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Piešķirta nauda
vasaras nometnēm
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Sakopjam 
Ķekavas novadu
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Jaunieši rada
biznesa idejas

6. lpp.  

Pašiem savs
kūdras bānītis

11. lpp.  

Veicot nepieciešamos sakārto-
šanas darbus, pagājušajā nedēļā 
sporta nodarbībām un sacensī-
bām tika atvērta jaunā Ķekavas 
sākumskolas sporta zāle. Jau 
11.  maijā tajā notika Latvijas 
Skolu sporta federācijas rīkotais 
florbola turnīrs starp labākajām 
skolām 3.–4. klašu grupā.  

Pagājušas nedēļas sākumā tika no-
ņemta otra paceļamā basketbola 
groza konstrukcija, kas ļāva sporta 
zāli izmantot sporta nodarbībām 
un treniņiem dažādos sporta vei-
dos, atskaitot basketbolu. Tuvāka-
jā laikā tiks izveidoti stiprinājumi 
pārvietojamiem basketbola gro-
ziem, līdz ar to zālē varēs trenēties 
arī basketbolisti. Par sporta zāles 
pieejamību tika informēti sporta 
klubi, sporta pedagogi, kā arī Ķeka-
vas novada sporta skola. Šo sporta 
zāli pirmie iemēģināja florbolisti, 
rīkojot florbola turnīru starp la-
bākajām skolām no visas Latvijas. 
Ķekavas novadu šajās sacensībās 
pārstāvēja Ķekavas vidusskolas pui-
šu komanda un Baložu vidusskolas 
meiteņu komanda. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas novadā dzīvojošie bērni  
un jaunieši aicināti piedalī-
ties konkursā par labāko ideju  
vides objekta izveidei pie  
Ķekavas Mūzikas skolas. Ie-
sniegt savas idejas par vides ob-
jekta risinājumu būs iespējams 
līdz 4. jūnijam. Paredzēts, ka 
konkursa uzvarētāja projekts 
tiks realizēts, lai priecētu nova-
da iedzīvotājus un viesus.

Konkursa nolikums paredz, ka 
konkursā var piedalīties Ķekavas  
novadā dzīvojošie vai izglītību 
iegūstošie bērni un jaunieši no 
septiņu līdz deviņpadsmit gadu 
vecumam, tāpat kopīgu ideju 
var iesniegt arī vairāku dalīb-
nieku grupa. Objektu plānots 
realizēt un izvietot pie Ķekavas 
Mūzikas skolas Skolas ielā 1, 
tādēļ objektam tematiski jābūt 
saistītam ar mūziku, vēlams, 
lai objekts būtu interaktīvs un  
mijiedarbotos ar apkārtējo vidi 
vai cilvēkiem.

Strādājot pie idejas un skicēm, 
autoram jāņem vērā teritorijas 
plānojums un esošā apbūve, jā-
cenšas objektu radīt tādu, lai tas 
vienlīdz labi izskatītos no visiem 
skatupunktiem. Iesniedzot savu 
piedāvājumu, jāņem vērā visi 
nolikumā minētie iesniegšanas 
noteikumi, tāpat jāievēro anoni-
mitāte – iesniedzot dokumentus, 
uz aploksnes drīkst norādīt tikai 
šifrēto kodu, neidentificējot pašu 
autoru. Katrs dalībnieks drīkst 
iesniegt vienu vai vairākus kon-
kursa piedāvājumus.

Kopējais konkursa balvu fonds 
ir 500 eiro, pirmo trīs vietu iegu-
vēji saņems naudas balvu, bet 
interesantāko darbu autoriem 
tiks piešķirta veicināšana balva. 
Konkursa nolikums un pieliku-
mi apskatāmi Ķekavas novada 
interneta vietnē, sadaļas „Attīs-
tība” apakšsadaļā „Vides objekta 
konkurss”.

Sabiedrisko attiecību daļa

Aicina piedalīties 
ideju konkursā 
par vides objektu Ķekavā

Atvērta jaunā 
Ķekavas sākumskolas 
sporta zāle

Ar rekordlielu dalībnieku skaitu  
pavasara laivu braucienos pa  
Ķekaviņu un Misu Ķekavas  
novada Tūrisma koordinācijas 
centrs (TKC) ir atklājis šā  gada 
aktīvo tūrisma sezonu. Laivu 
braucieni plānoti arī rudenī, bet 
kā tiek sagaidīta vasara?

Līdz ar aktīvās tūrisma sezonas 
sākumu TKC ir ticis pie jaunas in-
terneta vietnes kekava.travel. Tajā 
pieejams daudz vairāk informācijas 
nekā iepriekšējā, iespējams lejupie-
lādēt brošūras un maršrutu bukle-
tus, var iepazīties gan ar pasākumu 
kalendāru, gan interaktīvo karti 

ar apskates objektiem arī tuvējos 
novados. Kopumā jaunā vietne ir 
daudz pārskatāmāka, atraktīvāka 
un interesantāka kā vizuāli, tā sa-
turiski. Laipni lūdzam apmeklēt 
mūsu jauno mājaslapu!

Turpinājums 10. lpp.  

Aktīvā tūrisma sezona 
ir sākusies!
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No šā gada 1. aprīļa stājies spēkā 
Sociālā uzņēmuma likums, kas 
nodrošina iespēju darboties un 
attīstīties sociālās uzņēmējdarbī-
bas jomā. Likums nosaka tiesisko 
ietvaru, paredzot gan kritērijus 
sociālā uzņēmuma statusa iegūša-
nai, gan kārtību, kā valsts atbalstīs 
šāda veida uzņēmējdarbību.

Sociālais uzņēmums ir SIA, kam 
piešķirts sociālā uzņēmēja statuss, 
tā darbība rada labvēlīgu sociālo ie-
tekmi un veic radošu saimniecisko 
darbību. Sociālā uzņēmējdarbība 
kā uzņēmējdarbības forma paredz 
iespēju ražot preces vai sniegt pa-
kalpojumus, un tās mērķis ir risināt 
kādu sociālo problēmu vai radīt 
labumu sabiedrībai, nevis gūt mak-
simālu peļņu uzņēmuma īpašnie-
kiem. Uzņēmuma peļņa netiek sa-
dalīta, tā tiek ieguldīta uzņēmumā 
vai sociālā mērķa sasniegšanā.

Sociālās uzņēmējdarbības jomas 
var būt saistītas ar sociālo pakalpo-
jumu sniegšanu, izglītības un kultū-
ras veicināšanu, vides un dzīvnieku 
aizsardzību u.c. Sociālie uzņēmumi 
varēs iegūt 100% atbrīvojumu no 
uzņēmuma ienākuma nodokļa, ie-
spējas pretendēt uz dažādiem atbal-
sta instrumentiem, tostarp saņemt 
pašvaldības atbalstu un konsultāci-
jas. Tāpat uzņēmēji drīkstēs saņemt 
ziedojumus, grantus un savā darbā 
iesaistīt brīvprātīgos.

Ķekavas novada pašvaldība atgā-
dina, ka uzņēmējdarbības atbals-
tam ir izstrādāta „Ceļa karte”, kas 
paredz konkrētu pasākumu īste-
nošanu laika posmā no 2018. līdz 
2020. gadam. Arī sociālās uzņē-
mējdarbības jomā strādājošie uzņē-
mumi laipni gaidīti pašvaldībā, lai 
saņemtu konsultācijas un ieteiku-
mus, piedalītos darba grupās, tāpat 
iespēju robežās ir iespējams saņemt 
atbalstu saistībā ar informācijas 
sniegšanu sabiedrībai, dalību pasā-
kumos vai telpu nodrošināšanu. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Šogad, noslēdzoties projektu kon-
kursam, līdzfinansējumu nometņu 
īstenošanai ieguva divas nevalstis-
kās organizācijas – biedrība „Ak-
tīvai Ķekavai” un „Solis tuvāk” –, 
kā arī Daugmales pamatskola, pri-
vātā pamatskola „Gaismas tilts 97”,  
Ķekavas novada pašvaldības  
Sporta aģentūra un florbola klubs  
„Ķekavas buldogs”.

Kā informē Ķekavas novada 
pašvaldības Izglītības daļa, šo-
gad konkursam kopumā tika 

pieteikti 20  projekti, no kuriem 
18 iniciatīvas saņēmušas maksi-
mālo līdzfinansējumu. Atbalsts 
nometņu projektiem piešķirts 
atbilstoši nometnes dalībnieku 
skaitam (minimālais dalībnieku 
skaits – 15, maksimālais  – 24) 
un veidam (diennakts vai dienas 
nometnes).  Līdzfinansējuma ap-
joms vienam bērnam diennakts 
nometnēs paredzēts 12 eiro die-
nā, savukārt dienas nometnēs  – 
6  eiro dienā. Izvērtējot vasaras 

nometņu projektu pieteikumus, 
tika ņemti vērā šādi kritēriji:
•	 vērtību orientēta audzināšana;
•	 dzīves prasmju veidošana;
•	 veselīga dzīvesveida popularizē-

šana;
•	 izglītojošā programma;
•	 sociālās integrācijas aktivitātes;
•	 nometnes satura temporitms;
•	 nometnes saturam atbilstošs 

budžets;
•	 iepriekšējo nometņu realizācijas 

kvalitāte. 
Ķekavas novadā deklarētajiem 

bērniem un jauniešiem šovasar būs 
iespēja piedalīties pašvaldības līdz-
finansētajās nometnēs, kuru laikā 

varēs apgūt latviskās gadskārtu 
tradīcijas, tūrisma un orientēšanās 
iemaņas, izzināt pasauli un apkār-
tējo dabu, uzzināt, kas ir tehniskā 
jaunrade, kā arī piedalīties dažā-
dās sporta aktivitātēs un radošajās 
darbnīcās. Aktuālo vasaras nomet-
ņu sarakstu aicinām skatīt novada 
interneta vietnes sadaļā „Izglītība”.

Pretendēt uz līdzfinansējuma 
saņemšanu bērnu un jauniešu va-
saras nometnēm varēja Ķekavas 
novada pašvaldības institūcijas, iz-
glītības iestādes, sabiedriskās orga-
nizācijas, juridiskās personas.

Sabiedrisko attiecību daļa

Aprīlī uzsākta Ķekavas novada 
Jaunu ideju centra būvniecība, 
ko veic būvfirma „Balsts–R”. Jau-
no ēku plānots pabeigt nākamā 
gada martā. Jaunu ideju centrs 
atradīsies Ķekavā, Skolas ielā 2, 
vecās saimniecības ēkas vietā.

Jaunu ideju centrs būs mūsdie-
nīga, moderna, ideju piepildī-
ta ēka, kas ļaus radīt un īstenot 
jaunas iespējas novada attīstī-
bai. Tā būvniecības kopējās iz-
maksas (būvdarbu realizēšana, 
būvuzraudzība un autoruzrau-
dzība) ir 696 000 eiro, no kuriem 
400  000  eiro ir aizņēmums, bet 
296  000 eiro – Ķekavas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļi.

Jauno ideju centra telpas kal-
pos kā multifunkcionāla platfor-
ma, kurā pulcēties jauniešiem, 
dažādām novada nevalstiskajām  

organizācijām un citām interesen-
tu grupām. Jauno ideju centrs būs 
vieta, kas piedāvās visai plašu ie-
spēju klāstu. Tajā paredzēts īstenot 
ne tikai aktivitātes jauniešiem, bet 
attīstīt arī atbalsta sistēmu jauna-
jiem individuālajiem uzņēmējiem 
un nevalstiskajām organizācijām, 
nodrošinot pieeju aprīkotām dar-
ba telpām un atbalsta mehānismu 
darbības veicināšanai. Ēku dienas 
pirmajā pusē būs iespējams iz-
mantot arī dažādu mūžizglītības 
aktivitāšu īstenošanai, senioru un 
jauno māmiņu aktivitātēm. Ēkas 
pagrabstāvā būs izvietotas ģērb-
tuves un dušas sportistiem, kuri 
sporto blakus esošajā mazās sko-
liņas stadionā, kā arī publiskā tu-
alete, kas būs pieejama ikvienam 
parka apmeklētājam.

Sabiedrisko attiecību daļa

Jau jūnija sākumā, beidzoties 
mācību gadam skolās, tiks uz-
sākta Nākotnes ielas asfalta 
seguma atjaunošana un gājēju 
ietves pārbūve ceļa posmā no 
Dienvidu ielas līdz Ķekavas  
Mūzikas skolas stāvlaukumam.

Tāpat projekta ietvaros tiks iz-
būvēta jauna ietve no Mūzikas 
skolas stāvlaukuma līdz tās ieejai, 
kā arī ierīkots apgaismojums. Pa-

ralēli notiks gājēju ietves izbūve 
un ielu apgaismojuma ierīkošana 
posmā no Nākotnes ielas 14 līdz 
Nākotnes ielai 36A. 

Plānots, ka Nākotnes ielā visi 
remontdarbi tiks pabeigti līdz 
oktobrim. Iedzīvotājiem šajā lai-
kā jārēķinās ar satiksmes ierobe-
žojumiem, par kuriem sabiedrība 
tiks informēta atsevišķi.

Sabiedrisko attiecību daļa

Kā informē būvuzņēmējs SIA 
„Union Asphalttechnik”, 15. maijā 
tiks atsākti pērn oktobrī iesāktie 
Gaismas ielas rekonstrukcijas dar-
bi. Būvdarbu tehnoloģiskais pār-
traukums, kas bija nepieciešams 
nepiemērotu laikapstākļu dēļ, ir 
beidzies, un būvdarbus plānots 
pabeigt mēneša laikā.

Pagājušajā gadā Gaismas ielas sa-
kārtošanas ietvaros tika pabeigta 
koku zāģēšana, celmu nofrēzēšana, 
uzsākta ceļu nomaļu grunts uzau-
guma noņemšana, kā arī veikta ceļa 
betona apmaļu nojaukšana, nomai-
ņa un jaunu apmaļu uzstādīšana.

Maijā paredzēts pabeigt rude-
nī iesāktos būvdarbus, kā arī veikt 
ceļa seguma atjaunošanas darbus. 
Būvdarbu laikā iespējami nelieli 

satiksmes organizācijas ierobežo-
jumi, nepieciešamības gadījumā 
satiksme tiks regulēta ar luksoforu 
un/vai regulētāju palīdzību, īslaicīgi 
var būt apgrūtināta piekļuve blakus 
esošajiem īpašumiem. Gaismas 
iela ir viena no VAS „Latvijas valsts 
ceļi” īpašumā esošajām novada ie-
lām. Būvdarbi objektā „Valsts vie-
tējā autoceļa V6 Ķekava–Plakan-
ciems posma 0,00.  km–1,12. km 
seguma atjaunošana” tika uzsākti 
2017. gada 16. oktobrī, un pēc teh-
niskā pārtraukuma noslēgšanās 
būvprojektu plānots pabeigt jūnijā.

Aicinām iedzīvotājus būt sapro-
tošiem un sekot līdzi satiksmes or-
ganizācijas izmaiņām minētajā ceļa 
posmā.

Sabiedrisko attiecību daļa

Iespējas attīstīt 
sociālo uzņēmējdarbību

SOCIĀLĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Biznesa mērķis 
ir nevis maksimāli 
nopelnīt, bet novērst/
risināt kādu 
sociālu problēmu

No 01.04.2018 spēkā 
Sociālā uzņēmuma likums

KaS ir SociālaiS uzņēmumS?
Sociālais uzņēmums ir Sia, 
kam piešķirts sociālā uzņēmēja 
status, tā darbība rada labvēlīgu 
sociālo ietekmi un veic radošu 
saimniecisko darbību
darBīBaS jomaS
•	 Sociālo pakalpojumu sniegšana
•	 izglītības un kultūras veicinašana
•	 Vides un dzīvnieku aizsardzība u. c.

atBalStS
•	 100% atbrīvojums no uiN
•	 iespēja pretendēt uz dažādiem  

atbalsta instrumentiem
•	 iespēja saņemt ziedojumus, grantus,  

savā darbā iesaistīt brīvprātīgos
•	 Pašvaldības atbalsts  

un konsultācijas

BūtiSKi!
uzņēmuma peļņa netiek sadalīta, 
bet gan ieguldīta uzņēmumā vai sociālā 
mērķa sasniegšanā

www.kekavasnovads.lv
www.socialauznemejdarbiba.lv

Pašvaldības finansējums piešķirts 20 vasaras nometņu projektiem
Ķekavas novada pašvaldība šogad 15 000 eiro apmērā līdzfinansē-
jusi 20 dažādas dienas un diennakts nometnes bērniem un jaunie-
šiem vasarā. 

