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Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 

Datums skatāms laika zīmogā, Nr. 1-7.1/19/3029 

Uz 2019. gada 3. oktobra Nr. 1-6.1/19/4867 

 

Par informācijas sniegšanu 

 

Ķekavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2019. gada 3. oktobrī saņemta Jūsu 

2019. gada 3. oktobra vēstule (reģistrēts ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/19/4867; turpmāk – Vēstule), 

kurā izteikts lūgums sniegt informāciju: 

1. Vai Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji vēlas piedalīties jautājuma izskatīšanā Olaines 

novada domes komitejās vai domes sēdē?  

2. Vai Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē? 

3. Sagatavot Vēstulē norādīto papildus informāciju par Ķekavas novada pašvaldības teritorijas 

daļu, ko VARAM piedāvājusi administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pievienot Olaines 

novada pašvaldībai. 

 

Izvērtējot Vēstulē ietverto lūgumu, Pašvaldība sniedz šādu atbildi: 

 

1. Ķekavas novada atdalāmā teritorijas daļa ~ 5128,2ha. 

 

2. Norādītajā teritorijas daļā  ir ~ 2544 zemes vienības. 

 

3. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam plānotā (atļautā) izmantošana zemes 

vienībām:    

3.1. Vasarnīcu apbūves teritorijas- nav noteikta. 

3.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM2)- Dzērumi~ 1803, Mellupi~138, kopā 1941. 

3.3. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS)- Mellupi ~ 48, Plakanciems~ 134, kopā- 

182.  

Apkopojot datus netiek skaitīti īpašumi kuriem ir vairākas plānotās (atļautās) izmantošanas vienā 

zemes vienībā. Informāciju par  teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu skatīt 

šeit- https://kekava.lv/uploads/filedir/arturs/kekavastp_2012groz_grafiska_karte.pdf.  

Pašvaldības rīcībā nav datu bāzes, lai atlasītu precīzus datus par plānoto (atļauto) izmantošanu un 

NĪLM katrai zemes vienībai. 

 

4. Pašvaldība kā īpašnieks/tiesiskais valdītājs šajā teritorijā ir uz 147 īpašumiem. Pielikumā skatīt 

dgn datni ar īpašumu izvietojumu uz kadastra kartes fragmenta. Pašvaldības rīcībā nav vienotas 

datubāzes, lai atlasītu jums vēlamo informāciju. 

  

5. Pielikumā skatīt dgn datni ar īpašumu izvietojumu uz kadastra kartes fragmenta. Pievienojam 

pašvaldības ielu un ceļu sarakstu. Pašvaldība šobrīd izmanto  sociālā centra un dažādu sociālo 

grupu kopdzīvojamo māju nekustamajos īpašumos “Lilijas” un “Lilijas-1”, Mellupos. 

Pašvaldības rīcībā nav vienotas datubāzes, lai atlasītu jums vēlamo informāciju. 

 

Olaines novada pašvaldība 

pasts@olaine.lv 

https://kekava.lv/uploads/filedir/arturs/kekavastp_2012groz_grafiska_karte.pdf


 

 

 
 

       6. Deklarēto iedzīvotāju skaits pa ciemu teritorijām. Dzērumi – 604; Plakanciems – 255; Mellupi 

– 138, kopā – 997. 
 

       7. 31 pirmskolas vecuma bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, no tiem 4 mācās Rīgas 

izglītības iestādes.  

 

        8. 36 pirmskolas vecuma bērni ir reģistrēti rindā uz Ķekavas novada pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

 

 9. Kopā 118 bērni ir pamatizglītības vai vidējās izglītības pakalpojuma saņēmēji, no tiem 

pamatizglītības posmā – 92 bērni un 26 bērni vidējās izglītības posmā. 14 bērni ir izbraukuši uz 

ārzemēm, 44 bērni mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, 60 bērni mācās Ķekavas novada 

skolās. 

 
 

10. Mācību gada laikā katru darba dienu tiek nodrošināti skolēnu autobusi uz un no Ķekavas 

vidusskolas un sākumskolas: 

Maršruts no Mežsētām, Jāņupes un Plakanciema. 

Maršruts no Dzērumiem. 

 Skolēniem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināts transports vai transporta kompensācija 

nokļūšanai Rīgas speciālajās skolās. 

 

11. Plakanciema iedzīvotājiem nokļūšanai pie ģimenes ārsta, uz veikalu, pastu un pašvaldību no 

Plakanciema uz Ķekavu reizi nedēļā tiek nodrošināts bezmaksas autobuss. Savukārt uz Rīgu var 

Klase 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl. Kopā

Dzērumi 4 1 4 4 3 3 7 3 0 1 1 0 31

Mellupi 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 11

Plakanciems 1 2 1 5 2 1 2 2 2 0 0 0 18

Kopā 7 4 5 9 5 5 10 6 2 3 3 1 60

Bērnu skaits Ķekavas novada izglītības iestādēs katrā klašu grupā



nokļūt ar Rīgas Taksometru parka maršruta autobusu Nr.5172 Rīga – Mežsētas – Vaivadi. Vasaras 

sezonā maršruti Nr.6852 Rīga - Straume. Nr.6859 Rīga – Mežsētas. 

   Dzērumu iedzīvotāji nokļūšanai uz Ķekavu un Rīgu izmanto Rīgas Taksometru parka maršruta 

autobusu Nr.6991 Rīga – Tekstilnieks.  

 

12. Informācija par investīciju projektiem un objektiem Dzērumos, Mellupos un Plakanciemā: 

12.1. Hibrīdais ielas apgaismojums (vējš + saule) Dzērumos autobusu galapunktā. 

12.2. Mellupu autobusu pieturas apgaismojums – ir tehniskais projekts. 

12.3. Tirdzniecības vieta Mellupos. 

12.4. LAD ELFLA projekts Nr. 12-04-LL10-L413201-000003 „Sociālā centra un dažādu sociālo 

grupu kopdzīvojamo māju rekonstrukcija Mellupos, Ķekavas pagastā” 290345 LVL, tajā skaitā 

18000 LVL ES ELFLA finansējums. 

12.5. Plānota Autoceļa V27-Egles seguma maiņa un Veckalnu ceļa seguma maiņa Dzērumos, kā 

arī apgaismojuma izbūve. 

12.6. Atbalstīti NVO finansētie projekti Dzērumos, Mellupos un Plakanciemā, biedrība 

“Sorbum”, biedrība “Dabas zirgu biedrība”, biedrība “Ģimenes izglītības Fonds”, DKS 

“Radiotehnika -5”. 

Ar aktualizēto rīcības un investīcijas plānu aicinām iepazīties šeit- 

https://kekava.lv/pub/index.php?id=395. 

 

   13. Kā problēmzonu būtu jāmin applūstošo teritoriju gar Misas upi, tā skar ne tikai lauku teritoriju 

bet arī Dzērumu un Plakanciema ciemu teritorijas. Apgrūtinājumus, tai skaitā aplūstošās teritorijas 

lielumu gar Misas upi skatīt Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā, saite šeit- 

https://kekava.lv/pub/index.php?id=1316&id=1316.  
 

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji vēlas piedalīties Olaines novada organizētajā 

publiskajā sanāksmē un domes sēdē. Informāciju par domes sēdi un publisko sanāksmi sūtīt uz e-

pastu aigars.vitols@kekava.lv vai sazināties pa tālr.nr. 28355553. 

 

 

Izpilddirektores p.i.    Līga Mizovska 

 

 
Juris Križanovskis 

27841097 

juris.krizanovskis@kekava.lv 
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