienas)
30 000
25 000
Skolu biblioteku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi
30 852
2646
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta(pedagogu algas)
1 365 815
1 510 457
Mērķdotācija maznodrošinātām personām un asistentam (sociālais dienests)
7500
14 020
Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti(Kultūras aģentūra, Sporta aģentūra)
123 183
83 378
Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti (Sociālā māja Mellupos)
20 000
18 000
Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti(Daugmales multifunkcionālais centrs)
126 000
0
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(velocel.Baložos, ielu apgaism.energoef.)
114 946
0
Pārējie īpašiem mērķiem not.ieņēm.(gājēju ietve Pļavniekk., stāvlauk.pie Doles TN)
45 602
18 454
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(Ķekavas sākumskola, PII
19 654
0
Ieviņa”projekts”)
Transferti pašvaldībām (pedagogu apmācības stipendijas, pārējie projekti)
4632
66 512
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(dabaszinības projekts;internetizācija)
10 311
0
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(ambulances ēka)
1842
16 610
Kapitālo izdevumu transferti -valsts finansējums (t.sk.bezdarbnieki)
22 000
13 080
Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti (Ambulance)
26 933
17 000
KOPĀ
1 949 270
1 785 157
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
170 000
180 000
Reģionālās policijas ieņēmumi
188 350
274 000
KOPĀ
358 350
454 000
Ieņēmumi no valūtas kursa svārsstībām
1113
2000
Ieņēmumi no vecāku maksām
8300
10 000
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
56 800
58 100
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc.pakalpoj.
3070
3000
Ieņēmumi par telpu nomu
47 105
53 000
Ieņēmumi par zemes nomu
11 000
12 000
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
38 168
35 655
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
19 900
21 900
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
4000
4000
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
21 075
21 000
Ieņēmumi par projektu realizāciju
510
0
Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi
130 685
125 000
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi
18 758
20 558
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
2900
0
KOPĀ
363 384
366 213
Aizņēmumi
124 154
3 780 841
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
668 443
945 086
PAVISAM IEŅĒMUMI
15 462 837
19 043 559

Pielikums nr. 2 PAMATBUDŽETS – IZDEVUMI

Kods

01.000
03.000

Nosaukums
Pārvalde
Deputātu un komisiju darbs
Pašvaldības izdevums “Ķekavas novads”
Vēlēšanu komisija
Specialista piesaiste Ķekavas novadam
Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu izstrāde
Pārējo projektu izmaksas
Norēķini par izglītības pakalpojumiem
Norēķini par iemaksām PFIF(iepriekšējā gada)
Norēķini par iemaksām PFIF
IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS
Pašvaldības policija
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Tautsaimniecība
Ielu apgaismojuma nodrošināšana
Projekts ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana
Norādes zīmes Ķekavas novadā
Nākotnes ielas 14 rekonstrukcija
Latvijas-Igaunijas projekts “Riverways”

2012.g.plāns 2013.g.plāns
1 422 500
1 603 650
185 700
186 350
34 600
31 000
0
28 000
14 366
10 257
11 205
12 500
45 500
80 000
409 255
400 000
18 485
14 500
1 320 744
1 046 090
3 462 355
3 412 347
513 865
621 332
513 865
621 332
1 058 897
939 856
201 000
219 500
13 161
0
0
6986
0
135 000
0
14 198

06.000
07.000

08.000

09.000

10.000

48 944
29 804
39 100
0
1 390 906
137 696
137 696
845 432
407 038
212 481
10 725
22 200
20 000
0
1 305 395
1 070 568
223 699
452 879
54 753
426 243
133 816
261 276
137 885
5800
1 566 284
59 400
594 713
385 918
8853
362 712
0
13 036
39 960
502 480
224 525
121 450
6 646 250
434 906
330 257
102 396
243 602
29 200
34 593
1 174 954
687 214
45 000
28 000
71 202
0
15 462 837

228 018
0
31 450
200 000
1 775 008
178 802
178 802
887 439
381 560
0
33 930
22 300
32 000
3000
1 360 229
1 151 735
250 611
466 541
0
451 389
156 129
322 454
171 773
6100
4 373 102
60 400
659 169
432 022
0
379 624
18 977
0
0
584 253
553 300
123 900
10 161 479
464 791
380 549
104 746
391 400
15 772
39 902
1 397 160
66 000
0
0
71 202
0
19 043 559

Pielikums nr. 3 SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Kods
5.5.3.2.
8.6.2.2.
21.3.9.9.
9.4.6.0.
12.3.9.9.
18.6.2.0.