Būvniecības laukuma iekārtošana.

Uzsākta Jaunu ideju centra būvniecība

Nākotnes ielā atjaunos asfalta segumu un veidos jaunas ietves
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Maijā tiks atsākti 
Gaismas ielas 
atjaunošanas darbi

Gaismas iela Ķekavā.
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Ķekavas novada pašvaldības te-
ritorijā ir atkritumu šķirošanas 
punkti, kuros tiek nodrošināta 
dalīta plastmasas, papīra, stikla, 
metāla un bioloģiski noārdāmo 
atkritumu vākšana, respektīvi, 
atkritumi tiek izmesti atbilstošos 
konteineros.

Atkritumu šķirošanas punkti Ķe-
kavas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 13/2011 izpratnē ir 
konteineru laukumi pie daudzdzī-
vokļu mājām, kur daudzdzīvokļu 

māju iedzīvotājiem tiek nodroši-
nāta nešķirotu atkritumu vākšana, 
kā arī konteineri dalītai vākšanai –  
šķirošanai.  Pie katra punkta izvie-
tots arī informācijas stends ar in-
formāciju, ko un kurā konteinerā 
drīkst vai nedrīkst mest. 

Būtiski – nešķirotus atkritumus 
konteineros drīkst mest tikai pie-
gulošo daudzdzīvokļu māju ie-
dzīvotāji, bet konteinerus dalītai 
vākšanai drīkst izmantot visi, jo 
tos apsaimnieko bez maksas. Tā-
tad tie privātmāju iedzīvotāji, kuri 

izvēlas šķirot atkritumus, drīkst 
izmantot atkritumu šķirošanas 
punktus, kas atrodas pie daudz-
dzīvokļu mājām. 

Pašreiz novada teritorijā ir ofi-
ciāli apstiprināts viens atkritumu 
šķirošanas laukums SIA „Lautus” 
teritorijā (adrese „Gurnicas”, Ķe-
kavas pagasts, Ķekavas novads). 
SIA „Lautus” (iepriekš SIA „Ragn-
Sells”) šķiroto atkritumu savākša-
nas laukumā bez maksas no iedzī-
votājiem pieņem šādus atkritumus: 
metāla iepakojumu, stikla taru,  

papīru un kartonu, kā arī plastma-
sas iepakojumu.

Lielgabarīta atkritumus, pie-
mēram, mēbeles vai matračus, 
dzīvokļos dzīvojošie drīkst at-
stāt pie daudzdzīvokļu māju 
atkritumu konteineriem. Daug- 
malē lielgabarīta atkritumus SIA 
„MARSS” izved pēc SIA „Ķeka-
vas nami” pieprasījuma. Savukārt 
lielgabarīta atkritumus Rāmavā, 
Valdlaučos, Ķekavā un Baložos 
izved SIA „Pilsētvides serviss” un 
SIA „Lautus” vienu reizi nedēļā. 
Samaksa iekļauta apsaimnieko-
šanas maksā.

Būvniecības un remonta atkritu-
mus, piemēram, logu ailes, rīģipsi 
u.c., remonta veicējam ir pienā-
kums par samaksu nodot specia-
lizētam būvniecības atkritumu ap-
saimniekotājam, ko var brīvi izvē-
lēties no plašā piedāvājuma klāsta. 

Nereti automašīnu īpašniekiem 
aktualizējas jautājums, kur likt ve-
cās, nolietotās vieglās automašīnas 
riepas. Auto riepas ir videi bīstami 
atkritumi – to dabiskais sadalīšanās 
periods ir ārkārtīgi liels. Protams, 
viens no variantiem ir riepas atstāt 
savā autoservisā, kuram ir noslēgts 
līgums ar atkritumu apsaimnieko-
tāju par bīstamo atkritumu savāk-
šanu. Tāpat riepas var personīgi 
nogādāt uz kādu no bīstamo at-
kritumu pieņemšanas punktiem. 
Karte ar uzņēmumiem Latvijā, kuri 
pieņem nolietotās riepas, pieejama 
www.atkritumi.lv. 

Aicinām Ķekavas novada iedzī-
votājus būt sociāli atbildīgiem ne 
tikai pret novadu, bet arī pret vidi 
kopumā un atkritumus izmest tikai 
tam paredzētajās vietās.

Sabiedrisko attiecību daļa

Aktuāli
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Atkritumu šķirošanas iespējas Ķekavas novadā

Ķekavas novadā Lielā talka šo-
gad norisinājās 36 vietās. Aprīļa 
izskaņā sakopti meži, ceļmalas, 
pļavas un piemiņas vietas visā 
novadā, bet iedzīvotāji talkas 
dienu aktīvi izmantoja arī savu 
privātīpašumu sakopšanai.

Kā informē Ķekavas novada paš-
valdības Vides un labiekārtošanas 
daļas pārstāvji, šogad oficiāli tika 
reģistrētas 36 talkas vietas. Lie-
lākās talkas novadā šogad rīkoja 
SIA „Maxima Latvija”, Baložu  
vidusskola, Ķekavas vidusskola, 
Ķekavas novada pašvaldības ad-
ministrācija, kā arī īpaši aktīvi 

talkotāji šopavasar pulcējās Dzē-
rumos un Baložu pilsētā.   

Kā ierasts, talka aizvadīta pozi-
tīvā gaisotnē, vienkopus pulcējot 
gan lielus, gan mazus novada ie-
dzīvotājus un draugus.

Lielās talkas laikā tika iestā-
dīti bērzi Klaņģu kalnā, savākti 
ceļmalās izmestie sadzīves atkri-
tumi, sagrābtas lapas, savākti no-
lauztie koku zari un veikti daudzi 
citi vides sakopšanas un labiekār-
tošanas darbi.

Kamēr līdz nākamajai Lielajai 
talkai jāgaida vēl gads, aicinām 
rūpēties par apkārtējo vidi arī 
ikdienā, kā arī informējam, ka  

Ķekavas novads šā gada 15. sep-
tembrī piedalīsies Pasaules talkā. 
Vairāk par kustības „Let’s Do It!” 
rīkoto akciju aicinām skatīt vietnē  
www.letsdoitworld.org.

28. aprīlī aizvadītā talka jau 
desmito gadu aicinājusi Latvijas 
iedzīvotājus padarīt apkārtējo 
vidi tīrāku, patīkamāku un da-
bai draudzīgāku. Ķekavas nova-
da pašvaldība pateicas ikvienam 
aktīvajam novada iedzīvotājam, 
kurš šogad talkā piedalījās pirmo 
vai jau desmito reizi, lai kopīgiem 
spēkiem sakoptu novadu!

Sabiedrisko attiecību daļa

Lielajā talkā sakoptas 
vairāk nekā 30 vietas novadā 
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dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē 
12. aprīlī tika izskatīti 
37 jautājumi:
•	 par grozījumiem Ķekavas novada 

izglītības iestāžu darbinieku atlī-
dzības nolikumā;

•	 par tirgiem baložos un Ķekavā 
2018. gadā;

•	 par nekustamā īpašuma kalnu 
ielā 36, baložos, atsavināšanu;

•	 par zemes piešķiršanu nomā 
a. m. uz daļu no pašvaldības 
nekustamā īpašuma „apriko-
zes”, Ķekavā, kadastra numurs 
8070 008 1745;

•	 par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma nodošanu bez atlīdzības 
valsts īpašumā satiksmes minis-
trijas personā projekta „autoceļš 
a7 rīga–bauska–lietuvas robeža 
(grenctāle) posma 7,9.–25,0. km 
un Ķekavas apvedceļš” realizā-
cijai;

•	 par pašvaldības īpašumā esošo 
telpu skolas ielā 2, Ķekavā, Ķe-
kavas pagastā, nodošanu lietoša-
nā  Jaunatnes iniciatīvu centram;

•	 par dzīvojamās telpas īres līguma 
pagarināšanu četrām personām;  

•	 par dzīvojamās platības izīrēša-
nu divām personām;

•	 par detālplānojuma „ainas”,  
Ķekavā, Ķekavas pagastā, darba 
uzdevuma derīguma termiņa pa-
garināšanu; 

•	 par zemes ierīcības projekta uz-
sākšanu nekustamajiem īpašu-
miem „Jaundūdumi” un „bucīši”, 
krogsilā, Ķekavas pagastā,

•	 par 2017. gada 29. jūnija lēmu-
ma „Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem „zuši” un „vecvim-
bas”, vimbukrogā, Ķekavas pa-
gastā” atcelšanu un zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu, 

•	 par nekustamo īpašumu Cīruļu 
ielā 3 un 5, baložos, apvienošanu; 

•	 par nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķu noteikšanu nomas 
zemei rīgas ielā 103, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā; 

•	 par adreses piešķiršanu detāl-
plānojuma „upespūķi” teritorijā, 
rāmavā, Ķekavas pagastā; 

•	 par nekustamā īpašuma  
„Džinas”, odukalnā, Ķekavas pa-
gastā, lietošanas mērķa maiņu; 

•	 par nekustamo īpašumu „mežvī-
ni”, „kalna grūbes”, „Dižskā- 
barži” un „magnolijas”  Daugma-
lē, Daugmales pagastā, lietoša-
nas mērķa maiņu;

•	 par nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķa noteikšanu un 
nosaukuma piešķiršanu šādām 
zemes vienībām: Daugmales 
pagastā – kadastra apzīmējums 
8056 001 0357, 8056 002 0866,  
8056 002 0862, 8056 002 0863; 
Ķekavas pagastā –  kadastra 
apzīmējums 8070 003 0081,  
8070 008 2906, 8070 001 0051, 
8070 018 0681;

•	 par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu zemes vienī-
bām Ķekavas pagastā;

•	 par nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu atvieglojumu 
piešķiršanu sia „latvijas melio-
rācija”;

•	 par finansiāla atbalsta piešķiršanu 
latvijas Pašvaldību savienībai;

•	 par izmaiņām Ķekavas novada 
vēlēšanu iecirkņu sarakstā;

•	 par Ķekavas novada vēlēšanu 
komisijas sastāva maiņu.

•	
Ķekavas novada domes sēdē 
26. aprīlī tika izskatīts 
31 jautājums:
•	 par nekustamā īpašuma lāčplē-

ša ielā 24, rīgā,  izsoles rezultātu 
apstiprināšanu;

•	 par ieceri atsavināt nekustamos 
īpašumus ezera iela 10, 14 un 22 
baložos;

•	 par nekustamā īpašuma salnas 
iela 16, baložos, 49/50 domāja-
mo daļu, atsavināšanu;

•	 par nedzīvojamo telpu nr. 3, 6, 
7, 8, 9 nomas tiesību izsoli paš-
valdības nekustamajā īpašumā 
meistaru iela 43, valdlaučos, Ķe-
kavas pagastā;

•	 par zemes piešķiršanu nomā vie-
nai personai uz daļu no pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma andreja 
ielā baložos;

•	 grozījumi 2010. gada 20. mai-
ja saistošajos noteikumos  
nr. 19/2010 „Par personu, kurām 
nepieciešama palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, reģistrāci-
jas kārtību”; 

•	 par dzīvojamās telpas-dzīvokļa 
īres līguma pagarināšanu sešām 
personām;

•	 par dzīvojamās platības izīrēša-
nu vienai personai;

•	 par lokālplānojuma  nekustama-
jā īpašumā naudītes iela 2, kat-
lakalnā, Ķekavas pagastā,  nodo-
šanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai;

•	 par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajos īpašu-
mos „Degviela” un rīgas iela 79,  
Ķekavas pagastā;

•	 par zemes ierīcības projekta iz-
strādes uzsākšanu nekustama-
jiem īpašumiem salienas ielā 1 
un salienas ielā 3, krogsilā,  
Ķekavas pagastā; 

•	 par zemes ierīcības projekta 
izstrādes uzsākšanu nekusta-
majā īpašumā „Jaunsaulītes” 
Daugmales pagastā, zemes  
sadalīšanai; 

•	 par adrešu un nĪlm kodu pie-
šķiršanu detālplānojumā „Jaun-
priedoļi”, Ķekavas pagastā;

•	 par nekustamo īpašumu  „ra-
diotehnika 136” un „radioteh-
nika 134” Dzērumos, Ķekavas 
pagastā, apvienošanu;

•	 par nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķa noteikšanu un 
nosaukuma piešķiršanu zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8070 003 0081 Ķekavas pagastā; 

•	 par grozījumu Ķekavas novada 
domes 2015. gada 12. novembra 
lēmumā  nr. 2.§ 7.,  57.§.;

•	 par naudas līdzekļu pieņemšanu 
dāvinājumā;

•	 par Ķekavas novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietnieka 
ikgadējo atvaļinājumu; 

•	 par aizņēmuma ņemšanu un 
pilnvarojumu parakstīt būvdar-
bu līgumu nākotnes ielas posma 
no Dienvidu ielas līdz mūzikas 
skolas stāvlaukumam pārbūvei 
un nākotnes ielas ietves izbūvei 
Ķekavā, Ķekavas pagastā; 

•	 par Ķekavas novada būvvaldes 
2018. gada 27. martā izdotā lē-
muma „Par atteikumu izkārtņu 
izvietošanas projektam „Ceļ-
malās”, Daugmalē, Daugmales  
pagastā” apstrīdēšanu;

•	 par komiteju sastāvu apstiprinā-
šanu. 

•	
Ķekavas novada domes 
ārkārtas sēdē 3. maijā 
tika izskatīti divi jautājumi:
•	 par Ķekavas novada domes 

2018. gada 1. marta ārkārtas sē-
des lēmuma nr. 4 atcelšanu;

•	 par pilnvarojuma izsniegšanu 
dalībai latvijas Pašvaldību sa-
vienības 29. kongresā un biedru 
sapulcē.

•	
Ķekavas novada domes 
ārkārtas sēdē 10. maijā 
tika izskatīti divi jautājumi:
•	 par grozījumiem saistošajos  

noteikumos nr. 9/2016 „Ķekavas 
novada pašvaldības nolikums”;

•	 par Ķekavas novada domes  
pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.

Ķekavas novada pašvaldībai no-
slēdzot līgumu ar būvnieku, šo-
brīd aktīvi norit telpu pārbūve 
ģimenes ārsta praksei Daugma-
lē, kā rezultātā prakses telpas 
būs divreiz plašākas un būs no-
drošināta vides pieejamība cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem 
un jaunajām māmiņām ar bērnu 
ratiņiem. 

Ārsta prakse atrodas daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas „Salnas” 
pirmajā stāvā (blakus Daugma-
les pagasta pārvaldes telpām), un 
šobrīd tā izvietota divās telpās  
30 m2  platībā. Pēc telpu pārbūves 
ārsta prakses vajadzībām varēs iz-
mantot divreiz lielāku platību, jo 
esošajai platībai klāt nāks bijušās  
SIA „Līves 2” telpas. 

Ambulatorās ārstniecības pa-
kalpojumu sniegšanai pārbūves 
ietvaros tiks ieprojektēti divi ār-
stu pieņemšanas kabineti, pacien-
tu uzgaidāmā telpa ar garderobes 
vietu apmeklētāju virsdrēbēm, 
procedūru telpa, pacientu reģis-
trācijas telpa  – māsas kabinets, 
pacientu un personāla labierīcī-
bas, kas piemērotas izmantošanai 
cilvēkiem ar funkcionāliem trau-
cējumiem.  

