
 
Latvijas Republikas tiesībsargs 

 

Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 

Rīgā 

2020.gada 11.jūnijā Nr. 6-2/364 

Uz 01.06.2020  

Persona E 

e-pasta adrese 

 

Ķekavas novada pašvaldība 

novads@kekava.lv 

 

 

Par pagalmu ar strūklaku baseiniem Baložos 

Tiesībsargs ir izskatījis personas E (turpmāk – Iesniedzējs) 2020.gada 1.jūnija 

iesniegumu “Par pagalmu ar strūklaku baseiniem Baložos (Titurgā)”, kas saņemts 

Tiesībsarga birojā 2020.gada 1.jūnijā un reģistrēts ar Nr.690, par ilgstošu Ķekavas 

novada pašvaldības faktisku bezdarbību, nenovēršot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

iekšpagalmā pašvaldības īpašumā esoša objekta – Titurgas strūklakas ar baseiniem, kas 

atrodas pie Baložu pilsētas pārvaldes, Uzvaras pr. 1a, Baložos, bīstamību. 

 

Tiesībsargs darbojas saskaņā ar Tiesībsarga likumā noteikto mērķi veicināt 

cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski, lietderīgi un 

atbilstoši labas pārvaldības principam. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmajā 

daļā noteikts, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Viens no vispārējiem 

tiesību principiem ir tiesiskuma princips. Tiesiskuma princips attiecas ne tikai uz valsts 

pārvaldes darbību, bet arī organizāciju, tāpēc valsts pārvalde ir organizēta tā, lai valsts 

pārvaldē pastāvētu efektīvs tiesiskuma uzraudzības mehānisms - valsts pārvaldei ir jābūt 

izveidotiem iekšējiem kontroles mehānismiem. Tiesiskuma kontrolei var veidot arī ārējus 

kontroles mehānismus, taču ārējo kontroles mehānismu uzdevums nav stāties iekšējo 

kontroles mehānismu vietā. Tiesībsarga institūts ir veidots kā ārējs valsts pārvaldes 

kontroles mehānisms, kas nevar darboties iekšējo kontroles mehānismu vietā. Pretējā 

gadījumā tiktu apdraudēta valsts pārvaldes organizācijas atbilstība tiesiskuma principam. 

Tā arī no procesuālo tiesību viedokļa vēršanās pie tiesībsarga nav uzskatāma par 

apstrīdēšanas procesa ierosināšanu, un procesa dalībniekam jāņem vērā, ka šāda vēršanās 

neaptur ne administratīvā akta darbību, ne pārsūdzēšanas termiņu.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā noteikts, ka valsts 

pārvaldei savā darbībā jāievēro labas pārvaldības princips.  

Labas pārvaldības princips uzliek pašvaldībai pienākumu bez liekas vilcināšanas 

reaģēt uz informāciju par apstākļiem, kas var apdraudēt cilvēku drošību. 
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Apstāklis, ka Ķekavas novada pašvaldība jau 2016.gadā ir saņēmusi pašas pasūtītu 

2016.gada 21.aprīļa SIA “AB ARHO” Tehniskās apsekošanas atzinumu par Titurgas 

strūklaku un baseiniem, kurā secināts, ka minētais objekts apdraud cilvēku drošību, un, 

kā liecina Iesniedzēja iesniegumam pievienotās  Titurgas strūklakas un baseinu 

fotogrāfijas, četru gadu laikā nav veikusi darbības faktiski, ja ne novēršot objekta 

bīstamību, tad to norobežojot, norāda uz sliktu pārvaldību Ķekavas novada pašvaldībā. 

Vienlaikus tiesībsargs ir sazinājies ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektori 

un saņēmis informāciju, ka tiek gatavota Titurgas strūklakas un baseinu projekta 

būvniecības dokumentācija, kas vēl jūnija mēnesī tikšot iesniegta Ķekavas novada 

pašvaldības būvvaldē, kur ar to varēs iepazīties, un, iespējams, projekts tiks pabeigts 

2020.gadā. 

Tiesībsargs aicina Ķekavas novada pašvaldību nekavējoties norobežot Titurgas 

strūklaku un baseinus no blakus esošā bērnu rotaļu laukuma, to iežogojot un nepieļaujot 

bērnu piekļūšanu bīstamajam objektam, par to informējot tiesībsargu. 

 

 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību 

nodaļas vadītāja 

Ineta Rezevska 
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