Nosaukums
Dabas resursu nodoklis par kaitīgām precēm
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Valsts nodevas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Autoceļu fonda līdzekļi
Konta atlikums gada sākumā
t.sk.Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
KOPĀ

2012.g.plāns 2013.g.plāns
120 000
120 000
50
50
1700
1000
100
0
300
0
117 751
106 238
38 081
34 991
3983
23 474
34 098
11 517
277 982
262 279

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
Kods
2233
2236
2242
2243
2244
2246
2249
2279
2200
2312
2350
2390
2390
2300
2515
2519
2500
5110
5100
5239
5240
5200

Nosaukums
Transporta pakalpojumi
Bankas komisija, pakalpojumi
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtu, inventāra un aparatūras apkalpošana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Ielu un ceļu kārtējais remonts
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Pārējie pakalpojumu veidi
KOPĀ PAKALPOJUMI
Inventārs
Remontmateriāli
Pārējās preces
Pārējās preces
KOPĀ MATERIĀLI, KO NEUZSKAITA KODĀ 5000
Dabas resursu nodokļu maksājumi
Pārējie nodokļi un nodevas
KOPĀ BUDŽETA IESTĀŽU NODOKĻU MAKSĀJUMI
Attīstības pasākumi un programmas
KOPĀ NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi-gulošie policisti
Pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigtā būvniecība
KOPĀ KAPITĀLIE IZDEVUMI
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
KOPĀ IZDEVUMI

2012.g.plāns 2013.g.plāns
500
0
20
20
100
0
4400
3000
85 050
57 947
103 234
108 212
10 000
10 000
54 678
42 000
257 982
221 179
3000
3000
3500
3500
5000
4500
3000
3000
11 500
11 000
900
900
200
200
1100
1100
0
0
0
0
6000
13 000
1400
16 000
7400
29 000
0
0
277 982
262 279

Pielikums Nr.4. ZIEDOJUMU IEŅĒMUMI
Kods
23.4.1.0.
23.5.1.0.

Kods
06.000
08.000
09.000

2012.g.plāns 2013.g. plāns
950
0
1050
0
1256
30 465
3256
30 465

Saņemtie ziedojumi no juridiskām personām
Saņemtie ziedojumi no fiziskām personām
Līdzekļu atlikums gada sākumā
KOPĀ

ZIEDOJUMU IZDEVUMI

Nosaukums
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un sports
Izglītība
Līdzekļu atlikums gada beigās
KOPĀ IZDEVUMI

2012.g.plāns 2013.g. plāns
0
30 000
2163
315
1093
150
0
0
3256
30 465
Roberts Jurķis, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Ķekavas Novads
2013. gada 12. februāris

4 dažādi
Sveicam
Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada janvārī
reģistrēti jaundzimušie
Aleksandrs Sutirins,
Aleksandrs Vavilovs,
Andžela Pickaine,
Edvards Muižnieks,
Elizabete Broka,
Elīza Strode,
Gabija Vīrele,
Henrijs Muižnieks,
Intars Kalvāns,
Kamilla Rogačova,
Kristaps Rieksts,
Kristiāna Osemļjaka,
Kristofers Kerans,
Laila Tauriņa,
Loreta Burve,
Madara Ščuka,
Melānija Lagunovska,
Rainers Sīga,
Renārs Paikens,
Samanta Vēvere,
Sebastians Mežotnis.
Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu
vecākus!

Sveicam
Skrejošus gadus kā jūrmalas smiltis
Plaukstā noturēt nevar neviens.
Tikai mūžīgo jaunības degsmi
Vienmēr sirds visur var paņemt sev līdz.