Lai jaunās veselības aprūpes 
telpas varētu nodot ekspluatā-
cijā, būs jāsaņem arī Veselības 
inspekcijas atzinums. Projekta 
kopējā summa ir 18 500 eiro. Šo-
brīd Daugmalē pacientus pieņem  
ģimenes ārste Inese Iļjenkova. 

Tāpat norit darbs pie ģimenes 
ārsta prakses izveides Baložos, 

Zaļajā ielā 5. Šobrīd ir noslēgu-
sies būvnieku atlase un finanšu 
piedāvājumu izpēte par vertikālā 
pacēlāja izbūvi, lai nodrošinātu 
vides pieejamības prasības. Para-
lēli tam jau uzsākti pirmie darbi 
iekštelpās. Līdzīgi kā Daugmales 
gadījumā, lai ārsta prakse būtu 
pieejama pacientiem, pēc iekštel-
pu pārbūves un pacēlāja izbūves 
būs nepieciešams saņemt Veselī-
bas inspekcijas atzinumu. 

Pēc telpu pārbūves gada otrajā 
pusē uz jaunajām telpām Zaļajā 
ielā 5 pārcelsies Dr. Tatjanas Petkus 
ģimenes ārsta prakse, bet esošajā 
vietā Baložos, Rīgas ielā 2, arī turp-
māk iedzīvotājus pieņems ģimenes 
ārste Gunta Āboltiņa. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Atbalstot Ķekavas novada iedzī-
votājus, labdarības biedrība „No 
sirds uz sirdi” ir uzņēmusies da-
lību projektā, izsniedzot Eiropas 
Atbalsta fonda „atbalsta kom-
plektus” trūcīgiem, maznodroši-
nātiem un ārkārtas situācijā no-
nākušiem novada iedzīvotājiem.

„Atbalsta komplektus” iedzīvotāji 
var saņemt labdarības biedrībā „No 
sirds uz sirdi”, kas ir vienīgais paku 
izdales punkts Ķekavas novadā.  

Pakas var saņemt trešdienās no 
pulksten 13.00 līdz 14.00 Ķekavā, 
Nākotnes ielā 2. 

Turpmāk ne tikai trūcīgām un 
krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm, bet arī maznodrošinātām 
ģimenēm ar ienākumiem līdz 
188  eiro būs pieejami Eiropas Sa-
vienības atbalstītie pārtikas, higi-
ēnas, saimniecības preču un mācī-
bu piederumu komplekti. 

Sīkāka informācija labdarī-
bas biedrības interneta vietnē  

www.nsus.lv, tālr. 26667444, e-pasta 
adrese liga@nsus.lv. 

Labdarības biedrība „No sirds uz 
sirdi” vairāk nekā četrus gadus ak-
tīvi darbojas gan Ķekavas novadā, 
gan arī visā Latvijā, realizējot dažā-
dus labdarības projektus, to skaitā 
arī pasaules mēroga.

Līga Uzulniece, 
labdarības biedrības 

„No sirds uz sirdi” 
vadītāja

Šā gada 10. aprīlī stājās spē-
kā jauni saistošie noteikumi 
Nr. 4/2018, kas paredz, ka turp-
māk Ķekavas novada pašval-
dībā esošajām audžuģimenēm 
palielināsies ikmēneša atlīdzī-
ba, kas paredzēta bērna uztura 
nodrošināšanai. 

Turpmāk audžuģimenēm, kurās 
aug bērni līdz septiņu gadu vecu-
mam, uztura nodrošināšanai kat-
ru mēnesi tiks izmaksāti 265 eiro, 
savukārt par bērniem no 7 līdz 
18 gadiem ikmēneša atlīdzībai 
par uzturu tiks piešķirti 320 eiro. 
Iepriekš pašvaldība uztura no-
drošināšanai piešķīra 250  eiro, 

kas nozīmē, ka turpmāk ģime-
nēm būs pieejami attiecīgi par  
15 un 70 eiro vairāk. Papildus 
pašvaldības sniegtajam atbals-
tam audžuģimenēm pienākas arī 
valsts atlīdzība par audžuģime-
nes darbu: par viena bērna aprū-
pi audžuģimene saņem atlīdzību  
171 eiro, par diviem bērniem – 
222 eiro, par trim un vairāk bēr-
niem – 274 eiro.

Pašlaik Ķekavas novadā reģis-
trēta tikai viena audžuģimene, 
taču citu pašvaldību audžuģime-
nēs dzīvo septiņi ar Ķekavas no-
vada bāriņtiesas lēmumu nodoti 
bērni, kuru audžuģimenes turp-
māk saņems palielināto ikmē-

neša uztura atlīdzību, jo „nauda 
seko bērnam”.

Audžuģimene ir ģimene, kas bā-
renim vai bez vecāku gādības pali-
kušam bērnam nodrošina aprūpi 
līdz brīdim, kamēr bērns var at-
griezties savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts vai viņam 
nodibināta aizbildnība. Patlaban 
Latvijā ir apmēram 562  audžuģi-
menes. Process, kā var kļūt par au-
džuģimeni, aprakstīts Labklājības 
ministrijas sagatavotajā infografikā, 
kas pieejama www.lm.gov.lv, papil-
du informāciju iespējams saņemt 
arī Ķekavas novada bāriņtiesā. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Audžuģimenēm palielina ikmēneša atlīdzību

Par telpu pārbūvi ģimenes ārstu praksēm 
Daugmalē un Baložos

Trūcīgie un maznodrošinātie var saņemt atbalsta komplektus

iedzīvotāji jautā, speciālisti atbild
vai plānota ātrumvaļņa izbūve 
Gaismas ielā pie Ķekavas Kultūras 
nama?
šogad as „latvijas valsts ceļi” veiks gais-
mas ielas seguma remontu. „kabata” 
pirms stāvlaukuma tiks likvidēta, tādē-
jādi uzlabojot satiksmes drošību. ātrum-
vaļņi šajā vietā nav paredzēti.

Kādas ir pašvaldības iespējas pār-
ņemt privātos ceļus un ielas?
biedrība „Pierīgas pašvaldību apvienība” 
ir iesniegusi priekšlikumus likumpro-
jektam „grozījumi zemes pārvaldības li-
kumā”, aicinot likumprojektu papildināt 
ar pantiem, kas definē jēdzienus „kop-
lietošanas ceļš vai iela” un „pašvaldības 
nozīmes ceļš”, kā arī nosakot pašvaldību 
tiesības un pienākumus šādu ceļu būv-
niecībā un uzturēšanā. iesniegtie liku-
ma grozījumu priekšlikumi tiks izska-
tīti saeimas tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas komisijā 
otrajā lasījumā. Ja likuma grozījumus 

pieņems, pašvaldība varēs izstrādāt 
saistošos noteikumus, kādā veidā tiks 
organizēta koplietošanas ceļu uzturēša-
na un finansēšana.

Kā risināt situāciju ar skaļi trokš-
ņojošiem jauniešiem un motociklis-
tiem, kas valdlaučos traucē sabied-
risko mieru pēc plkst. 22.00?
reģionālā pašvaldības policija aicina 
iedzīvotājus ziņot par sabiedriskās kār-
tības traucētājiem, jo nereti skaļa uzve-
dība saistīta ar alkohola lietošanu vai 
citiem pārkāpumiem, par kuriem policija 
drīkst sodīt.

Kā plānots risināt problēmu, ka lau-
kums pie sia „Ķekavas nami” regu-
lāri tiek izmantots kā publiskais at-
kritumu izmešanas punkts?
reģionālā pašvaldības policija norāda – 
ja iedzīvotāji piefiksē personas vai auto-
mašīnu numurus personām, kas nelegāli 
izmet atkritumus, lūgums par to infor-

mēt pašvaldības policiju, lai personas var 
identificēt un tām piemērot sodu.

Kādas ir iespējas apmeklēt bez-
maksas interešu izglītības pulciņus  
baložos?
Ja interešu izglītības iestāde ir licencē-
ta un tā reģistrēta izglītības kvalitātes 
valsts dienesta datu bāzē, vecākiem ir 
visas iespējas saņemt atpakaļ nodokļu 
atvieglojumus par veiktajām iemaksām. 
vecākiem jāuzņemas iniciatīva un jājau-
tā skolām, kādus pulciņus skola piedāvā 
un vai nav iespēju nodrošināt vēl kādus 
citus pulciņus baložos.

vai mellupos plānots uzstādīt ielu 
apgaismojumu?
šogad tiks uzstādīts ielas apgaismojuma 
stabs autobusu pieturā „mellupi 1” pie  
sociālā centra. Pirmie apgaismes stabi, kas 
darbojas ar vēja un saules enerģiju, tiks 
izvietoti Daugmales pagastā, Dzintaros, kā 
arī autobusa galapunktā Dzērumos. 
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Valsts meža dienests ar 27. ap-
rīli visā valsts teritorijā noteicis 
meža ugunsnedrošā laika pos-
ma sākumu. Aicinām iedzīvo-
tājus, kuri apmeklē mežu šajā 
laikposmā, ievērot ugunsdrošī-
bas prasības, tādējādi mazinot 
meža ugunsgrēku izcelšanās 
iespējas.

Saglabājoties sausiem un saulai-
niem laikapstākļiem, pakāpenis-
ki paaugstinās arī ugunsbīstamī-
ba mežos. Līdz ar to Valsts meža 
dienests no 27. aprīļa izsludinājis 
meža ugunsnedrošā laika posmu.

Kā informē Rīgas reģionā-
lā virsmežniecība, saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteiku-
mi” 423. punktu, meža ugunsne-
drošajā laika posmā aizliegts:
•	 kurināt ugunskuru mežā un 

purvos, izņemot īpaši ierīkotas 
vietas, kas nepieļauj uguns iz-
platīšanos ārpus šīs vietas;

•	 atstāt ugunskuru bez uzrau-
dzības. Ugunskura vietu atstāj, 
kad uguns nodzēsta un gruz-
dēšana pilnīgi beigusies;

•	 nomest mežā, purvos vai uz 
tos šķērsojošiem ceļiem dego-
šus vai gruzdošus sērkociņus, 
izsmēķus un citus priekšmetus;

•	 veikt mežā un purvos spridzi-
nāšanas darbus un organizēt 
šaušanas nodarbības, izņemot 
atbilstoši ierīkotās vietās;

•	 medībās un šaušanas nodar-
bībās mežā un purvos lietot 
trasējošas lodes, deglodes un 
prapjus no viegli uzliesmojoša 
un gruzdēt spējīga materiāla;

•	 braukt ar mehāniskajiem trans-
portlīdzekļiem pa mežu un 
purviem ārpus ceļiem, izņemot 
gadījumus, ja tas nepieciešams 
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības 
sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;

•	 ekspluatēt mežā, purvos vai uz 
tos šķērsojošiem ceļiem trans-
portlīdzekļus un citus mehā-
nismus ar bojātu iekšdedzes 
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

•	 bez saskaņošanas ar Valsts 
meža dienesta mežniecību 
veikt jebkuru dedzināšanu, 
kas, radot dūmus, var maldi-
nāt uguns novērošanas darba 
veicējus.
Atgādinām, ka šajā laika pos-

mā dedzināt ciršanas atlikumus 
atļauts tikai ar Valsts meža die-
nesta mežziņa ikreizēju rakstisku 
atļauju.

Tāpat meža īpašniekiem un 
tiesiskajiem valdītājiem līdz ar 
ugunsnedrošā laikposma iestāša-
nos ir jānodrošina ugunsdrošības 
noteikumu prasību ievērošana 
mežā, kā arī pēc Valsts meža die-
nesta amatpersonu pieprasījuma 
jāveic meža ugunsgrēka vietas 
uzraudzība pēc meža ugunsgrēka 
likvidēšanas.

Meža degšanas gadījumā lū-
dzam zvanīt:
•	 Rīgas reģionālās virsmežniecī-

bas operatīvajam dežurantam –  
tālr. 20290468,

•	 meža uguns apsardzības inže-
nierim – tālr. 29358889, 

•	 Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestam – tālr. 112.
 

Sabiedrisko attiecību daļa

Dabas aizsardzības pārvaldes 
eksperti laika posmā no aprīļa 
līdz novembrim apsekos Ķeka-
vas novada teritoriju, lai uzskai-
tītu Eiropas Savienības (ES) no-
zīmes aizsargājamos biotopus, 
kur sastopama liela bioloģiskā 
daudzveidība. Lai veiktu dabas 
vērtību inventarizāciju, eksperti 
var apmeklēt arī atsevišķus pri-
vātīpašumus.

Kā norāda Dabas aizsardzības pār-
valde, var tikt apsekoti privātīpa-

šumi gan Ķekavā, gan Daugmalē, 
tāpat nepieciešamības gadījumā 
eksperti var lūgt šķērsot privātīpa-
šumu, lai piekļūtu apsekojamajam 
objektam. Satiekot savā īpašumā 
ekspertu, zemes īpašniekam ir 
tiesības ekspertam palūgt uzrādīt 
apliecību, kā arī piedalīties terito-
rijas apsekošanā. Ar apsekojamo 
teritoriju kadastra numuriem un 
eksperta apliecības paraugu iespē-
jams iepazīties Ķekavas novada 
interneta vietnē (pie ziņas par bio-
topu apzināšanu).

Ja eksperti īpašumā konstatēs 
ES nozīmes biotopu, piemēram, 
bioloģiski vērtīgu zālāju, dabisko-
ties sākušās mežaudzes, avoksnā-
jus u.c. biotopus, pēc datu pārbau-
des 2019.  gadā zemes īpašnieks 
saņems rakstisku informāciju. 
ES nozīmes aizsargājamo bioto-
pu apzināšana notiek visā Latvijā 
projekta „Dabas skaitīšana” ietva-
ros. Plašāka informācija pieejama 
vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Sabiedrisko attiecību daļa

Deinstitucionalizācija ir pakalpo-
jumu sistēmas izveide, kas sniedz 
personai, kurai ir ierobežotas 
spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo 
atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās 
vai ģimeniskā vidē. Deinstitucio-
nalizācija ir ilgstošs pārmaiņu 
process, kura mērķis ir radīt tādu 
vidi, kurā personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem ir iespēja 
saņemt sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas pakalpojumus, patstā-
vīgi dzīvot un strādāt.

Labklājības ministrija kopā ar 
Latvijas plānošanas reģioniem un 
pašvaldībām visā Latvijā īsteno 
projektu, kura ietvaros ar Eiropas 
Savienības fondu finansējuma 
atbalstu kopīgi tiek strādāts pie  
mērķa – maksimāli novērst situā-
ciju, ka personai ir jāpārceļas uz 
dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
jo tai nav pieejams nepiecieša-
mais atbalsts dzīvesvietā jeb sa-
biedrībā balstīti sociālie pakalpo-

jumi. Projekts ilgst no 2015.  līdz 
2022.  gadam. Deinstitucionali-
zācijas projekti tiek īstenoti visos 
Latvijas reģionos, un tajos piedalās 
115 pašvaldības. Pašvaldību sociā-
lie dienesti ir apzinājuši gan bēr-
nus ar invaliditāti, gan pieaugušos 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
kuri vēlas iesaistīties projekta ak-
tivitātēs, un neatkarīgi speciālisti, 
izmantojot vienotu metodoloģiju, 
ir izvērtējuši katra cilvēka indivi-
duālās vajadzības un izstrādājuši 
individuālu atbalsta plānu. 

Līdz šim brīdim Ķekavas nova-
da pašvaldībā noticis individuālo 
vajadzību izvērtējums 25 bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
un 11 pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem. 
Deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros bērniem šobrīd papildus 
valsts atbalstam ir pieejams arī 
atbalsts no projekta finansējuma – 
pakalpojumam „Atelpas brīdis”, 
sociālās aprūpes pakalpojumiem, 
fizioterapeita un ergoterapeita 

apmeklējumiem. Drīzumā būs 
pieejami arī citi rehabilitācijas pa-
kalpojumi, kuri tika nozīmēti in-
dividuālo vajadzību plānā.

