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EKAVAS NOVADS
Sekmīgu jauno mācību gadu!

Klāt ir jaunais mācību gads! Daudziem bērniem 
tas ir kārtējais kāpiens zinību kalnā, bet daudziem – 
tikai ceļa sākums. Novada dome ir gandarīta, ka, par 
spīti ekonomiskajām grūtībām valstī, mums ir izdevies 
saglabāt visas novada skolas. Jaunā mācību gada pirmais 
zvans skanēja kā Ķekavā un Baložos, tā Daugmales un 
Katlakalna mazajās skoliņās un privātajā pamatskolā 
„Gaismas tilts 97”, mākslas un mūzikas skolās. Piecās 
vispārējās izglītības iestādēs šajā mācību gadā zināša
nas apgūs 1369 skolēni. Viņu vidū būs 196 pirmklasnieki, 
to skaitā vairāk nekā 90 Ķekavā, 50 – Baložos, 31 – 
Pļavniekkalnā.

Jau no pirmajām darbības dienām izglītība ir 
bijusi un būs viena no pašvaldības prioritātēm, un ar 
prieku redzam, ka šāda nostādne dod reālus pozitīvus 
rezultātus. Jūlija beigās tika ielikts pamatakmens 
Pļavniekkalna sākumskolas piebūvei – sporta zālei, kura 
aug acīmredzami un, kā tika solīts, oktobrī vērs durvis 
mazajiem sportotājiem un arī apkārtnes iedzīvotājiem.

Pārskatot novada budžeta iespējas un līdzekļu 
izlietojumu, esam atraduši iespējas finansiāli nodrošināt 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai 
Ķekavas vidusskolā un Daugmales pamatskolā. Šie bērni, 
kā arī visu skolu 1. un 2. klašu audzēkņi tiks nodrošināti ar 
bezmaksas pusdienām.

Esam lepni un gandarīti arī par to, ka Ķekavas mākslas 
un mūzikas skolu 359 audzēkņi, kuru draudzīgajā kolektīvā 
tagad iekļāvušies bērni no Daugmales un Baložiem, jauno 
mācību gadu varēja uzsākt bez raizēm par savu skolu 
pastāvēšanu, kā tas diemžēl ir daudzviet citur. Lai gan 
nedaudz nācās palielināt vecāku līdzfinansējumu, viņi to 
uztvēra ar sapratni un atbalstu. Tas ir pats galvenais: mūsu 
skolas strādā un turpina ar panākumiem nest novada 
vārdu pasaulē. 

Nav aizmirstas arī pirmsskolas izglītības iestādes, 
kurās vairāk nekā 800 mazuļu apgūst pirmās sevis piln
veidošanas iemaņas.

Novada domes deputātu vārdā jaunā mācību gada 
sākumā īpaši sirsnīgi sveicu visus 270 izglītības iestāžu 
pedagogus, novēlot jums daudz spēka un izturības jūsu 
atbildīgajā darbā! Paldies jums par uzticību savai profesijai 
un savām skolām! 

Novada skolu audzēkņiem novēlu labas sekmes 
mācībās, neizsīkstošu zinātkāri un drošu soli augšup zinību 
kalnā, kurā ik jauna virsotne paver ceļu uz nākamo smaili. 
Neapstājieties savā ceļā un nezaudējiet izraudzīto mērķi – 
tāds ir mans vēlējums izlaiduma klašu audzēkņiem, kuriem 
šis mācību gads ir mūža pirmā nozīmīgā robežlīnija.

Vecākiem vēlam pacietību un daudz prieka par bērnu 
sasniegumiem!

Vissirsnīgākais paldies novada uzņēmējiem, visiem 
iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam atbalstīt 
skolēnus dāvināšanas svētkos! Ar tādu atbalstu esmu 
pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies pārvarēt 
visas grūtības.

ROBERTS JURĶIS,
 Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Pirmajā skolas dienā pedagogus un viņu audzēkņus sveic 
Ķekavas  novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis.



Būt vai nebūt pasta nodaļām?
8. septembrī VAS “Latvijas pasts” informēja Ķekavas novada domi, ka Latvijas pasta valde ir 

pieņēmusi lēmumu par 99 nerentablu pasta nodaļu slēgšanu. Tā notiks pakāpeniski, septembrī un 
oktobrī tiks slēgta 61 pasta nodaļa. Saskaņā ar šo lēmumu no 2009. gada 6. oktobra Mežinieku pasta 
nodaļa tiks pievienota Ķekavas pasta nodaļai, bet Baložu pasta nodaļa – Titurgas pasta nodaļai. 
Turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt pasta pakalpojumus minētajās pasta nodaļās, kā arī jebkurā citā 
pasta nodaļā vai pie pastnieka.