Pēc sapulces, aptuveni plkst. 14,

Imants Rugins,
Nadežda Bukovska,
Visvaldis Biļķēns,

85 gadu jubileju svin
Ādolfs Golubovs,
Jānis Vrubļevskis,
Zenta Sīpolniece,

90 gadu jubileju svin
Valentina Inchikova,
96 gadu jubileju svin
Mirdza Ose,

99 gadu jubileju svin

atpūtas pēcpusdiena Mostas pirmā puķe un strauts.
Programmā:
līnijdejas – senioru grupa Pīlādžvīns,
sieviešu deju grupa Ābeļzieds,
vingrotāju grupa Novecosim aktīvi.
Muzicēs kapella Vecie draugi.
Mīļi gaidīti visi pensionāri, ne tikai biedrības biedri!

Līdzi jāņem groziņš ar pašu sarūpētu cienastu.
Plašāka informācija – pa tālr. 26274699, Ilga.
Pensionāru biedrība Polārblāzma

Ekskursija pensionāriem uz Vāciju
(Reinas un Mozeles ielejas)
Pieteikties Ķekavas kultūras nama pagrabā ceturtdienās plkst. 11–13.

Mirdza Arkliņa,

102 gadu jubileju svin
Marcjanna Grauduže.
Baložu pilsētā

80 gadu jubileju svin
Ivans Ņesterovs,
Rita Blaua,
Taisija Dombrovska.

90 gadu jubileju svin
Anna Golubeva.
Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Informācija lauksaimniekiem!
Seminārs par grāmatvedības jautājumiem lauksaimnieciskā novirziena
saimniecībām 6. martā Baldones novada domes ēkā.
Programmā:
• vienkāršā ieraksta grāmatvedība,
• izmaiņas gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā,
• lauksaimniekiem aktuālās izmaiņas grāmatvedības un nodokļu
normatīvajos aktos,
• skaidras naudas deklarēšana,
• uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis,
• nodokļu likmju izmaiņas.
Papildu informācija par laiku un transportu pie lauksaimniecības konsultantes
Daces Kārkliņas, tālr. 28312379, e-pasts dace.karklina@kekava.lv.

Pateicības
Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem līdzcilvēkiem, kuri bija kopā ar mums skumju
brīdī, dēlu aizsaulē pavadot.
Briežu ģimene

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

Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem!

(paveiktā darba atskaite, debates, vēlēšanas).

Ķekavas pagastā
80 gadu jubileju svin

Kārlis Terts.

Aivars Ritums (1938),
Gunārs Ķimene-Ķimelis (1937),
Ivans Bortsovs (1931),
Jānis Selickis (1924),
Leonards Beļuns (1939),
Margita Dulbe (1938),
Marija Rihtere (1923),
Marta Vera Mackeviča (1933),
Olga Strode (1944),
Raisa Siliņa (1950),
Tatjana Migliniece (1970).

15. martā plkst. 12 Ķekavas kultūras namā
Aicināti visi biedrības biedri.
Iesniegumus par jaunu biedru uzņemšanu pieņem katru ceturtdienu
plkst. 11–13 Ķekavas kultūras namā.

Marija Rubane,

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada janvārī
reģistrēti mirušie

Ķekavas novada pensionāru biedrības Polārblāzma
biedru sapulce

Ķekavas novadā
2013. gada februārī

85 gadu jubileju svin

Mūžībā pavadīti

Pensionāru ievērībai

Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz,
Lai mīlai nenākas teikt: “bija”,
Lai saule vienmēr nāk Jums līdz!

Ķekavas novada

Liels paldies SIA “Ķekavas nami” vadītājam Ērikam Linteram par sniegto palīdzību
remontdarbos.
Pensionāre
Marija Muļenko no Valdlaučiem

Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada janvārī
salaulāti
Vadims Savins un Ināra Tarasenoka,
Pekka Juhani Mikenens un
Maija Mikenena.

APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Līdzjutība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei Līgai Puriņai,
brāli mūžības ceļos pavadot.
Ķekavas novada pašvaldības
grāmatvežu kolektīvs