Ķekavas novada pašvaldības 
Attīstības daļas speciālisti norā-
da, ka līdz projekta noslēgumam 
2022.  gadā plānots strādāt pie 
infrastruktūras uzlabošanas, to-
starp tiek cerēts rast iespēju pa-
plašināt dienas centru „Gaismas 
iela”, izveidot papildus speciālistu 
kabinetus, lai nodrošinātu pla-
šākas iespējas novada iedzīvotā-
jiem rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai. 

Ķekavas novads ir ietverts Rīgas 
plānošanas reģiona deinstituciona-
lizācijas plānā, ar kuru detalizētāk 
iespējams iepazīties interneta vietnē  
www.rpr.gov.lv.

Sabiedrisko attiecību daļa

Šā gada 1. aprīlī, sniedzot atbalstu 
Valsts policijai dzērājšofera aiz-
turēšanā, Reģionālās pašvaldības 
policijas (RPP) patruļgrupas darbi-
nieki Baložos aizturēja transport-
līdzekļa vadītāju, kurš sākotnēji 
nav reaģējis uz aicinājumu apturēt 
auto. Pēc pārbaudes tika konsta-
tēts, ka spēkrata vadītājs bijis stiprā 
alkohola reibumā.

5.  aprīlī, SIA „Ķekavas nami” 
darbiniekiem veicot krūmu izcir-
šanu un veco šķūnīšu nojaukšanu, 
tika atrasts vīrieša līķis. Informācija 
no notikuma vietas nodota Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknim.

6. aprīlī RPP darbinieki kopā ar 
kolēģiem no Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
novērsa ļaunprātīgas dedzināšanas 
sekas privātīpašumā (aizdedzināts 

celtniecības atkritumu spainis, tā-
dējādi degšanas rezultātā radīti ma-
teriālie zaudējumi).

7. aprīlī Ķekavā, Gaismas ielā, 
RPP darbinieki aizturējuši velo-
sipēdistu, kurš atradies 3 promi-
ļu reibumā. Tāpat šajā dienā sa-
ņemts izsaukums par kūlas deg-
šanu gandrīz 3 ha lielā platībā. 
Tā kā degšana apdraudēja dzī-
vojamo māju, VUGD darbinieki 
pieaicināja kolēģus no Valsts po-
licijas (VP) Baložu iecirkņa. Die-
nestu sadarbības rezultātā kūlas 
degšana tika apturēta.

13.  aprīlī, reaģējot uz RPP  
saņemto informāciju par atrasto 
lādiņu, organizēta lādiņa neitrali-
zācija ar Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) sapieru palīdzību.

14.  aprīlī, reaģējot uz saņem-
to izsaukumu Ķekavā, Rīgas ielā, 

RPP par sabiedriskās kārtības 
noteikumu neievērošanu (skaļa 
uzvedība un alkohola lietošana 
sabiedriskā vietā) aizturēja divas 
personas psihotropo vielu reibu-
mā. Aizturētās personas nodotas 
Valsts policijas rīcībā.

16.  aprīlī, reaģējot uz RPP sa-
ņemto informāciju par atrastiem 
lādiņiem Daugmales pagastā, or-
ganizēta lādiņu neitralizēšana ar 
NBS sapieru palīdzību. Tāpat šajā 
dienā saņemts izsaukums Baložos, 
kur jaunieši veikalā mēģinājuši no-
zagt alkoholiskos dzērienus. Jau-
nieši aizturēti, uz notikuma vietu 
tika izsaukti VP Baložu iecirkņa 
darbinieki.

19. aprīlī Ķekavas novadā atrasta 
apmaldījusies sirmgalve, kurai bija 
grūtības nosaukt savas dzīvesvie-
tas adresi. Konstatēts, ka sirmgalve 

dzīvo Rīgā, tādēļ sadarbībā ar Rīgas 
pašvaldības policiju sirmgalve no-
gādāta dzīvesvietā. 

19. aprīlī RPP darbinieki patru-
lēšanas laikā konstatēja, ka perso-
nas, kas sabiedriskajā vietā atrodas 
alkohola reibumā, ir zīdaiņa vecāki. 

Kopā ar Ķekavas novada Bāriņtiesu 
zīdainis izņemts no ģimenes.

19. aprīlī un 27. aprīlī, reaģējot 
uz RPP saņemto informāciju par 
atrastajiem lādiņiem, organizētas 
lādiņu neitralizēšanas darbības, 
piesaistot NBS sapieru palīdzību.

Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas pārvaldes informācija 2018. Gada aprīlī
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Apzinās aizsargājamos biotopus Ķekavas novadā

Deinstitucionalizācijas 
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Jau trešo gadu Ķekavā notiks aiz-
raujošais pasākums „Labdarības 
bumbu rallijs”, kas sniegs ganda-
rījumu gan par saziedotajiem eiro 
iedzīvotāju labajiem darbiem, gan 
atraktīvi krāsainu bumbiņu sa-
censībā ļaus cīnīties par balvām.

Arī šogad, 16. jūnijā plkst. 14.00, 
iedzīvotāji aicināti piedalīties 
Labdarības bumbu rallijā Ķeka-
vas novada svētkos un izcīnīt bal-
vu, vienlaikus ziedojot Ķekavas 
novada fonda projektu program-
mai „Savam novadam”.

Jau šoruden iedzīvotāji varēs 
saņemt atbalstu savām iecerēm. 
Projektu konkursa mērķis – piln-
veidojot sevi un vairojot cilvēku 
līdzatbildību, radīt jaunas iespē-
jas Ķekavas novada attīstībai, 
piemēram, izveidot bērnu rota-
ļu laukumus, sakoptas taciņas, 

organizēt dažādus pasākumus 
Ķekavas novadā. Par pagājušajā 
gadā savāktajiem ziedojumiem ir 
īstenoti vairāki projekti: uzstādī-
tas atkritumu urnas suņu izkārnī-
jumiem, tādējādi uzlabojot vides 
kvalitāti Ķekavā; Mellupu sociālā 
nama apkārtējo māju iedzīvotāji 
labiekārtoja apkārtni un ierīkoja 
pulcēšanās vietas zaļo zonu; ir 
ieklāta cietā pamatne atkritumu 
konteineru novietnes laukumam 
Smilšu ielā Baložos; līdz jūnijam 
Baložu pilsētas Bērzu ielā tiks uz-
stādīts brīvdabas trenažieris.

Sacensību kartes pieejamas;
•	 Ķekavas novada Tūrisma koor-

dinācijas centrā Rīgas ielā 26, 
Ķekavā;

•	 Ķekavas Kultūras namā Gais-
mas ielā 17, Ķekavā;

•	 Baložu pilsētas Kultūras namā 
Skolas ielā 4, Baložu pilsētā;

•	 Daugmales Multifunkcionālajā 
centrā, „Skola”, Daugmales pa-
gastā;

•	 Katlakalna Tautas namā Pļav-
niekkalna ielā 35, Katlakalnā.
Bumbu rallija sacensībās, iegā-

dājoties sacensību karti, ikviens 

saņem unikālo numuru. Numurs 
tiek uzrakstīts uz bumbas, kura 
vienlaikus ar citām tiks iebērta 
Ķekavas upītē. Tās bumbas, kas, 
pārvarot šķēršļus, finišēs pirmās, 
izcīnīs saviem īpašniekiem balvas, 
kuras sarūpējuši vietējie uzņēmēji.

Sacensību uzvarētāji tādā se-
cībā, kā finišēs bumbas, varēs 
izvēlēties sev tīkamāko balvu no 
sarūpētā balvu groza. Labdarības 
bumbu ralliju organizē Ķekavas 
novada fonds.

Ķekavas novada fonds

Labdarības bumbu rallijs jau trešo reizi Ķekavā

26. aprīlī radošā un informatīvi 
piesātinātā gaisotnē norisinājās 
pirmais Ķekavas novada „Jau-
niešu uzņēmīguma forums”. 
Foruma mērķis ir jauniešu 
uzņēmējdarbības veicināšana  
Ķekavas novadā, kas tiek īste-
nots, sadarbojoties Ķekavas no-
vada Jaunatnes iniciatīvu cen-
tram (JIC) ar Ķekavas novada 
Uzņēmēju padomi un Ķekavas 
novada pašvaldību. 

Pasākumā piedalījās un radoša-
jās komandās kopumā darbojās 
81 skolēns no Daugmales pa-
matskolas, Ķekavas vidusskolas, 
Baložu vidusskolas un privātās 
pamatskolas „Gaismas tilts 97” 
8., 10. un 11. klases. 

Pasākuma pirmajā daļā jaunie-
šiem bija iespēja uzzināt par da-
žādiem uzņēmējdarbības uzsāk-
šanas veidiem, par ko stāstīja vai-
rāki jaunie uzņēmēji, kuri pārstāv 
dažādus uzņēmējdarbības mode-
ļus, kā arī organizāciju pārstāvji, 
kuri īsteno jauniešus attīstības un 
jauniešu uzņēmējdarbības attīstī-
bas programmas. 

Latvijā darbojas un savu at-
pazīstamību iemantojušas divas 
jauniešu attīstības program-
mas – „Go Beyond” un „Junior 
Achievment”. Par programmas 
„Go Beyond” iespējām jauniešus 
plašāk informēja pārstāvis Līvs 
Lāma. Šī programma radīta, lai 
palīdzētu jauniešiem attīstīt lī-
derības un sociālās prasmes, kas 
palīdzētu pārvarēt savu spēju 
robežas, izmantojot šādus rīkus: 
ikmēneša individuālais un ko-
mandu koučings, mentorings, 
semināri, atvērtās vieslekcijas, 
tikšanās ar programmas vadību 
un neformālās aktivitātes. 

Savā pozitīvajā pieredzē par sa-
darbību ar „Junior Achievement” 
programmas mentoriem dalījās 
dalībniece Annamarija Pumpu-
ra, kura kopā ar skolas draugiem 
izveidojusi savu mācību uzņē-
mumu „AP Cajon Drums”, kas 
izgatavo sitamos mūzikas ins-
trumentus kahonus. Savā runā 

Annamarija jauniešiem arī plaši 
izklāstīja izaicinājumus, ar ku-
riem saskārusies sava uzņēmuma 
attīstīšanas ceļā. 

Par līdzīgiem un citiem izai-
cinājumiem, ar ko nākas saskar-
ties aktīvās atpūtas biedrības 
vadīšanā, programmas turpinā-
jumā plaši izklāstīja „Baldones 
Waterjump” puiši Rinalds un 
Kaspars, kuri nekautrējās runāt 
tiešu valodu, atbildot uz jaunie-
šu jautājumiem par finansiālo 
pienesumu, nosaucot to par dār-
gu hobiju un tajā pašā laikā lie-
kot ikvienam interesentam no-
laisties uz zemes, lai saprastu, ka 
kompleksa izveidē un katrā no 
aktivitātēm tiek ieguldīts milzīgs 
darbs, entuziasms un finansiā-
lie līdzekļi, kuru piesaistīšanai 
izmantoti gan Eiropas struktūr-
fondi, gan personīgais finansiā-
lais ieguldījums.

Kā nākamais iedvesmotājs 
jauniešus uzrunāja Ķekavas vi-
dusskolas absolvents Krišjānis  
Eihmanis – viens no „KasTeKust” 
fotogrāfiem un dibinātājiem. 
„KasTeKust” piedāvā klientam 
programmatūru un servisu, kas 
nodrošina augstas kvalitātes kus-
tīgu bilžu (kustbilžu) radīšanu. 
Joma, kurā puiši atraduši savu 
unikālo vietu, ir pamatīgi noslo-

gota, kā arī mūsdienu tehnoloģijas 
ļauj ikvienam izdaiļot savu attēlu 
ātri un ar visplašākajām iespējām, 
radot vērā ņemamu konkurenci. 
Mēģinot atbildēt uz jautājumu, 
kur slēpjas „KasTeKust” veiksmes 
atslēga, vairākkārt tika pieminē-
ti augstie kvalitātes standarti un 
spēja izprast savu klientu, kas at-
tīstīta laika gaitā un apgūta dažā-
dās sadzīviskās situācijās.  

Pasākuma pirmo daļu noslē-
dza „Design Elevator” pārstāvji 
Čārlzs un Elīna Bušmaņi, kuru 
plašā pieredze produktu dizaina 
izveides jomā sniedza pasākuma 
dalībniekiem iespēju palūkoties 
uz jauna produkta radīšanu no 
dizainera skatupunkta. Dizaineri 
norādīja uz to, cik būtiski ir atrast 
atbilstošu klientu segmentu un 
pilnībā izprast produkta piemē-
rotību lietotāja vajadzībām, kā arī 
uzsvēra, ka viens no vissvarīgā-
kajiem faktoriem jaunu produk-
tu radīšanas tendencēs ir vides 
saudzēšana, kas jāņem vērā.  Vē-
lāk Čārlzs un Elīna pievienojās 
projekta mentoru grupai foruma 
radošajā daļā. 

Foruma otrajā daļā dalībnieki 
darbojās 12 komandās, ar astoņu 
mentoru atbalstu radot uzņēmēj-
darbības idejas. Mentoru lomā 
iejutās atsaucīgi uzņēmēji, pār-

stāvot šādus uzņēmumus: Čārlzs 
un Elīna Bušmaņi – „Design Ele-
vator”, Inga Pinne – TC „Liiba”, 
Gita Maķe – „Attach”, Angelika 
Bondare – „Latvijas meliorāci-
ja”, Sanita Baginska – „Dancitis 
Handmade”, Anita Skuja – „Te 
ELPA”, Ivars Girgensons – „Ekka”.

Jauniešiem kopā ar mentoriem 
tika dotas 30 minūtes laika ide-
ju radīšanai un 15 minūtes laika 
„zibens” prezentācijas sagatavo-
šanai, kas ilga vienu minūti. Kad 
laiks bija iztecējis, mentoriem 
apvienojoties ar trim neitrāliem 
jauniešiem, kuri pasākumā pie-
dalījās kā skatītāju, tika izveidota 
žūrijas komisija.   Žūrijas komi-
sija visas idejas atzina par oriģi-
nālām, radošām un aizraujošām, 
taču, tā kā bija dots uzdevums sa-
dalīt atbalstītāju sagādātās balvas 
pēc žūrijas ieskatiem, žūrija izcēla  
šādas jauno uzņēmumu idejas:
•	 „AP Cajon Drums” simpātiju 

balvu saņēma neparastākā jau-
niešu ideja par pazemes izkai-
des parka izveidi;

•	 „Mobilly” simpātiju balva tika 
piešķirta praktiskākajai idejai – 
„Pļauj un spļauj”, kas piedāvāja 
nodrošināt zālāja pļaušanas pa-
kalpojumus;

•	 „Baldones Waterjump” ap-
meklējumu piecām personām 

izcīnīja visaktuālākā un mūs-
dienīgākā ideja – elektroniskās 
ID  kartes, kas nodrošinātu vi-
des resursu taupīšanu pasāku-
mu organizatoriem un sniegtu 
plašas pielietošanas iespējas 
klientiem;

•	 papildu simpātiju balvu piešķī-
ra arī „Design Elevator” idejai 
par tērpu, kas pielāgojas laik-
apstākļiem, nemitīgi nodroši-
not ķemeņa komfortu;

•	 kā arī divas simpātiju balvas no 
Ķekavas novada Jaunatnes ini-
ciatīvu centra – idejai par rok-
raksta labošanas ierīci un idejai 
par ekoloģisko somu izstrādi. 
Rudenī Uzņēmēju dienas ietva-

ros tiks organizēts otrais forums 
tirdzniecības centrā „Liiba”, kurā 
jaunieši varēs uz uzņēmējdarbību 
paskatīties no citas puses, proti 
uzzināt, kā pareizi produktu vir-
zīt tirgū, kādu mārketinga stratē-
ģiju labāk izvēlēties, lai reklamētu 
savu produktu. Praktiski mār-
ketinga idejas varēs iemēģināt 
kopā ar uzņēmējiem, izstrādājot 
reklāmas idejas reāliem Ķekavas 
uzņēmumu produktiem un pa-
kalpojumiem. 