Ķekavas pasta nodaļas darba laiks:
pirmdien, trešdien, piektdien no plkst. 8 līdz 18,
otrdien, ceturtdien – no plkst. 9 līdz 18,
sestdien – no plkst. 9 līdz 14, svētdienās un svētku dienās slēgts.
Adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, LV2123, tālr. 67937330.

Titurgas pasta nodaļas darba laiks:
pirmdien  no plkst. 9 līdz 19,
otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 9 līdz 15,
sestdien no lkst. 8.30 līdz 12.30, svētdienās un svētku dienās slēgts.
Adrese: Zaļā iela 5, Titurga,Ķekavas novads, LV2128, tālr. 67916440.

Ja rodas jautājumi, iedzīvotāji var zvanīt pa tālr. 67608311.
Novada iedzīvotāji jau ir pauduši savu neapmierinātību ar šādu lēmumu pašvaldībai adresētā 

vēstulē ar 278 parakstiem. Novada dome atbalsta iedzīvotāju viedokli un veica nopietnu darbu 
radušās problēmas risināšanai, izstrādājot vairākus rīcības plānus iedzīvotājiem radušos neērtību 
novēršanai. Tiekoties ar Latvijas pasta vadību, tika izteikts piedāvājums apsvērt un risināt pasta 
funkciju deleģēšanu un pārņemšanu trešajām personām. Pagaidām Latvijas pasts nav gatavs uzklausīt 
un risināt minēto pasta nodaļu slēgšanas radītās problēmas, tomēr sola mēneša laikā izstrādāt arī 
savu sadarbības redzējumu un izskatīt mūsu piedāvājumu. Darbs turpinās.

Ķekavas novada dome cer uz iedzīvotājiem labvēlīgu risinājumu un darīs visu iespējamo, lai tas 
tiktu atrasts.

Ķekavas novada domes Sabiedrisko attiecību daļa
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14. augustā Doles tautas namā notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pašvaldību 
priekšsēdētāju kopsapulces sēde un RPR reģiona attīstības padomes sēde. Tika ievēlēta 
RPR attīstības padome. Par RPR attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ogres novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Rīgas 
pilsētas mērs Nils Ušakovs. 

Sēdes laikā izskatīja jautājumus par RPR dalības Lisabonas reģiona sadarbības tīklā 
nepieciešamību, par RPR nolikuma, kā arī kopsapulces nolikuma izmaiņu apstiprināšanu 
un atzinuma par Rīgas attīstības programmu 2006.2012. gadam apstiprināšanu, tika 
apspriesti RPR 2009. gada budžeta jautājumi. 

Kopsapulcē izskanēja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Roberta Jurķa uzruna un 
Ķekavas mūzikas skolas muzikāls sveiciens dalībniekiem. 

Kopumā sēdē piedalījās aptuveni 30 RPR pašvaldību pārstāvji. 
LĪVA BENETE,

Ķekavas novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja vietniece 

Pašvaldību vadītāji 
tiekas Ķekavā

EKAVAS NOVADS

Godātie Ķekavas novada 
uzņēmēji !

Ķekavas novada dome jau ir uzsākusi aktīvu sadarbību ar Ķekavas novada uzņēmējiem, 
kopīgi rīkojot dažādus pasākumus. Sadarbības rezultātā ir izgaismojušies jautājumi, 
ierosinājumi un patiesi progresīvas idejas, kuru atrisināšana un realizēšana uzņēmējiem 
palīdzētu attīstīt komercdarbību, kā arī kopumā uzlabotu uzņēmējdarbības vidi novadā.

Ķekavas novadā tiks organizēta uzņēmēju tikšanās, kuras laikā vēlamies sniegt 
uzņēmējiem pilnu informāciju par prioritātēm novada domē, plānotajām aktivitātēm, 
jautājumu risināšanas kārtību, tiks uzklausīti un izskatīti interesējošie jautājumi, 
ierosinājumi. Uzaicināsim aktuālo nozaru speciālistus, kā arī rosināsim dažādas iespējas 
uzņēmēju interešu pārstāvības realizēšanai, savstarpējas sadarbības modeļu izveidei. 

Šobrīd aktīvi notiek darbs pie pasākuma programmas izstrādes, skatāmajiem 
problēm jautājumiem, aktuālo speciālistu un nozaru pārstāvju pieaicināšanas un novada 
uzņēmēju apzināšana. 

Lūdzam novada uzņēmējus pieteikt savu dalību šajā pasākumā, apkopot interesējošos 
jautājumus un ierosinājumus. 

Kontaktpersona – Ginta Logina, email: ginta.logina@kekava.lv, tālr. 29345606. 
Ķekavas novada domes Sabiedrisko attiecību daļa 

Ar 2009. gada 1. oktobri uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs vecāki audzēkņus 
reģistrē Ķekavas novada pašvaldībā apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās no plkst. 
9:00 līdz 13:00 un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 19:00, pašvaldības ēkā, 31. kab.), 
iesniedzot bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot bērna dzimšanas apliecības 
oriģinālu, vecāku personu apliecinošus dokumentus, izziņu par bērna deklarēto 
dzīvesvietu, kā arī izziņu par vecāku deklarēto dzīvesvietu. Vecāki norāda arī faktisko 
dzīvesvietas adresi un kontakttālruņus.