Šajā gadā Ķekavas novada Jau-
natnes iniciatīvu centrs ir uzsā-
cis starptautisku sadarbību ar 
partneriem no Itālijas, Spānijas 
un Igaunijas projektā „Jaunatnes 
kompetenču apguves veicinā-
šana ar kopstrādes koncepcijas 
pielietošanu jaunatnes centros”. 
Projekts uzsākts, lai veicinātu 
kopstrādes elementu ieviešanu 
jaunatnes centros un tādējādi 
uzlabotu jauniešu profesionā-
lās un sociālās kompetences. Šā 
projekta ietvaros JIC aicina at-
saukties jauniešus, kuriem ir ne-
pieciešama darbavieta savas uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un ir 
vēlme piedalīties kopstrādes tel-
pas izveidošanā.  Interesentus lū-
dzam sūtīt ziņu uz e-pasta adresi  
jickekava@gmail.com ar norādi 
„Darbavieta”. 

Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centrs

Norisinājies pirmais 
UzņēMīGUMA foRUMs jauniešiem

Jaunieši ar mentoru atbalstu centās radīt uzņēmējdarbības idejas.
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Gatavojoties Dziesmu svēt-
kiem un Latvijas simtgades 
svinībām, Ķekavas pagasta 
Kultūras centrs aicina pieda-
līties tērpu konkursā „Ejot 
uz Dziesmu svētkiem!”, radot 
oriģinālu svētku tērpu Dzies-
mu svētku pasākumu apmek-
lējumam, kurā vienotā sintēzē 
būtu savijies mūsdienīgais un 
tautiskais.

Latviešu tautastērpi ir ļoti nozī-
mīga un nacionāli savdabīga lat-
viešu kultūras mantojuma daļa, 
tādēļ, gatavojoties Dziesmu svēt-
kiem un Latvijas simtgades svinī-
bām, daudzi jau ir sarūpējuši paši 
savu tautastērpu. 

Skatei-konkursam var pieteik-
ties līdz 1. jūnijam, aizpildot pie-
teikuma anketu un iesniedzot to 
Doles Tautas namā Rīgas ielā 26, 

Ķekavā, vai rakstot uz e-pasta ad-
resi anda.kirilova@kekava.lv.

Pieteikuma anketu un konkursa 
nolikumu meklē wwww.kekavas-
novads.lv sadaļā „Sabiedrība”  – 
„Dziesmu un deju svētki 2018”. Pla-
šākai informācijai: Anda Kirilova, 
tālr. nr. 25427821, e-pasta adrese 
anda.kirilova@kekava.lv.

 
Sabiedrisko attiecību daļa

Profesionālās ievirzes 
izglītības programmās
•	 No 7 gadu vecuma – klavier-

spēle, vijoļspēle, čella spēle, 
kora klase;

•	 no 7 līdz 12 gadu vecumam – 
akordeona spēle, ģitāras spēle,   
kokles spēle, saksofona spēle, 
flautas spēle, klarnetes spēle, 
trompetes spēle, mežraga spē-
le, sitaminstrumentu spēle;     

•	 no 6 gadu vecuma – sagatavo-
šanas (pirmsskolas) klase.
Vietu skaits katrā specialitātē 

tiek precizēts konsultāciju laikā.

Konsultācijas 
uzņemšanai
•	 4. un 5. jūnijā plkst.  17.00–

19.00 Ķekavas Mūzikas skolā;
•	 4. jūnijā plkst.17.00–19.00  

Baložu Kultūras namā Kora zālē.

Iestājeksāmens
•	 6. jūnijā plkst.  16.00 Baložu 

Kultūras namā uz 1. klasi;
•	 6. jūnijā plkst.  17.00 Baložu 

Kultūras namā uz sagatavošanas 
klasi;

•	 7. jūnijā plkst. 16.00 Ķekavas 
Mūzikas skolā uz 1. klasi;

•	 7. jūnijā plkst. 18.00 Ķekavas 
Mūzikas skolā uz sagatavoša-
nas klasi.
Iesniegumu pieņemšana no 

21. maija katru darbdienu 24. ka-
binetā plkst.14.00–18.00 un kon-
sultāciju laikos.

Nepieciešamie dokumenti, 
stājoties 1. klasē
Iesniegums (veidlapa pieejama 
mūzikas skolā un skolas mājasla-
pā); audzēkņa dzimšanas apliecī-
ba (kopija); fotogrāfija (3×4).

Nepieciešamie dokumenti, 
stājoties  
sagatavošanas klasē
Iesniegums (veidlapa pieejama 
mūzikas skolā un skolas mā-
jaslapā); audzēkņa dzimšanas  
apliecība (kopija). Skolas adrese: 
Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pa-
gasts, Ķekavas novads, LV-2123.

E-pasta adrese: kekavas.muzi-
kasskola@kekava.lv; mājaslapa: 
http://muzika.kekava.lv.

Informācija par uzņemšanu 
un līdzfinansējuma noteikumi 
pieejami skolas sekretariātā un 
mājaslapā.

26. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā tika apbal-
voti talantīgākie kultūrizglītī-
bas nozares audzēkņi un viņu 
skolotāji, tostarp no Ķekavas 
Mākslas skolas. 

Kultūras ministrijas apbalvojumu 
piešķīra par nozīmīgiem sasnie-

gumiem starptautiskos konkur-
sos, izstādēs un skatēs mākslu no-
zarēs 2017. gadā. Kultūras minis-
tres Daces Melbārdes pasniegtus 
apbalvojumus par īpašiem sasnie-
gumiem saņēma 45 audzēkņi un 
51 pedagogs no 17 izglītības iestā-
dēm. No Ķekavas Mākslas skolas 
tika sveikti trīs audzēkņi – Kārlis 

Rolands Praulītis (sudrabs, Japā-
na), Roberts Kotāns Pilāns (zelts, 
Turcija), Madara Tīģere (medaļa, 
Čehija), kura pašlaik jau mācās 
Jaņa Rozentāla mākslas vidussko-
lā, un divas skolotājas –  Linda 
Auziņa un Zīle Ozoliņa-Šneidere.

Ķekavas Mākslas skola

Starptautiskajās sacensības māks-
las vingrošanā „Daugavas loki 
2018” Daugavpilī piedalījās arī 
15 Ķekavas novada sporta skolas 
audzēknes, pārvedot mājās visu 
kalumu medaļas. 

Sacensībās startēja vairāk nekā 
200  vingrotāju no visas Latvijas, 
kā   arī vingrotājas no Lietuvas, 
Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, Beļģi-
jas, Kipras un Baltkrievijas.  

Sacensības   Ķekavas novada 
sportistēm izvērtās panākumiem 
bagātas. Rezultāti: 
•	 2011. gada B grupas konkurencē 

2. vieta Tīnai Imbrasai;
•	 2011. gada C grupas konkurencē 

2. vieta Elenai Litvinovai, 3. vieta 
Emīlijai Svilpei;

•	 2010. gada konkurencē 1. vieta 
Danielai Ābelītei, 2. vieta Anetei 
Caunei;

•	 2008. gada konkurencē 2. vieta 
daudzcīņā Arinai Samčenkovai, 
vingrojumā ar apli – 3. vieta;

•	 2007. gada konkurencē 2. vieta 
daudzcīņā Kerijai Letīcijai Ļubo-
vai, iegūstot 2. vietu vingrojumā 
bez priekšmeta un 2.  vietu vin-
grojumā ar apli;

•	 2006. gada konkurencē 2. vieta 
vingrojumā ar vālēm Viktorijai 
Juhnēvičai,

•	 junioru konkurencē 2. vieta 
vingrojumā ar vālēm Karlīnai 
Bunkšei;

•	 senioru konkurencē 1. vieta 
daudzcīņā Marijai Krasnovai, 
iegūstot 1. vietu gan vingroju-
mā ar bumbu, gan vālēm. Luīze 
Sviķe daudzcīņā ieguva godpilno 
2. vietu, iegūstot 2. vietu vingro-
jumā ar apli un 2. vietu vingroju-
mā ar bumbu. 
Kaut šoreiz medaļas izpalika, to-

mēr ļoti labu sniegumu parādīja arī 
citas meitenes: Linda Paula Kud-
rjavceva, Linda Āzere, Domenika 

Nikija Vovka, Ruta Auzniece. Īpašu 
novērtējumu sacensībās saņēma 
Linda Paula Kudrjavceva, iegūstot 
galvenā tiesneša simpātiju balvu, kā 
arī Viktorija Juhnēviča, kļūstot par 
turnīra „Miss Grāciju”.  Sveicam 
novada sporta skolas audzēknes un 
viņu treneres Ainu Ancīti un Esteri 
Repki!

Audzēkņu vecāku vārdā 
Ineta Caune

Ķekavas vidusskola no 23. līdz 
27.  aprīlim uzņēma viesus no 
sadraudzības pilsētas Bordeshol-
mas, Vācijā. Hansa Brigemanna 
(Hans Brüggemann) vārdā no-
sauktās vidusskolas delegācija, 
ko pārstāvēja seši skolēni un 
skolotājs, viesojās ar mērķi vei-
dot draudzības saiknes starp abu 
valstu skolēniem, tādējādi papla-
šinot Ķekavas un Bordesholmas 
sadraudzību, vienlaikus veicinot 
izpratni par vienotu Eiropu. 

Skolēniem šī bija lieliska iespēja 
praktiski pielietot savas svešvalodu 
zināšanas, iepazīt mācību procesa 
un nacionālo tradīciju atšķirības, 
kā arī veicināt abpusēju sadrau-
dzību. Nedēļas ietvaros notika arī 
kopīgas mācību stundas – Bordes-
holmas jaunieši piedalījās latviešu 
valodas stundā, savukārt Ķekavas 

vidusskolas skolēniem vācu va-
lodas stundu pasniedza skolotājs 
Thorben Peters no Hansa Brige-
manna vidusskolas.

Papildus mācībām skolēni no 
Vācijas devās arī ekskursijās uz 
Rīgu un Siguldu, savukārt Ķekavas 
vidusskolas direktore Sandra Pu-
govka un skolotājs Thorben Peters 
kopīgi pārrunāja abu skolu sadarbī-
bas iespējas nākotnē.

Jau maija beigās Ķekavas vidus-
skolas skolēnu grupa dosies apmai-
ņas braucienā uz Bordesholmu, lai 
iepazītos ar skolas dzīvi Vācijā un 
uzlabotu vācu valodas zināšanas. 
Sadraudzība starp Ķekavu un Bor-
desholmu šogad svinēs 25. gada-
dienu, un par godu šim notikuma 
jūlija sākumā ieplānoti vairāki svi-
nīgi pasākumi.

Ķekavas vidusskola Kultūras ministrijas apbalvojumu 
saņem Mākslas skolas audzēkņi un skolotāji

Radi savu Dziesmu svētku tērpu

Ķekavas Mūzikas skola 
2018./2019. mācību gadā aicina mācīties

Ķekavas vidusskolā 
viesojas skolēni 
no sadraudzības pilsētas 
Bordesholmas 
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Mākslas vingrotājas 
no sacensībām pārved medaļas

Mākslas vingrotājas kopā ar treneri.
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ĶeKavas Novada bibliotēKu pasāKumi
baložu pilsētas bibliotēKā
•	 līdz 31. maijam – izstāžu cikls  

„gatavojoties latvijas simtgadei” – lat-
vijas daba.

•	 17. maijā plkst. 18.00 – lindas  
mūrnieces grāmatas „gandrīz dienas-
grāmata” atvēršanas svētki baložos. 
tikšanās ar autori.

•	 30. maijā plkst. 11.00 – Ķiparu Pipa-
ru rīta stunda – aicināti mazuļi ar vecā-
kiem vai auklītēm, lai kopīgu lasītu un 
apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.

•	 No 1. līdz 29. jūnijam – izstāžu cikls 
„gatavojoties latvijas simtgadei” –  
latvijas mūzika.

•	 1. jūnijā – izglītojoša ekskursija liel-
vārdē projekta „bērnu žūrija” dalībnie-
kiem.

•	 5. jūnijā plkst. 11.00 – lasītāju kluba 
tikšanās.

•	 13. jūnijā plkst. 12.00–15.00 –  
„Ķekavas novads fotomirkļos vīts” – 
fotoorientēšanās konkurss baložos, 
Daugmalē, katlakalnā un Ķekavā.

dauGmales 
paGasta bibliotēKā
•	 13. jūnijā plkst. 12.00-15.00 –  

„Ķekavas novads fotomirkļos vīts” – 
fotoorientēšanās konkurss baložos, 
Daugmalē, katlakalnā un Ķekavā.

KatlaKalNa bibliotēKā
•	 17. maijā plkst. 11.00 – pasākumu 

cikls „iepazīsti profesiju” – lidotājs. 
katlakalna bibliotēkā ar lidotāja profe-

siju iepazīsies 5. un 6. klases skolēni no 
Pļavniekkalna sākumskolas.

•	 13. jūnijā plkst. 12.00-15.00 –  
„Ķekavas novads fotomirkļos vīts” – 
fotoorientēšanās konkurss baložos, 
Daugmalē, katlakalnā un Ķekavā. 

ĶeKavas paGasta bibliotēKā
•	 30. maijā plkst. 10.30 – tikšanās ar 

grāmatu tārpiņu.
•	 13. jūnijā plkst. 12.00–15.00 –  

„Ķekavas novads fotomirkļos vīts” – 
fotoorientēšanās konkurss baložos, 
Daugmalē, katlakalnā un Ķekavā.

vairāk informācijas 
www.parkulturu.lv 

un novada bibliotēkās.
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dzimtsaraKstu Nodaļā aprīlī
l reģistrēti 22 jaundzimušie – 12 puisīši un 10 meitenītes. vecāki izvēlē-

jušies šādus vārdus: herta, oskars, grēta, Jēkabs, aleksandrs, sofija, reinis, 
haralds, kristofers, lūkass, anna, olīvija, madara, otīlija, Davids, arina, 
amēlija, gunis, kemals nazars, adriana odrija, diviem zēniem – toms.

l reģistrētas 8 laulības.
l reģistrēti 16 mirušie: marija betlere (1935), Juris Jevsejevs (1942),  

Janīna keiša (1928), viktors kladovs (1948), Juris kosa (1932), Jānis Ķeikulis 
(1934), Pēteris mārtiņš lepiksons (1930), sergejs lisenko (1976), raisa 
markauska (1947), vidmants radzivons (1957), guntis ruklišs (1955), ilma 
sloka (1934), vanda šipko (1931), baiba valaine (1947), Jānis vītols (1955), 
vladimirs vorons (1949).

es tagad aizeju, bet ne jau prom,
es aizeju tepat –

ar citām puķēm, citu sauli,
ar citu zemi parunāt.

izsakām dziļu līdzjūtību 
tuviniekiem, aiNu apsīti 

mūžībā pavadot.

bijušie darba biedri – lopkopēji

vismīļākais ir mātes vārds,
kas atdus zemes klēpī vēsā.

izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ģimenei, māmiņu, 

vecmāmiņu un vecvecmāmiņu 
ilmu sloKu 

mūžībā aizvadot.
 

bijušie darba biedri – 
lopkopēji un klubiņa 

„vecie draugi” dalībnieki

lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
un klusais miers 

ar saviem spārniem sedz.

izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem, 

baibu valaiNi 
mūžībā pavadot.

klubiņa „vecie draugi” 
dalībnieki

izsakām līdzjūtību 
Gastonam Gotsonam, 

sievu mūžībā pavadot.

Ķekavas ambulances kolektīvs

līdzjūtības

iNformācija seNioriem
2. jūnijā plkst. 15.00 Doles tautas namā pensionāru atpūtas pēcpusdiena 
„ar sārtu rozi rokā”.
lūdzam ierasties uz pasākumu ar dziesmu par rozi un ziedu kompozīciju 
galdiņa dekorēšanai, būs arī vērtējums un pateicība.
muzicēs anita ozola no limbažiem. līdzi jāņem „groziņš”. Plašāka informā-
cija, zvanot uz tālruņa numuru 26120206.