Uzmanību Baložu pilsētas 
iedzīvotājiem!

SIA „Baložu komunālā saimniecība” lūdz visus iedzīvotājus, kuriem nav noslēgti līgumi par 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, to izdarīt līdz 2009. gada 15. oktobrim, 
kā arī nokārtot maksājumu parādus par minētajiem pakalpojumiem un pārtraukt nelikumīgu 
pieslēgšanos pilsētas tīkliem. Pretējā gadījumā no 2009. gada 16. oktobra tiks uzsākta minēto 
pakalpojumu atslēgšana likumā noteiktā kārtībā. 

 SIA “Baložu komunālā saimniecība” 

Par Ķekavas novada attīstību
2009. gada 20. augustā Ķekavas Doles tautas namā notika Ķekavas novada domes 

deputātiem rīkots seminārs „Ķekavas novada attīstība”. Semināru ar laipnu atsaucību 
piekrita vadīt arhitekte – plānotāja Gunta Lukstiņa un plānotājs Pēteris Šķiņķis, 
pilsētplānotājs Andris Roze, RAPLM pārstāvis, speciālists zemes pārvaldībā Edvīns 
Kāpostiņš.

Semināra mērķis – uzsākt diskusiju par Ķekavas novada attīstību, iepazīties ar deputātu 
redzējumu par novada attīstību, plānošanas ekspertu viedokli un pašvaldības speciālistu 
sagatavoto informāciju par esošo situāciju. Seminārā piedalījās desmit deputāti, novada 
domes vadība, Attīstības daļas, Telpiskās plānošanas daļas un būvvaldes speciālisti.

Turpinot seminārā aizsākto tēmu, 27. augustā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks un attīstības komitejas priekšsēdētājs Juris Krūmiņš aicināja uz diskusiju – apaļo 
galdu pašvaldības vadību, attīstības daļas, telpiskās plānošanas daļas un būvvaldes 
speciālistus par tēmu „Stratēģija, attīstība, problēmas – iespējamie risinājumi mūsu 
novadā” ar mērķi apkopot pašvaldības speciālistu viedokli, kā arī aicināt iedzīvotājus 
pārdomāt un izteikt savu viedokli, priekšlikumus par Ķekavas novada attīstību. 

Par diskusijā izskatītajiem jautājumiem sīkāk informēsim Ķekavas novada informatīvā 
izdevuma „Ķekavas novads” oktobra numurā.

JĀNIS RUŠKO,
Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora pirmais vietnieks

Ko lēma novada domes deputāti 
PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU ĶEKAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀS 

Apstiprināts Ķekavas mūzikas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums 2009./2010. mācību 
gadā: vienam audzēknim 10 Ls mēnesī, maksa par vienu mācību stundu sagatavošanas klases 
un interešu apmācības grupas audzēkņiem 4,60 Ls.

Mūzikas instrumentu nomas maksa 1 Ls mēnesī.
Minētie finanšu līdzekļi ieskaitāmi Ķekavas mūzikas skolas budžeta kontos un izlietojami 

Izglītības likuma 60. panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. Apstiprināti Ķekavas mūzikas skolas 
audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas noteikumi.

Apstiprināts sekojošs audzēkņu un sagatavošanas grupu vecāku līdzfinansējums mākslas 
skolā: licencētā programma skolas kursos 10 Ls mēnesī; interešu izglītība „Sagatavošanas klase” 
4 Ls mēnesī.

Mācību maksa pašapmaksas grupā „Skolas absolventi” 15 Ls mēnesī, pašapmaksas grupā 
„Pirmsskola” 15 Ls mēnesī. 

Finanšu līdzekļi ieskaitāmi Ķekavas mākslas skolas budžeta kontos un izlietojumi Izglītības 
likuma 60. panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. Apstiprināti Noteikumi par audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu un mācību maksu Ķekavas mākslas skolā.

PAR ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANU 
Apstiprināti noteikumi „Ķekavas novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un finansēšanas kārtība” un komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai 
un valsts mērķdotācijas sadalei interešu izglītības pedagogu darba algām un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sekojošā sastāvā: Arvīds Platpers, Antoņina Grigale, 
Andis Damlics, Aija Āre, Linda Zaķe, Vēsma Ozoliņa, Skaidrīte Klūdziņa.

PAR ĶEKAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS IZVEIDOŠANU
Ar 2009. gada 30. augustu izveidota Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās daļas 

dzimtsarakstu nodaļa. Par tās vadītāju apstiprināta Lidija Stūre, par nodaļas vadītājas vietnieci – 
Brigita Aužele. 