Pensionāru biedrība „Polārblāzma”

Ķekavas novada pašvaldībā vie-
sojās Zemessardzes 1. Rīgas bri-
gādes vadība, lai kopā ar domes 
priekšsēdētāju Viktoriju Bairi 
pārrunātu iespējamo sadarbī-
bu, tajā skaitā veicinātu Ķeka-
vas novada iedzīvotāju iestāša-
nos Zemessardzes struktūrā.

Dienests Zemessardzē sniedz 
iespēju ne tikai kalpot savai val-
stij, bet arī vairot patriotismu, 
pilnveidot sevi, uzlabot fizisko 
sagatavotību, aktīvi un saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, iepazīt jau-
nus cilvēkus, iegūt domubiedrus 
un dibināt noderīgus sadarbības 
kontaktus ar citiem zemessar-
giem. Zemessargi piedalās mācī-
bās ne tikai Latvijā, bet var do-
ties arī ārvalstu komandējumos, 
kur mācās un trenējas kopā ar 
sabiedroto valstu karavīriem un 
zemessargiem. 

Dienesta laikā zemessargs par 
valsts līdzekļiem apgūst dažādas 
militārās specialitātes, piemē-
ram, sakarnieka, snaipera, izlū-
ka, prettanku ieroča operatora, 
sanitāra, ložmetējnieka, militārā 
transporta autovadītāja, spridzi-
nātāja, radiostaciju operatora 
un citas. Zemessargi arī apgūst 

kaujas iemaņas, topogrāfiju un 
orientēšanos, ieroču mācību utt. 
Par dienesta pienākumu izpildi 
un dalību mācībās katrs zemes-
sargs saņem kompensāciju – 
36 eiro dienā. 

Tā kā dienests Zemessardzē 
un aizsardzības vajadzības ir ļoti 
daudzveidīgas, katra zemessarga 
civilā izglītība un profesionā-
lā pieredze ir noderīga dažādu 
uzdevumu veikšanai. Tāpēc ie-
stāties Zemessardzē tiek aicināti 
jebkuras profesijas pārstāvji.

Zemessardzē uzņem 18–55 ga-
dus vecus Latvijas Republikas pil-
soņus bez sodāmības vai apsūdzī-
bām par nozieguma izdarīšanu. 

Uz kandidātiem attiecas vairāki 
citi ierobežojumi, ar kuriem var 
iepazīties Zemessardzes interne-
ta vietnē www.zs.mil.lv. 

Ķekavas novada pašvaldības 
un Zemessardzes 1. Rīgas bri-
gādes vārdā Ķekavas novada 
iedzīvotāji tiek aicināti kļūt par 
zemessargiem savai dzīvesvietai 
vistuvākajā – 17.  kaujas atbal-
sta – bataljonā. Papildu informā-
ciju par iestāšanos Zemessardzes  
1. Rīgas brigādē var saņemt, zva-
not uz tālruņa numuru 25451299 
vai rakstot uz e-pasta adresi  
stbn@mil.lv. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas novada iedzīvotāji 
aicināti pievienoties zemessardzei

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un Zemessardzes 
1. Rīgas brigādes vadība pārrunā iespējamo sadarbību.
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No 5. līdz 13. jūnijam taktiskā 
marša mācību ietvaros Ķekavas 
novada teritoriju šķērsos Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmi-
jas kadeti.

Kā norāda Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas pārstāvji, 
plānots, ka marša gājienā pieda-

līsies aptuveni 60 karavīru, kuri 
pārgājienu veiks pilnā ekipējumā, 
tajā skaitā ar ieročiem. Šaušana un 
imitācijas līdzekļi netiks pielietoti,  
pārgājiena laikā tiks respektēts pri-
vātīpašums. Pamanot karavīrus 
pārgājiena laikā, iedzīvotājiem nav 
pamata satraukumam, jo marša 
gājiens ir plānots pasākums, kas 

notiek praktisko mācību ietvaros. 
Karavīri pārvietosies pa A5 auto-
ceļu (Rīgas apvedceļš), gājiena laikā 
nav plānots šķērsot pilsētu centrā-
lās ielas, tādēļ nekādā veidā netiks 
traucēta satiksme vai ikdienas sa-
biedriskā kārtība. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Karavīri mācību ietvaros šķērsos Ķekavas novada teritoriju

paziņojums
par loKālplāNojuma projeKta Naudītes iela 2, 

KatlaKalNā, ĶeKavas paGastā, 
ĶeKavas Novadā, publisKo apspriešaNu

Ķekavas novada dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu nr. 18. „Par 
lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 
naudītes iela 2, katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
lokālplānojuma mērķis ir teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
maiņa no jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD) 
apakšzonējuma (JDzD1) un satiksmes infrastruktūras objektu teritori-
jas (tl) uz rūpniecības apbūves teritorijas (r) funkcionālo zonējumu un 
transporta infrastruktūras teritorijas (tr) funkcionālo zonējumu.
lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no šā gada  
15. maija līdz 12. jūnijam. informācija par publisko apspriešanu pieeja-
ma Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv,  
Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „teritorijas 
attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks šā gada 31. maijā plkst. 18.00 
Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (24. kab., gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā). Publiskās apspriešanas laikā sa-
ņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 
šā gada 28. jūnijā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrāci-
jas ēkā (35. kab., gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā) 
ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķeka-
vas novada pašvaldībā gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un 
latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „te-
ritorijas attīstības plānošana”. rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai 
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: gaismas iela 19, 
k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, lv-2123) vai latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „teritorijas 
attīstības plānošana”. neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas 
novada pašvaldībā (35. kab., tālr. nr. 67847161 (andris lācis)). apmeklē-
tāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 
14.00–19.00.
tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 
publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. iesniegumā jānorāda: fizis-
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām perso-
nām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

paziņojums
par detālplāNojuma izstrādes uzsāKšaNu 

NeKustamajā īpašumā „deGviela” ĶeKavas paGastā, 
ĶeKavas Novadā

Ķekavas novada dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu nr. 19. „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Degviela” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1074 Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona un privātpersona. 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada telpiskās plānošanas 
daļas teritorijas plānotājs andris lācis (tālruņa numurs 67847161).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavas-
novads.lv un latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv 
sadaļā „teritorijas attīstības plānošana”.

paziņojums
paziņojums par detālplāNojuma izstrādes uzsāKšaNu 

NeKustamajā īpašumā rīGas iela 79, 
ĶeKavas paGastā, ĶeKavas Novadā

Ķekavas novada dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu nr. 20. „Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam rīgas ielā 79, 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība. Detālplānojuma 
izstrādes ierosinātājs ir privātpersona. Detālplānojuma izstrādes vadītājs 
– Ķekavas novada telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs andris  
lācis (tālruņa numurs 67847161).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavas-
novads.lv un latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv 
sadaļā „teritorijas attīstības plānošana”.
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Ar Eiropas Savienības struktūrfon-
du projekta Nr.  9.2.4.2./16/I/094 
„Veselības veicināšana un slimību 
profilakse Ķekavas novadā” atbal-
stu aprīlī Ķekavas novada pašval-
dības Sporta aģentūra ir noorga-
nizējusi vairākas aktivitātes. Pa-
vasara „Veselības apļi 2018” šogad 
papildināti ar pieejamu nūjošanas 
inventāru, un pieaicināta trenere  
Dženeta Krūmiņliepa, kura vada 
arī iesildīšanos un atsildīšanos. 
Esam paši sevi iepriecinājuši 
ar brašu jaunpienācēju pulku  – 
2. maijā bijām 64 dalībnieki.

Sākot ar 15. maiju, arī Katlakalna 
iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt 
par nūjošanu piecās iepazīšanās 
nodarbībās, kas notiks otrdienās. 
Pulcēšanās pie Pļavniekkalna sā-
kumskolas 15. maijā plkst. 19.15. 
Nūjošanas inventārs būs pie- 
ejams. Iepriekšēja pieteikšanās nav  
nepieciešama.

Tāpat turpinās lekciju cikls „Ve-
selīgs uzturs”, maijā vēl iespēja no-
klausīties šādas lekcijas: 19. maijā –  

„Veģetārisms” un 27. maijā –  
„Pareizs uzturs sportojot”. Lekcijas 
notiek Ķekavas vidusskolas spor-
ta kompleksā (2. stāvā), sākums 
plkst. 11.00. 

Lūgums ņemt vērā, ka noslēdzo-
šā lekcija „Pareizs uzturs sportojot” 
no 26. maija (kā norādīts afišās) ir 
pārcelta uz 27. maiju.

Maijs Ķekavas novadā tiek at-
zīmēts arī orientēšanās sporta 
zīmē. Šajā mēnesī gan Ķekavā, gan 
Daugmalē, gan Baložos norisinā-
sies orientēšanās spēle „Latvija”, 
kurā bērniem un jauniešiem ir ie-
spēja pārbaudīt savas zināšanas par 
Latvijas pilsētām un spēju orientē-
ties tajās. 23. maijā tiks organizē-
tas orientēšanās sporta sacensības 
„Skolu kauss 2018” Daugmalē, 
kurā skolām būs iespēja sacensties.

Ķekavas novada pašvaldības 
Sporta aģentūra

Sports

sporta saceNsību KaleNdārs
datums laiKs Norises vieta pasāKums

16. maijs 18.00–20.00 Ķekavas Dzirnavu estrāde Pavasara „veselības apļi” Ķekavā, 5. posms

19. maijs 8.00–20.00 Ķekavas sporta klubs lnf veterānu čempionāts novusā sievietēm 60+ grupā; 
fināls

19. maijs 11.00–13.00 Ķekavas vidusskolas sporta komplekss „nāc un uzzini, kas ir veselīgs uzturs!” – „veģetārisms”

19. maijs 11.00–13.00 fk „auda” stadions latvijas čempionāts futbolā jauniešiem, 
fk auda/real Pro–Jfa Jelgava

19. maijs 14.00–16.00 fk „auda” stadions „komanda.lv” futbola pirmā līga, 
fk auda–fk tukums 2000/tss

21. maijs 18.00–19.30 baložu mežs, pietura „meža iela” krosa skriešanas seriāls „baložu bizons”, 3. posms

23. maijs 18.00–20.00 Ķekavas Dzirnavu estrāde Pavasara „veselības apļi” Ķekavā, 6. posms

25. maijs 10.00–14.00 Ķekava, baloži Ķekavas novada bērnu sporta spēles

26. maijs 8.00–20.00 Ķekavas sporta klubs lnf veterānu čempionāts novusā vīriešiem 60+ grupā; 
fināls

26. maijs 11.00–13.00 Ķekavas vidusskolas sporta komplekss „nāc un uzzini, kas ir veselīgs uzturs!” – 
„Pareizs uzturs sportojot”

26. maijs 14.00–16.00 fk „auda” stadions „komanda.lv” futbola pirmā līga, fk auda–sk super nova

28. maijs 18.00–19.30 baložu mežs, pietura „meža iela” krosa skriešanas seriāls „baložu bizons”, 4. posms

30. maijs 18.00–20.00 Ķekavas Dzirnavu estrāde Pavasara „veselības apļi Ķekavā”, 7. posms

2. jūnijs 9:00–20:00 Ķekavas sporta klubs Ķekavas novada sporta skolas grupu 
vingrojumu sacensības mākslas vingrošanā

4. jūnijs 18.00–19.30 baložu mežs, pietura „meža iela” krosa skriešanas seriāls „baložu bizons”, 5. posms

5. jūnijs 17.00–22.00 Pie Ķekavas sporta kluba a7 tūre – Ķekavas novada sacensības 3x3 basketbolā, 
1. posms 

6. jūnijs 18.00–20.00 Ķekavas Dzirnavu estrāde Pavasara „veselības apļi Ķekavā”, 8. posms

9. jūnijs 11.00–13.00 fk „auda” stadions latvijas čempionāts futbolā jauniešiem, 
fk auda/real Pro–JDfs alberts

14. jūnijs 11.00–13.00 fk „auda” stadions latvijas čempionāts futbolā jauniešiem u-15, 
fk auda–rfs 2

Nūjošana, izzinošas lekcijas 
un orientēšanās

Pavasara „Veselības apļi 2018” Ķekavā.
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Ķekavas vidusskolas sporta kom-
pleksa baseinā no 5. līdz 6. maijam 
tika aizvadītas Latvijas pirmās 
starptautiskās bērnu sacensības 
sinhronajā (mākslas) peldēšanā 
„Synchro Latvia Cup”. Tās bija arī 
pirmās starptautiskās sacensības 
jaunajā Ķekavas baseinā.

„Esmu patiesi gandarīta, ka Ķekava 
ir izraudzīta par vietu, kur organi-
zēt Latvijas pirmās starptautiskās 
bērnu sacensībās sinhronajā peldē-
šanā. Ceru, ka tā būs laba pieredze 
gan mums kā mājas saimniekiem, 
gan motivācija sporta dzīves orga-
nizatoriem izmantot jaunā Ķekavas 
baseina iespējas rīkot arī sacensības 
citās peldēšanas disciplīnās,” uzsver 
Ķekavas novada domes prieksšēdē-
tāja Viktorija Baire. 

Peldēšanas skolas „Synchro  
Latvia” direktore Viktorija Rijniece 
atzīst: „Mūsu klubs „Synchro Lat-
via” ir pagodināts Latvijas simtgades 
ietvaros būt par organizatoru pir-
majām Latvijā starptautiskajām sa-
censībām sinhronajā (mākslas) pel-
dēšanā jaunajā un mūsdienīgajā Ķe-
kavas vidusskolas sporta kompleksa 
peldbaseinā. Sacensībās pulcējām 
vairāk nekā 150 jaunās sportistes no 
piecām valstīm, un ar Ķekavas no-

vada domes atbalstu sacensības tika 
novadītas augstā līmenī. Ceru, ka 
tās kļūs par ikgadēju tradīciju. Esam 
pateicīgi Ķekavas vidusskolas sporta 
kompleksa vadībai par sadarbību un 
līdzdalību šā vēsturiskā notikuma 
norisē un jauna olimpiskā sporta 
veida popularizēšanā Latvijā.”

Sacensību pirmajā dienā dalībnie-
ki izpildīja obligāto programmu  –  
figūras, otrajā dienā notika sacensī-
bas izvēles programmā, kā arī sin-
hronās peldēšanas paraugdemons-
trējumi mūzikas pavadībā solo, 
duetu, grupu un kombinēto grupu 
disciplīnu izpildījumā, lai ar pārstei-
dzošiem priekšnesumiem priecētu 
gan bērnus, gan pieaugušos. 

Starptautiskajās sacensībās pie-
dalījās 150 sinhronistes no Latvi-
jas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Baltkrievijas vecumu grupās no  
5 līdz 15 gadu vecumam. Sacensības 
ir lieliska iespēja iepazīt sinhrono 
peldēšanu tuvplānā, jo, sākot no 
septembra, arī Ķekavas vidusskolas 
sporta kompleksa baseinā bērni un 
jaunieši varēs pievienoties pirmajai 
Latvijas sinhronās peldēšanas skolai 
„Synchro Latvia”. 

Sacensības organizēja sinhronās 
peldēšanas skola „Synchro Latvia” 
sadarbībā ar Ķekavas vidusskolas 
sporta kompleksu.

Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavā aizvadītas Latvijas 
pirmās starptautiskās sacensībās 
sinhronajā peldēšanā

Sinhronās peldēšanas paraugdemonstrējumi.
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Piedalies Veselības un sporta nedēļā
No 23. maija līdz 1. jūnijam aicinām visus iesaistī-
ties Veselības un sporta nedēļas aktivitātēs Ķekavas 
novadā, kuru organizējam jau trešo gadu. Šajā ne-
dēļā norisināsies daudz dažādu pasākumu. 