PAR JAUNIEŠU CENTRA IZVEIDI 
Deputāti nolēma konceptuāli atbalstīt jauniešu centra izveidi Skolas ielā 4, Ķekavā, un uzdot 

būvniecības speciālistam veikt ēkas tehnisko ekspertīzi.

PAR KOMISIJU SASTĀVU
Apstiprināta Ķekavas novada Pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija šādā 

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Arnolds Keisters, deputāts; komisijas locekļi: Andis Damlics – 
izpilddirektors, Līga Lauga – Īpašuma pārraudzības daļas vadītājas vietniece, Aivars Stikuts – 
izpilddirektora vietnieks, Ilga Viegliņa – Juridiskās daļas iepirkumu speciāliste, Ginta Vecroze – 
grāmatvede.

Apstiprināta Pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu norakstīšanas komisija: Jānis 
Ruško – izpilddirektora vietnieks; Vija Mackeviča – grāmatvede; Skaidrīte Klūdziņa – finanšu 
daļas vadītāja; materiāli atbildīgā persona.

Izveidota Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisija 5 cilvēku sastāvā: Vija Milbrete, 
Imants Muižnieks, Laine Žilko, Irēne Hermane, Lidija Stūre. Komisija pilnvarota pieņemt 
lēmumus, kas saistīti ar iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu vai reģistrāciju, kā arī deklarācijās 
sniegto ziņu anulēšanu.

PAR ĒDINĀŠANAS APMAKSU SKOLĀS
Nolemts, sākot ar septembri, apmaksāt ēdināšanu Ls 1,13 apmērā katram no 48 sagatavo

šanas klašu audzēkņiem un 150 otrās klases skolēniem 2009./ 2010. mācību gadā. 

Ar domes lēmumiem var iepazīties www.kekava.lv.

“Par” vienprātīgi balso Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis (vidū), 
Rīgas mērs Nils Ušakovs (pa kreisi) un Jūrmalas mērs Raimonds Munkevics.
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Sagaidot jauno mācību gadu, 
trīs no lielākiem Ķekavas novada 
uzņēmumiem apvie no  jās, lai 
skolas gaitu sākumā palīdzētu tām 
ģimenēm, kurām šajā grūtajā laikā 
neklājas viegli.

“Mēness aptieka”, SIA “Maksima 
Latvija”, SIA “Malinauskas & CO” 
un biedri no LPP/LC sagā dāja 
mazajiem skolnieciņiem trīsdesmit 
divas skolas somas, kuras bija 
piepildītas ar mācībām vajadzīgām 
lietām, ko bija ieteikuši pedagogi. 
Mēs nolēmām negaidīt nekādus 
speciālus svinīgus pasā kumus, 
dāvanas sirsnīgā atmosfērā kopā 
ar vislabākajiem vēlējumiem tika 
nekavējoties pa snieg tas kuplajām 
daudzbērnu ģimenēm, kam tās 
visvairāk bija vajadzīgas, lai vecāki varētu justies 
mierīgi, ka vajadzīgas lietas ir sagādātas un varēs 
izbaudīt pirmās skolas dienas svētkus ar prieku un 
labu noskaņojumu kopā ar bērniem.

Kā Ķekavas novada domes deputāts un Sociālo 
lietu komitejas priekšsēdētājs šai valstij un ģimenēm 
grūtajā periodā esmu gandarīts par uzņēmēju 
atbalstu. Es ceru un esmu pārliecināts, ka mūsu 
sadarbība un atbalsts turpināsies ne vien svētkos, 
bet arī turpmākajā ikdienas darbā, kad cilvēkiem būs 
vajadzīga palīdzība ne tikai skolas lietu iegādē, bet 
arī dažādu citu vajadzību nodrošināšana. Pārrunas 
jau ir bijušas un gūta atsaucība. Mēs aicinām arī 
citus uzņēmējus iesaistīties mūsu organizētajā 
sociāla atbalsta grupā un esam atvērti jebkura 
veida pozitīvai sadarbībai. Mēs aicinām politiskos 
spēkus netērēt resursus pašreklāmai, bet atvelti tos 

palīdzības sniegšanai mazāk nodrošinātajai sabiedrības 
daļai. Cilvēkiem ir jābalso nevis par mūsu reklāmu, bet par 
mūsu darbiem un cilvēcībai atvērtām sirdīm.