•	 23. maijā – Ķekavas novada atklātās skolu sa-
censības orientēšanās sportā „Skolu kauss 2018” 
Daugmalē;

•	 23. maijā – pavasara „Veselības apļi” Ķekavā,  
Dzirnavu estrādē;

•	 25. maijā – Ķekavas novada bērnu sporta spēles  
Ķekavā un Baložos;

•	 26. maijā – šaha mēnesis Baložos; 
•	 27. maijā – lekciju cikls „Veselīgs uzturs” – tēma 

„Pareizs uzturs sportojot” Ķekavas vidusskolas 
sporta kompleksā;

•	 28. maijā – „Baložu Bizons 2018” Baložos;
•	 no 28. maija līdz 1. jūnijam – aktīvās rīta rosmes 

Ķekava novadā; 
•	 1. jūnijā – „Lecam vasarā 2018” un zaļumballe no 

plkst. 22.00 „Ābeļdārzā” Ķekavā. 

Plašāk par sporta pasākumiem varat uzzināt, sekojot 
līdzi informācijai interneta vietnē sports.kekava.lv.
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 Turpinājums no 1. lpp. 

Domājot par novada viesiem, 
kuri neizvēlas speciāli iegriezties 
TKC, bet bez veikala apmeklēju-
ma neiztiek, kopš aprīļa jaunākie 
tūrisma materiāli un ceļveži ir 
pieejami arī tirdzniecības centrā 
„Liiba”, stendā pie galvenās ieejas. 
No jūnija Ķekavas novada ceļo-
jumu maršrutu buklets būs pie 
ejams arī DUS „Circle-K” Odu-
kalnā un Daugmalē.

TKC regulāri popularizē ve-
selīgu un sportisku novada ie-
pazīšanu, organizējot dažādus 
pasākumus. Arī šī vasara nebūs 
izņēmums – ir plānoti, piemēram, 
vairāki orientēšanās pasākumi. 
Pirmais un lielākais no tiem pa-
redzēts 9. jūnijā, kad jau septīto 
reizi notiks aizraujošs orientē-
šanās pasākums „Iepazīsti sa-
vējos”. Pasākums tradicionāli ir 
ar sportisku ievirzi, un tā pamatā 
ir vietējo uzņēmumu-kontrol-
punktu īpaši sagatavotie uzdevu-
mi, kuru izpildei nepieciešamas 
dažādas prasmes, zināšanas un 
veiklība. Pasākumu organizē TKC 
sadarbībā ar biedrību „Ķekavas 
novada uzņēmēju padome” un 
Ķekavas novada Sporta aģentūru. 
Sacensības, kā ierasts, norisināsies 
trīs – auto, velo un kājnieku – gru-
pās. Katra komanda saņems karti 

ar vairāk nekā 20 kontrolpunk-
tiem, kuri būs jāapmeklē noteiktā 
kontrollaikā, pašiem pēc savas iz-
vēles un spējām, un jāizpilda pa-
redzētie uzdevumi. Tāpat vērība 
tiks pievērsta tam, lai pasākuma 
dalībnieki jaunā gaismā un no cita 
skatupunkta iepazītu ievērojamā-
kos un raksturīgākos Ķekavas no-
vada kultūras un tūrisma objek-
tus, uzņēmumus un pašvaldības 
iestādes. Vairāk informācijas un 
komandu pieteikšanās mājaslapā 
www.iepazistisavejos.lv.

Savukārt novada svētku nedēļas 
laikā no 12. līdz 16. jūnijam TKC 
kļūs par svētku informācijas cen-
tru un galvenajā pasākuma dienā, 
16. jūnijā, piedāvās piedalīties 
orientēšanās spēlē „Savij pērles 
aprocē”, kas taps sadarbībā ar vei-
kalu „Ķekavas pērle”. Pasākuma bū-
tība ir laika posmā no plkst. 11.00 
līdz 16.00, vadoties pēc kartes, 
kura būs pieejama TKC pasākuma 
norises dienā, atrast 10 paslēptas 
pērles, kuras savērt aprocē. Aproce 
ar visām 10 atrastajām pērlēm būs 
skaista piemiņa no novada svēt-
kiem un loterijas biļete, lai tiktu pie 
kādas no pasākuma balvām. Pēdē-
jais orientēšanās pasākums aktīvās 
tūrisma sezonas ietvaros paredzēts 
septembra sākumā Daugmalē. Tas 
netiks organizēts uz sauszemes, bet 
gan ūdenī! 8. septembrī teritorijā 

ap Nāves salu norisināsies laivu 
orientēšanās pasākums. Noteiktā 
kontrollaikā brīvi izvēlētā secībā 
būs jāatrod no ūdens līnijas sasnie-
dzami kontrolpunkti. Pasākuma 
pamatā būs rogaininga sacensī-
bu pamatprincipi, un piedalīties 
tajā varēs ar kajakiem vai kanoe 
laivām. Sīkāka informācija jau 
drīzumā būs pieejama mājaslapā  
kekava.travel.

Arī vasaras sezonā TKC darba 
laiks ir nemainīgs – darbdienās 
no plkst. 9.00 līdz 20.00, sestdie-
nās un svētdienās no plkst. 10.00 
līdz 18.00, pusdienas pārtrau-
kums katru dienu no plkst. 14.00 
līdz 15.00. Ja esat iecerējuši vasarā 
doties ceļojumā ārpus novada ro-
bežām, arī tad droši ienāciet pie 
mums, jo TKC var saņemt vis-
dažādākos tūrisma bukletus un 
kartes arī par tuvējām kaimiņval-
stīm.  Te joprojām var iegādāties 
arī biļetes uz dažādiem kultūras 
un sporta pasākumiem, ko piedā-
vā arī „Biļešu paradīze” un „Biļešu 
servisa” kase. Pieejami arī dru-
kāšanas, skenēšanas, kopēšanas 
un laminēšanas pakalpojumi (arī 
pašapkalpošanās), kā arī dažādi 
vietējo amatnieku darinājumi un 
suvenīri ar novada simboliku.

TKC vasaru aicina baudīt ak-
tīvi – ne tikai piedaloties kādā 
no orientēšanās pasākumiem, 

bet novadu iepazīstot arī kādā 
no mūsu veidotajiem pastaigu, 
velo, laivu vai auto maršrutiem, 
kas apkopoti izdevumā „Ceļoju-
mu maršruti. Ķekavas novads”  

(pieejams TKC, TC „Liiba”, 
Odukalna un Daugmales DUS 
„Circle-K”).

Tūrisma koordinācijas centrs

12. maijā Ķekavā, pie Doles Tau-
tas nama, norisinājās Tūrisma 
koordinācijas centra un Dauga-
vas lejteces tūrisma reģiona or-
ganizētais velofotoorientēšanās 
seriāla atklāšanas posms.

Orientēšanās sacensības Latvijā nav 
jaunums, un pēdējā laikā tās guvu-
šas īpašu popularitāti. Tomēr tādas, 
kas notiek vairākos posmos, kuri 
tiek vērtēti arī kopvērtējumā, – pir-
mo reizi. Pasākuma pamatmērķis ir 
sniegt iespēju dalībniekiem aizraujo-

šā veidā apskatīt interesantus, skais-
tus dabas, atpūtas, kultūrvēsturiskus 
un apskates objektus Daugavas lejte-
ces novadu teritorijās, arī tādus, kuri 
nav iekļauti tūrisma ceļvežos, tāpēc 
bieži vien paliek neievēroti.
Šis orientēšanās seriāls norisinā-
sies septiņos posmos, kura pirmais 
posms jau ir aizvadīts, piedaloties 
vairāk nekā 120 dalībniekiem no 
40 komandām. Katra komanda 
saņēma karti ar 30 kontrolpunk-
tiem/30 dažādu objektu Ķekavas 
novadā fotofragmentiem. Noteik-

tajā kontrollaikā – četrās stundās – 
katrai komandai bija jācenšas atrast 
dabā pēc iespējas vairāk objektu un 
nofotografēties pie tiem. Noteiktajā 
kontrollaikā iekļāvās gandrīz visas 
komandas, bet atrast visus kont-
rolpunktus dabā izdevās septiņām 
komandām. Sporta grupā uzvarē-
ja komanda „Svētdienas braucēji”, 
otro vietu ieguva Ikšķiles „Izturība”, 
bet trešo vietu – komanda „Tīģeris 
eglītēs”. Savukārt izklaides grupā 
pirmo vietu ieguva „Romet team”, 
otro vietu ieguva „Rāmavas naži”, 

trešo vietu – komanda „Lieliskais 
arbūzs”.  Komandas balvā saņēma 
dažādus veloaksesuārus un suvenī-
rus ar Ķekavas novada simboliku, 
kā arī speciāli šim pasākumam da-
rinātu koka balvu un garšīgo „Ma-
rio”, „Pellia A Gusto” un „Aneva J” 
produkciju.Ja nepiedalījies pirma-
jā  posmā, vari piedalīties pārējos:  
10. jūnijā Ikšķilē, 28. jūlijā Baldonē, 
4. augustā Ogrē, 11. augustā Stopi-
ņos, 15. septembrī Salaspilī; nos-
lēguma posms un kopvērtējuma 
apbalvošana 22. septembrī Mārupē.

Pasākumu atbalsta „Ķekavas avots”, 
„Mario”, „Aneva J”, „Bejas”, „Mada-
ra EcoCosmetics”, „Ezerkauliņi” un 
„Pellia A Gusto”. Kopvērtējuma pir-
mās vietas ieguvējiem balvā dāvanu 
karte 300 eiro vērtībā no „Tehno-
land”, otrās vietas ieguvējiem –  
150 eiro vērtībā no „VeloProfs”, bet 
trešās vietas ieguvējiem dāvanu 
karte 70 eiro vērtībā no „My Sport”.
Sacensību rezultāti un vairāk  
informācijas: daugava.travel un  
kekava.travel.

Tūrisma koordinācijas centrs

Svinot Latvijas simtgadi,  
Ķekavas novada pašvaldība 
2018. gadā plāno izdot fotogrā-
matu par Ķekavas novadu, tādēļ 
aicinām iedzīvotājus būt atsau-
cīgiem un iesaistīties grāmatas 
tapšanā.

Mums ir nepieciešamas vecās 
bildes, kas ir liecības par dzīvi 
novadā. Tādēļ aicinām pārskatīt 
albumus, jo, iespējams, tieši jūsu 
ģimenes krājumā ir fotogrāfijas, 
kuras varētu noderēt grāmatas 
koncepcijā. Mēs vēlamies atrast 
bildes, sākot no 1880.  gadiem 
līdz pat 1990. gadiem, kur būtu 
redzams gan tas, kā cilvēki dzī-
voja un strādāja, gan vide. Īpaši 
saistoši varētu būt attēli no dažā-
du Ķekavas novada uzņēmumu 
dzīves vai foto no kādas lielas 
būves tapšanas, kuri ir atrodami 
ģimenes albumos.

Īpašs lūgums atsaukties Mellupu, 
Plakanciema, Dzērumu, Valdlau-
ču un Krustkalnu iedzīvotājus. Ja 
jums ir kāda šāda veida fotogrā-
fija (īpaši, ja tajā attēlots Baltijas 
ceļš vai atpūtas vietas pie ūdens), 
lūgums sazināties ar pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļu (tālruņa 
numurs 67936044, e-pasta adrese 
pr@kekava.lv vai klātienē Ķekavā, 
Gaismas ielā 19, k. 9), lai pēcāk vie-
notos par tikšanos un iespēju pār-
fotografēt vai ieskenēt jūsu attēlus. 
Pēc tam jums šīs fotogrāfijas tiks 
atdotas atpakaļ.

Apzinieties sevi kā vēstures 
veidotājus un atsaucieties pašval-
dības aicinājumam! Savākto attē-
lu digitālo versiju nodosim Ķe-
kavas novadpētniecības muzejā, 
lai varētu palīdzēt veidot novada 
vēsturi. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Aktīvā tūrisma sezona ir sākusies!
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Atklāts Latvijā pirmais velofotoorientēšanās seriāls

Atver savu albumu un palīdzi tapt 
fotostāstam par novadu Pērn guvusi labu pieredzi un  

iedvesmu, Doles-Ķekavas evaņ-
ģēliski luteriskā baznīca arī šo-
gad 1. jūnijā vērs durvis apmek-
lētājiem Baznīcu nakts ietvaros.

No plkst.  18.00 līdz pat pus-
naktij ikviens būs gaidīts, lai 
baudītu dievnama īpašo atmos-
fēru. Skaistu muzikālu sveicie-
nu jau solījusies nest Ķekavas 
Mūzikas skola (koncerta sā-
kums plkst. 19.00). Vakara gaitā 
plkst. 21.00 dzirdēsim arī sievie-
šu kori „Daugaviete”, tāpat izska-
nēs lūgšana par Latviju un kopī-
ga Tēvreize. Jau tradicionāli tiks 
piedāvāta iespēja parunāties ar 
draudzes mācītāju, uzkāpt baznī-
cas tornī, kā arī neliels cienasts. 
Būs apskatāma izstāde „Baznīca 
vēsturiskajos foto”, kā arī altār-
piederumu izstāde. Vakars no-
slēgsies ar dziesmoto un reizē 
meditatīvo Tezē lūgšanu. 

Kultūras notikums „Baznī-
cu nakts” Latvijā notiek kopš 
2014.  gada, pulcējot aptuveni 
200  dažādu konfesiju dievnamus 
visā Latvijā. 2017. gadā pasākumu 
apmeklēja aptuveni 30 000 cilvēku. 

Ideja līdz Latvijai atceļojusi no 
Austrijas, kur pirms vairāk nekā 
10 gadiem notika pirmais šāds 
Kristīgās baznīcas konfesiju un 
draudžu kopīgi rīkots ekumē-
nisks notikums. Drīz pēc tam pa-
sākums notika arī Čehijā un Slo-

vākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu 
nakts notiek arī Igaunijā. 

Baznīcu nakts ir aicinājums 
uz tikšanos ar baznīcu kultūras 
un mākslas mantojumu, garīgo 
mūziku koncertos, katram, kurš 
vēlas, arī ar meditatīvu klusumu 
sveču gaismā un lūgšanu. Latvijas 
baznīcas glabā ļoti skaistas un īpa-
šas vērtības – gan arhitektūru un 
mākslu, gan arī baznīcu un cilvē-
ku stāstus par vēsturi un šodienu. 
Notikums aicina uz kristīgo drau-
džu un konfesiju vienotību. Baz-
nīcu nakts ir praktisks veids, kā 
vienotību piedzīvot darbībā, da-
žādu kristīgo konfesiju draudzēm 
piedaloties kopīgā notikumā. 

Informāciju par Baznīcu nakts 
pasākumu kopumā un norisēm 
citos dievnamos var atrast inter-
neta vietnē baznicunakts.lv. 

Doles-Ķekavas evaņģēliski 
luteriskā draudze

Baznīcu nakts 1. jūnijā – arī Ķekavā
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Kopš 2013. gada brīvprātīgo dzelz-
ceļa entuziastu biedrība „Bānīša 
draugu klubs” sadarbībā ar SIA 
„Pindstrup Latvia” veic Baložu 
kūdras fabrikas šaursliežu dzelz-
ceļa saglabāšanu un atjaunošanu, 
lai to pārveidotu par darbojošos 
muzejdzelzceļu. Turpinājumā – 
Baložu kūdras bānīša vēstures 
līkloči, kā arī plānotie pasākumi 
muzejdzelzceļā 2018. gadā.

Kūdras ieguve 
un šaursliežu dzelzceļš 
Baložu kūdras fabrikā
Baložu kūdras fabrika izveidota 
1945. gadā, pirmās būves uzceltas 
1947. gadā, tajā pašā gadā Balo-
žos pirmo reizi Latvijā sāka iegūt 
frēzkūdru, kas drīz vien kļuva par 
galveno kūdras ieguves meto-
di visā bijušajā PSRS. Šaursliežu 
dzelzceļš uzsāka darbu 1948. gadā, 
1954.  gadā ekspluatācijā tika no-
dots kūdras izolācijas plāšu cehs. 
Medema purvs, kurā iegūst kūdru, 
ir ļoti plašs, un kūdras ieguvei 
izbūvēto dzelzceļu kopgarums 
1951.  gadā bija jau 15  kilometri, 
1957. gadā – 28 kilometri. Tika iz-
būvēts pievedceļš līdz stacijai „Ba-
loži”, kas atrodas uz Rīgas–Jelgavas 
platsliežu dzelzceļa līnijas, tajā tiek 
organizēta kurināmās kūdras pār-
kraušana platsliežu vagonos, lai to 
tālāk nogādātu uz Rīgas TEC-1.