Jauno mācību gadu uzsākot, es savā un uzņēmēju vārda 
sirsnīgi apsveicu Ķekavas novada pedagogus un skolu 
audzēkņus, novēlu labas sekmes darbā un mācībās un, 
galvenais, izturību, pārvarot grūtības, kas skārušas izglītības 
sistēmu. Grūtības ir pārejošas, bet izglītība ir mūžīga un 
neatņemama vērtība visos laikos. Visi kopā darīsim visu 
iespējamo, lai arī šai sarežģītajā laika nezaudētu patiesas 
vērtības, palīdzēsim mūsu bērniem izaugt par gudriem, 
izglītotiem, sociāli nodrošinātiem savas valsts pilsoņiem, 
kādi mums ir vajadzīgi šodien un kādi būs vajadzīgi rīt un 
parīt, tuvākā un tālākā nākotnē.

Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu akciju. 
 Ar cieņu, 

Jūsu deputāts IGORIS MALINAUSKAS

Maināmies ar 
skolas lietām

Necerēti lielu atsaucību guvusi akcija „Maināmies ar skolas lietām!”, 
kuru no 15. līdz 28.augustam rīkoja Ķekavas tirdzniecības centrs „Liiba” 
sadarbībā ar Doles – Ķekavas ev. luteriskās Sv. Annas baznīcas jauniešu 
grupu. Akcijas laikā ikviens tika aicināts mainīties ar noderīgām 
mantām pirmsskolas un skolas vecuma bērniem – apģērbu, apaviem, 
grāmatām, somām, sporta inventāru, spēlēm un rotaļlietām, kas ir 
kļuvušas liekas, bet ir labi saglabājušās, tīras un turpmāk lietojamas. 
Akcijā aktīvi iesaistījās ap 250 Ķekavas novada iedzīvotāju un viesu. 

Saņēmām daudz mantu un rotaļlietu, kas tika nodotas Sv. Annas 
baznīcas draudzei un vēlāk izdalītas tām ģimenēm, kam nebija iespējas 
šeit nokļūt. 

Maiņas punktā bija gan grāmatas, gan burtnīcas, rakstāmpiederumi 
un skolas somas, kā arī apģērbi un apavi, pat skrituļslidas. Akcijas rīkotāji 
priecājas, ka Ķekavas novada iedzīvotāji tik aktīvi iesaistījušies, turklāt 
daudzi noderīgās mantas uz maiņas punktu nesuši tāpat vien, lai 
palīdzētu. Akcija ir pierādījusi – atbalstu, kas tik ļoti ir nepieciešams šajā 
laikā, varam sniegt cits citam ar smaidu sejā un pozitīvām domām. 

INGA zĪLE, 
TC „Liiba” mārketinga menedžere

Pirmais septembris, 
svētkiem jābūt visiem...

Klāt ir jaunais mācību gads. Katrā ģimenē, kurā aug 
skolnieks, šis ir rūpju, patīkama satraukuma un prieka laiks. 
Skolnieciņš ir jāapģērbj, jāsagādā skolas soma, mācību līdzekļi, 
literatūra un daudz kas cits. Apzinot novada ģimenes, kurām 
ir nepieciešams atbalsts, nolēmām rast līdzcilvēkiem iespēju 
atbalstīt novadniekus un gūt prieku apzinoties, ka ikkatra 
palīdzība ir novērtēta un nepieciešama. 

30. augustā notika pirmie novada Dāvināšanas svētki 
„Atbalsti skolēnu”, kuru, laikā vienam otru atbalstot, tika veidota 
svētku sajūta. Svētku dalībniekus un viesus priecēja estrādes 
deju grupa „Jūraspērles”, deju grupa „Matriks”, Ķekavas sporta 
kluba mākslas vingrotājas, bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis”, 
kā arī animācijas studijas bērnu veidotas multfilmas. Esam 
pateicīgi kultūras aģentūrai un tūrisma informācijas centram par 
sadarbību svētku organizēšanā, kā arī domes un sociālā dienesta 
darbiniekiem par brīvprātīgu darbu svētku nodrošināšanā.

Daugmales un Baložu ģimenes ar bērniem uz svētkiem 
atveda un vēlāk aizveda mājās bezmaksas autobuss.

Dzeltenajā ziedojumu teltī, kas slējās ābeļdārzā Ķekavas 
centrā pie sākumskolas, apmeklētāji ar dāvinājumiem iegriezās 
viens pēc otra, un plauktos krājās skolas somas, kancelejas preces 
un citas mācību procesam vajadzīgas lietas. Pirmie aicinājumam 
atsaucās visi 17 novada domes deputāti, katrs dāvinot bērniem 
ar piederumiem nokomplektētu skolas somu un sporta tērpu. 

Esam patiesi gandarīti, ka dažādas komplektācijas skolas 
somas, mācību līdzekļu komplektus un daudz citu skolai 
nepieciešamu materiālu esam sarūpējuši vairāk nekā 120 

bērniem, kas, manuprāt ir lielisks rādītājs. 
Dāvināšanas svētki ir noslēgušies – tajā nozīmē, ka ābeļ

dārzā vairs nestāv dāvinājumu telts un dāvināšana nenotiek kā 
organizēts pasākums. Tomēr mēs ticam, ka nebeidzas cilvēku 
vēlme palīdzēt citiem, jo jūsu palīdzība paralēli pašvaldības 
sniegtajam atbalstam joprojām ir un būs vajadzīga ne vien 
skolas gaitu sākumam, bet daudzu ģimeņu ikdienas dzīvei. 