Gan kūdras fabrika, gan šaurslie-
žu dzelzceļš Baložos aktīvi kalpoja 
līdz pat 1990. gadiem, tiesa, līdz ar 
Rīgas TEC-1 pārorientēšanos uz 
gāzes sadedzināšanu, kā arī kūdras 
izolācijas plāšu ražošanas pārtrauk-
šanu 1976. gadā jau 1980. gadu sā-
kumā tika demontēta pārkrautuve 
Baložu stacijā, attiecīgi jaunizbūvē-
tā Rīgas–Jelgavas šoseja nekrusto-
jās ar dzelzceļu.

Līdz ar Padomju Savienības sa-
brukumu kūdras fabrika tika pār-
veidota par valsts uzņēmumu un 
vēlāk privatizēta, kā arī tā pielāgojās 
pavisam citiem darba apstākļiem. 
Izsīkstot Medema purva kūdras 
krājumiem, ieguves apjoms Balo-
žos pakāpeniski saruka, un kopā ar 
to – arī kūdras dzelzceļš. 

Uzņēmumu AS „Baloži” iegā-
dājās dāņu uzņēmums „Pindstrup 
Mosebrug”, mainot tā darbības 
modeli – SIA „Pindstrup Latvia” 
iegūst kūdru visā Latvijā un trans-
portē to uz Baložiem. Fabrikā Ba-
ložos kūdra tiek apstrādāta, šķirota, 
papildināta ar nepieciešamajiem 
minerālvielu elementiem un fasēta 
piegādei līdz patērētājiem. Tā rezul-
tātā fabrika ir būtiski modernizēta 
un attīstījusies, un, neskatoties uz 
mazo kūdras ieguves apjomu uz 
vietas Baložos, strādā ar pilnu slo-
dzi vairākās maiņās. Kūdras dzelz-
ceļš Baložos pamazām saruka, bet 
tas neizzuda nebūtībā – sliežu ceļu 
materiāli un ritošais sastāvs tika iz-
mantoti, lai izveidotu jaunu kūdras 
dzelzceļu Inčukalnā. Tā pamazām 
dzelzceļš Baložos saruka vien līdz 
nieka 2,5 kilometriem.

Šaursliežu dzelzceļa 
saglabāšana un atjaunošana
Par Baložu kūdras bānīša eksis-
tences liktenīgo pavērsienu izvēr-
tās 2013. gads, kad tika nolemts to 
nojaukt pilnībā, un tikai apstākļu 
sakritības dēļ tas vēl nebija izdarīts, 
kamēr dzelzceļa entuziastu biedrī-
ba „Bānīša draugu klubs” meklēja 
sadarbības iespējas ar uzņēmumu 
SIA „Pindstrup Latvia”. 2013. gada 
augustā tika parakstīts sadarbības 
līgums par kūdras dzelzceļa sagla-
bāšanu un muzejdzelzceļa izvei-
di. Šeit gan jāpiemin, ka dzelzceļš 

pārstāja funkcionēt nedaudz ag-
rāk – 2011. gadā. Sliežu ceļi bija ļoti 
sliktā stāvoklī, pamatīgi aizauguši, 
koka gulšņi sapuvuši, vietām slie-
des nozagtas, tāpēc entuziastiem 
bija jāveic liels darbs, lai dzelzceļu 
atjaunotu. Galvenais entuziastu 
darbaspēks bija un ir brīvprātīgie, 
kas tiekas regulārās talkās, kuru lai-
kā atjauno un uztur muzejdzelzceļa 
sliežu ceļus, ritošo sastāvu un visu, 
kas ar dzelzceļu saistīts. Šādas tal-
kas notiek vidēji vienu divas reizes 
mēnesī, un tajās parasti piedalās 
4–8  dalībnieki. Tas arī izskaidro 
to, kāpēc muzejdzelzceļš top tik lē-
nām. Neskatoties uz to, pa šiem ga-
diem ir paveikts apjomīgs darbs – ja 
2013. gads aizsākās ar sliežu ceļu at-
tīrīšanas darbiem, lai izcirstu sīkos 
kokus un krūmus, no 2014. gada 
jau tika izvērsti plaši darbi sliežu 
ceļu atjaunošanai un ritošā sastāva 
remontam. Līdz šim remontdar-
bi ir pabeigti un vilcienu kustībai 
droši izmantojami maģistrālie un 
depo ceļi 1,1 kilometra kopgarumā 
no dzelzceļa kopējiem 2,5 kilomet-
riem. Šajā un nākamajos gados vēl 
priekšā darbs atjaunot atlikušos 
sliežu ceļus, kas ved tieši uz kūd-
ras purvu. Paralēli noris darbs pie 
muzejdzelzceļa kolekcijas papildi-
nāšanas, eksponātu atjaunošanas, 
kā arī ekspozīcijas glabāšanai pie-
mērotu muzeja telpu un sliežu ceļu 
izveides. Tā, piemēram, 2017. gadā 
biedrības kolekciju papildināja čet-
ras dīzeļlokomotīves (trīs no tām 
darba stāvoklī), divi pasažieru va-
goni, divas vēsturiskas platformas 
un virkne citu sliežu ceļu materiālu.

Pasākumi muzejdzelzceļā 
un atbalstītāji
Lai sniegtu iespēju apmeklētā-
jiem ielūkoties tajā, kā top muzej-

dzelzceļš, 2016. gadā starptautiskā  
Muzeju nakts pasākuma ietvaros 
tika organizēts pirmais publiskais 
pasākums. Neskatoties uz pasāku-
ma minimālo raksturu, tas guva 
negaidīti lielu atsaucību – to ap-
meklēja aptuveni tūkstoš apmek-
lētāju! 2017.  gadā dalība Muzeju 
nakts pasākumā tika stabili turpi-
nāta, apmeklētājus vizinot jau ar 
pilnvērtīgu šaursliežu vilciena sa-
stāvu. Iesāktās tradīcijas tiks turpi-
nātas arī 2018. gadā.

Visi šie pasākumi ir kļuvuši 
iespējami, pateicoties dzelzceļa 
entuziastu regulārajiem un paš-
aizliedzīgajiem pūliņiem vairāku 
gadu garumā, kā arī biedrības 
„Bānīša draugu klubs” atbalstītā-
jiem un ziedotājiem. 2017.  gadā 
talkās kopumā ir piedalījušās 43 
personas, entuziastu kopējais ie-
guldītais brīvprātīgais darbs mē-
rāms 3310 cilvēkstundās. Biedrība 
arvien ir atvērta jauniem biedriem 
un atbalstītājiem!

Taču ne visu ir iespējams pa-
veikt ar brīvprātīgo rokām, tāpēc 
īpašu pateicību par sniegto atbal-
stu muzejdzelzceļa izveidē izsa-
kām uzņēmumam SIA „Pindstrup 
Latvia”, kas ne tikai noticēja mūsu 
idejai 2013. gadā, bet arī palīdz ar 
finansiālu atbalstu ikdienas dar-
bos un dzelzceļa atjaunošanā. Tā-
pat jāpiemin SIA „Līvānu kūdras 
fabrika”, AS „Stružānu kūdras fab-
rika”, SIA „Olaines kūdra” un SIA 
„Klasmann-Deilmann Latvia”, kā 
arī sadarbības partneri – Ķekavas 
novada dome un Latvijas Kūdras 
asociācija.

Papildu finansējums tiek pie-
saistīts arī projektu veidā – ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu tika atjaunots ēdnīcas va-
gona interjers (2013.–2015.) un 

turpinās ēdnīcas elektroiekārtas 
atjaunošana (2017.–2018.), savu-
kārt sadarbībā ar Ķekavas novada 
domi tiek realizēta dalība Igauni-
jas–Latvijas pārrobežu projektā 
„Industriālais mantojums”, kura 
ietvaros tiks uzstādītas informa-
tīvās zīmes, informatīvais stends, 
gādāts vilcienu personāla dienesta 
apģērbs, kā arī izbūvēts vaļējā tipa 
pasažieru vagons.

Iespējas apmeklēt Baložu 
kūdras muzejdzelzceļu
Muzeju nakts pasākums ar 
devīzi „Vagona šūpulis” no-
ritēs 2018.  gada 19. maijā no 
plkst. 19.00 līdz 00.00, braucie-
na sākums Baložos, Bērzu ielas 
galā, 175 metrus no krustojuma 
ar Dārzu ielu. Vilciens kursēs 
apmēram reizi 15  minūtēs. Iz-
brauciens – par ziedojumiem 
(rekomendētais ziedojums 2 eiro 
no personas). Sliktu laikapstākļu 
gadījumā pasākums notiks sama-
zinātā apjomā.

No jūnija katrā mēneša pēdējā 
sestdienā (30. jūnijā, 28. jūlijā,  
25. augustā, 29. septembrī un  
27. oktobrī) tiks organizēti re-
gulāri izbraucieni ar kūdras  
bānīti, kuros būs iespējams pie-
dalīties katram interesentam, līdz 
ar to šis būs pirmais gads, kad 
muzejdzelzceļš uzsāks apmeklē-
tāju uzņemšanu!

Vairāk informācijas par Baložu 
kūdras dzelzceļu, kā arī aktuālākā 
informācija par 2018. gada pasāku-
miem un talkām pieejama interneta 
vietnē www.kudrasbanitis.lv.

Dāvis Bušs, 
biedrības 

„Bānīša draugu klubs”
valdes priekšsēdētājs

Kā top kūdras 
muzejdzelzceļš 
Baložos

Muzejdzelzceļa teritorijas sakopšana un ceļa remontdarbi 2017. gada aprīlī.

Gatavo kūdras izolācijas plāšu transportēšana (1960. gadi).

Baltijas kūdras nozares pārstāvju ekskursija pa Baložu kūdras  
muzejdzelzceļu 2017. gada septembrī.
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ĶeKavas Novada Kultūras pasāKumi

baložu pilsētas 
Kultūras ceNtrs
baložu pilsētas 
Kultūras Namā
•	 19. maijā plkst. 16.00 starptau-

tiskais senioru deju grupu festi-
vāls – radošā darbnīca „ābeļzie-
du laikā”. viesi – rokišķu novada 
bajoru kultūras centra vēsturisko 
deju grupa un leļļu teātris „Čiž”. 
Piedalās senioru deju grupas 
„brūklenājs” (Preiļi), „abava” (sa-
bile), „Ciecerīte” (saldus), „senle-
jas” (Jaunlutriņi), „Pogas” (šķēde), 
„veldze” (Jaunolaine), „ābeļzieds” 
(baloži). 
ieeja bez maksas.

•	 26. maijā plkst. 9.00–15.00 
kultūras un atpūtas svētki balo-
žos, kultūras nama skvērā.
•	 plkst. 9.00–14.00 pavasa-

ra tirgus. Pieteikšanās līdz  
24. maijam, vairāk informāci-
jas, zvanot uz tālruņa numuru 
27017333.

•	 plkst. 10.00–15.00 piepūša-
mās atrakcijas bērniem.

•	 plkst. 12.00 baložu māksli-
niecisko kolektīvu, solistu un 
viesu koncerts „šodien saule 
agri lēca”.

•	 26. maijā plkst. 16.00 „baltu 
ciltis” – populārzinātniska do-
kumentālā filma ar vēsturiskās 
„realitātes” inscenējumiem un 
krāšņām animētām epizodēm 
par 13. gadsimta baltu tautām, 
kas vēlāk izveidoja latviešu nā-
ciju. 
biļetes cena 2 eiro.

•	 6. jūnijā plkst. 10.00 „kukai-
ņu slepenā dzīve” – brīnišķīga 
animācijas filma bērniem (2018, 
dublēta latviešu valodā). 
biļetes cena 3 eiro, grupām (sā-
kot no 10 personām) 2 eiro.

dauGmales paGasta 
Kultūras ceNtrs
dauGmales 
multifuNKcioNālajā 
ceNtrā
•	 17. maijā plkst. 19.30  „baltu 

ciltis” – populārzinātniska do-
kumentālā filma ar vēsturiskās 
„realitātes” inscenējumiem un 
krāšņām animētām epizodēm par  
13. gadsimta baltu tautām, kas 
vēlāk izveidoja latviešu nāciju. 
biļetes cena 2 eiro.

•	 14. jūnijā plkst. 18.30 Ķekavas 
novada bērnu vokālo un koklētā-

ju ansambļu koncerts „Dziesmu 
pinu vainagā”. 
ieeja bez maksas.

•	 No 21. līdz 31. maijam  rakst-
niekam, publicistam un vēstures 
pētniekam ērikam hānbergam 
veltīta izstāde „rakstniekam ēri-
kam hānbergam – 85” Daugma-
les pagasta bibliotēkā.

ĶeKavas paGasta 
Kultūras ceNtrs
doles tautas Namā
•	 15. maijā plkst. 18.30  Ķekavas 

mūzikas skolas gada atskaites 
koncerts.

•	 17. maijā plkst. 19.00  doku-
mentālā filma „baltu ciltis”. 
biļetes cena 2 eiro.

•	 20. maijā plkst. 11.00 animāci-
jas filma „kukaiņu slepenā dzīve”. 
biļetes cena 2 eiro.

•	 28. maijā plkst. 16.00 improvi-
zācijas izrāde 3–12 gadus veciem 
bērniem „Do-re-mi panti”. 
biļetes cena 4 eiro.

•	 2. jūnijā plkst. 14.00  senioru 
atpūtas pēcpusdiena „ar sārtu 
rozi rokā”.

•	 6. jūnijā plkst. 10.00–14.00 
Donoru diena.

KatlaKalNa 
tautas Namā
•	 25. maijā plkst. 19.00 „baltu 

ciltis” – populārzinātniska do-
kumentālā filma ar vēsturiskās 
„realitātes” inscenējumiem un 
krāšņām animētām epizodēm 
par 13. gadsimta baltu tautām, 
kas vēlāk izveidoja latviešu  
nāciju. 
biļetes cena 2 eiro.

•	 26. maijā plkst. 11.00 klaunu 
šovs „oki-Doki” piedāvā izklaidē-
jošu cirka programmu. 
biļetes cena 2 eiro, nopērkamas 
pasākuma dienā.

•	 1. jūnijā plkst. 17.00 „gadu 
raksti no pasta somas”. katlakal-
na pastam – 80 gadu jubileja. 

•	 7. jūnijā plkst. 19.00 ielīgo-
šanas meistarklase sauliešu 
pilskalnā kopā ar folkloras kopu  
„rāmupe”.

ĶeKavas 
Kultūras Namā
•	 līdz jūlijam kultūras nama 

darba laikā apskatāma tlms 
„Ķekava” gada darbu izstāde 
„Dzīves košums” un tDa „zīle” 
fotoizstāde „zīles gads”. 

•	 17. maijā plkst. 19.30 „Jaunā 
miltu teātra” pirmizrāde „sveši-
nieki” – režisore līga milta. 

•	 18. maijā plkst. 19.00 vokā-
lās grupas „framest” koncerts 
„Dziesmu mētelis”.
biļetes cena 7–10 eiro, nopērka-
mas „biļešu paradīzes” un kultū-
ras nama kasēs. 

ĶeKavas 
NovadpētNiecības muzejā
•	 līdz 30. jūnijam izstāde „zem-

gaļi mūsu novadā”.
•	 19. maijā  muzeju nakts. moto –  

„šūpulis”.

velobraucieNs

2. jūNijā 
tDa „zīle” un Ķekavas novada 
tūrisma informācijas centrs 

aicina velobraucienā 
un izbraukt latvijas kontūru! 

starts plkst. 10.00 
(pulcēšanās no plkst. 9.30) 

pie tūrisma informācijas centra 
(rīgas iela 26, Ķekava). 

Distance – apmēram 25 km. 

kekava.travel, www.tda-zile.lv