Vēlamies pateikties uzņēmējiem, kuri sniedza neatsveramu 
atbalstu gan svētku organizēšanā, gan atbalsta sniegšanā 
skolēniem:
•	 SEB par dāsno skolas somu un atstarotāju dāvinājumu 

skolēniem,
•	 SIA „Cerību bura” par datoriem,
•	 zemnieku saimniecībai „Arumi” par skolu teritoriju 

apzaļumošanas materiāliem, 
•	 a/s Ķekavas putnu fabrikai, kafejnīcai „Elvi”, SIA „Medus 

bitei” un a/s Melnā kafija par atraktīvu un gardu dalību 
svētkos,

•	 M/C „Profesionālās Izglītības Centrs – Studija”, uzņēmumam 
„Office day”, grāmatnīcai „Dālderi”, SIA „Dalema plus” 
un veikalam „Golda” par dāsnajiem kancelejas preču un 
skolēnu apģērbu dāvinājumiem,

•	 SIA „KIRK” par lieliskajām piepūšamajām atrakcijām 
bērniem.
Daudzi cilvēki nāca pie telts un izteica sapratni un vēlmi 

piedalīties šādos pasākumos atkal un, vēlams, biežāk. Katrs, 
kas bija kopā ar mums, saprata, ka vislielākais prieks ir dodot.

Īpašs prieks par to, ka mūsu trīs pašvaldību novadā pirms 
skolas kopumā notika trīs labdarības akcijas, un katra no tām, 
pateicoties Jūsu atsaucībai, nesa lielu un nopietnu pienesumu 
sociālo vajadzību nodrošināšanā. 

Izvērtējot rezultātus un atsaucību, droši varam teikt – arī 
turpmāk svētki būs !

 GINTA LOGINA,
Ķekavas novada domes 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

DĀVINĀM PRIEKU

Jau nākamajā dienā sociālā dienesta autobusiņš 
devās ceļā pie dāvanu saņēmējiem.

Katrs dāvinātājs saņēma Ķekavas novada domes atzinības rakstu.Dāvināšanas svētku telts visu dienu pulcēja daudz apmeklētāju.
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23. augustā Ķekavā norisinājās 1. Vislatvijas 
Garšaugu festivāls, kuru organizēja biedrība 
„Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar Valsts 
Lauku tīklu, Ķekavas kultūras aģentūru un TC 
„Liiba”. Jau no agra rīta rosījās gan tirgoties 
gribētāji, gan interesenti, gan arī nejauši 
garāmgājēji. Uz galdiem un galdiņiem kārtojās 
gan dažādi garšaugi – sākot no dillēm un 
beidzot ar eruku un franču estragonu, gan 
dažādi sieri, aromātiskas tējas, vannas maisījumi, 
gan ekoloģiskā kosmētika un koka rotaļlietas, 
kā arī keramikas izstrādājumi un izšūti tējas 

No 12. līdz 16. augustam Vācijas pilsētā SelmāBorkā notika trešais Vācijas – 
Latvijas sadraudzības forums, kurā piedalījās aptuveni 150 dalībnieku no Vācijas 
un Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā Latvijas vēstnieks Vācijā Ilgvars Kļava, 
Bundestāga deputāts – izglītības komisijas pārstāvis Uve Šumers, Vācijas bijušais 
vēstnieks Latvijā Ekards Heralds, Eiroparlamenta deputātsārlietu komisijas 
vadītājs Elmas Broks, pašvaldību vadītāji un citas augstas amatpersonas. Šo 
forumu finansēja Eiropas Savienība „Europe for Citizens” programmas ietvaros. 
No Latvijas uz šo forumu bija aicinātas Ķekavas, Smiltenes, Salacgrīvas, Valmieras, 
Naukšēnu, Ventspils u.c. pašvaldību delegācijas.

Šajās dienās tika lasīti referāti par jaunatnes nozīmi Eiropā, policijas darbu 
Vācijā un Latvijā, tika diskutēts par vienotu Eiropas izglītības sistēmu un, protams, 
par tik aktuālām tēmām, kā novadu reforma un finanšu krīze Latvijā. Būtiski 
apspriedes jautājumi bija par vācu valodas popularizēšanu Latvijā un iespējām 
veicināt skolēnus to mācīties mūsu skolās, kā rezultātā foruma dalībnieki 
parakstīja rezolūciju. Diskusija noritēja arī par nevalstisko organizāciju darbu 
un to darbībām ekonomisko uzlabojumu veicināšanai Latvijā. 

Interesanti bija apspriesties ar citu pašvaldību delegātiem par viņu pieredzi 
sadraudzībā ar kādu no Vācijas pašvaldībām, jo, kā zināms, jau sešpadsmit 
gadus Ķekavas pašvaldība sadarbojas ar Bordesholmas pašvaldību sociālajā, 
kultūras, sporta un izglītības jomās. Lielu artavu šajā sadarbībā ir ieguldījusi 
Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības biedrība.

 LINDA zAĶE

Sadraudzības forums 
Vācijā

Attēlā no kreisās – Bordesholmas-Ķekavas sadraudzības biedrības goda priekšsēdētājs 
Herberts Adami, Ķekavas-Bordesholmas sadraudzības biedrības pārstāve Aija 
Trauberga, Latvijas vēstnieks Vācijā Ilgvars Ķļava, Ķekavas vidusskolas sociālā 
pedagoģe Daina šulce, Ķekavas novada domes pārstāve Linda Zaķe un Bordesholmas-
Ķekavas sadraudzības biedrības pārstāvis Valters Fon Štams.

Pirms 20 gadiem – 1989. gada 23. augustā vairāk nekā divi 
miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, sadodoties 
rokās, izveidoja simtiem kilometru garu dzīvu vienotības ķēdi, 
prasot Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Atzīmējot 
šī unikālā notikuma gadskārtu, šogad 23. augustā notika 
visu trīs valstu iedzīvotāju Vienotības skrējiens „Sirdspuksti 
Baltijai”, atkārtojot Baltijas ceļa maršrutu.

Kopējā sirdspukstu ritmā iekļāvās arī Ķekavas novada 
ļaudis. Skrējiena ceļš pa maģistrāli A7 veda cauri mūsu 
novadam, un, ar apsveikumiem un uzmundrinājumiem 
sagaidot akcijas dalībniekus, kopējai skrējēju plūsmai 
pievienojās daudzi desmiti Ķekavas, Baložu un Daugmales 

iedzīvotāju. Lieli un mazi, veci un jauni pauda atbalstu savai 
Latvijas valstij un Baltijas vienotībai ar dalību skrējienā, 
ziediem, uzmundrinājumiem, aplausiem. Latvijā skrējienam 
bija pieteikušies lielākais skaits atbalstītāju – vairāk nekā 
17 000 cilvēku. Arī Ķekavas novada dome saņēmusi Latvijas 
Valsts prezidenta Valda Zatlera pateicības rakstu par 
atsaucību Baltijas vienotības skrējiena idejai un pašvaldības 
darbinieku entuziasmu un ieguldīto darbu pasākuma 
organizēšanā.

Turpinot Latvijai veltītās aktivitātes, 6. septembrī Siguldā 
notika tradicionālais – nu jau 19. Vienības velobrauciens, 
trīs trasēs pulcējot vairāk nekā 4000 dalībnieku. Pasākuma 

mērķis nebija sacensties un dalīt balvas, bet gan veicināt 
veselīgu dzīvesveidu un tautas kopības sajūtu. Tieši ar tādu 
domu 1936. gadā notika pirmais vienības brauciens, kura 
iniciators bija toreizējais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis.

Pasākumu ar uzrunu atklāja Valsts prezidents Valdis 
Zatlers, kurš vēlāk kopā ar dalībniekiem piedalījās Tautas 
braucienā.

Arī šajā vienotības pasākumā aktīvi piedalījās Ķekavas 
novada pārstāvji.

LĪVA BENETE,
Ķekavas novada domes 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājas vietniece

VIENOTI BALTIJAI, VIENOTI SAVAI VALSTIJ 

6. septembris. Vienības velobrauciens kopā ar valsts prezidentu V. Zatleru.23. augusts. Vienotības skrējiens – Ķekavas centrā.

Garšaugu festivāls

maisiņi. Pasākumā piedalījās garšaugu audzētāji no 
Madonas, Liepājas, Aizkraukles, Preiļu, Bauskas un 
Rīgas rajoniem, amatnieki no Latgales un Pierīgas, kā 
arī Aizkraukles. Bija iespēja gan nobaudīt dārzeņu un 
augļu sukādes, kas ražotas tepat Latvijā, gan Skrīveros 
gatavotos saldumus, Skaistkalnē, Skrīveros un Ķekavā 
sietos sierus, Bīriņos un Tukuma pusē spiestās sulas, 
Daugmales medu, gardās Rūķīšu tējas un Madonas 
skābējumus. Ikviens interesents varēja uzzināt arī 
daudz jauna par garšaugu audzēšanu un pielietošanu 
ikdienā no Annas Šmites, kura audzē garšaugus un 
piegādā tos restorānam „Vincents”, bet no Zeltītes 
Kavieres bija iespēja uzzināt par garšaugu izmantošanu 
medicīnā un skaistumkopšanā, kā arī daudz jauna par 
garšaugu uzturvērtībām. Tie, kuriem nelikās saistošas 
lekcijas, varēja baudīt dažādas mērcītes, pesto, salsas, 
un pamatēdienus, ko piedāvāja Hotel Bergs šefpavārs 
Kaspars Jansons un SIA „Ekovirtuve”. Festivāla viesus 
priecēja Aizkraukles vokālā jauniešu grupa „Tikai Tā”, 
Jelgavas grupa „The Highway”, kā arī TDA „Rotaļa” 
un „Zīle” dejotāji, bērnu rotaļu atrakcijas un poniju 
pajūgs.

Paldies visiem dalībniekiem, bet jo īpaši – z/s „Galiņi”, 
SIA „Iecavnieks”, žurnālam „Garšīgs”, žurnālam „Dārzs un 
drava”, SIA „Horti”, SIA „Agrimatco Latvia”, Valsts Lauku 
tīklam, Pavāru klubam, TC „Liiba”, z/s „Valmoniras”.

Uz tikšanos nākamgad!
MĀRIS BELOVS,

biedrības „Partnerība Daugavkrasts” 
valdes priekšsēdētājs
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Saistošie noteikumi Nr. 8/2009

“Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību 
Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

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

Audzēkņu) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķekavas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
(turpmāk tekstā arī  iestāde).

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

3. Audzēknim tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības 
programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības 
iestādē. Reģistrējoties, vecāki vai personas, kas realizē 
vecāku varu (turpmāk tekstā  vecāki), prioritārā secībā 
norāda vēlamo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

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

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

II. Audzēkņu reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas 
izglītības iestādēs

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

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

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

III. Audzēkņu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs
9.  Darbinieks vienu reizi mēnesī informē pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītājus par izmaiņām audzēkņu reģistrā, līdz 
katra gada 1.aprīlim nosūta pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājam audzēkņu reģistrācijas sarakstu.

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

11.  Lai uzņemtu pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem 
jāiesniedz šādi dokumenti:

11.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas 
izglītības iestādē;

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

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

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

14. Komisija ir tiesīga pirmsskolas izglītības iestādē uzņemt 
audzēkņus ārpus kārtas:
14.1.  bērnus, kuru vecāki ir ar 1. un 2.grupas invaliditāti;
14.2. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu, kuri jau 

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

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

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

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

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

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

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

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

15.4. pārējie vecāku iesniegumi reģistrācijas hronoloģiskā 
secībā. 

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

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

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

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

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

uzrādot oriģinālu;
18.6. vecākiem ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt arī 

citus dokumentus, kas saistīti ar bērnu.

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

protokolu.
20. Vecākiem, reģistrējot bērnu iestādē, jānoslēdz līgums 

„Par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības 
iestādē.” 

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

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

audzēkņu obligāto pirmsskolas izglītības programmu, 
izsniedz izziņu;

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

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

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

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

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

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

V. Datu publiskā pieejamība
Informācija par Audzēkņu reģistru publiski pieejama 

Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā: www.kekavasnovads.lv 
vai pie Darbinieka.
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Izdarīt 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos „Ķekavas 
novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr. 1, 5.§) šādus 
grozījumus:
1. 9. punktā: 
 izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „9.1. Baložu 

vidusskola” .
2. 10. punktā: izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.2. Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra, kuras 
sastāvā ietilpst:”;

 izteikt 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā: „10.4. Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģentūra, kuras sastāvā 
ietilpst:”.

3. Papildināt 15. punktu ar 15.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„15.12. iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju.”

4. 18.punktā: izslēgt 18.4. apakšpunktu.
5. Noteikt, ka grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 “Ķekavas 

novada pašvaldības nolikums” stājas spēkā ar parakstīšanas 
brīdi.

6. Domes izpilddirektoram nodrošināt, lai saistošie 
noteikumi Nr. 1 “Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 
ar grozījumiem būtu brīvi pieejami pašvaldības ēkās, 
kā arī grozījumu nosūtīšanu rakstveidā un elektroniski 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas.

Sēdes vadītājs 
R. Jurķis

Saistošie noteikumi Nr. 6/2009. Grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu. Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 31.08.2009. lēmumu Nr. 2.§, 2.2.p (protokols Nr. 7)
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Apstiprināti Baložu kultūras nama maksas nodar bī bu 
izcenojumi, sekojošiem kolektīviem:

1.1.  „Balodīši” – mēneša maksa 6,50 Ls, bez PVN
1.2.  „Baltā dūja” – mēneša maksa 6,50 Ls, bez PVN
1.3.  „Ābolīši” – mēneša maksa 5,00 Ls, bez PVN
1.4.  „Mirāža” – mēneša maksa 10,00 Ls, bez PVN
1.5.  „Lexsa” – mēneša maksa 10,00 Ls, bez PVN
1.6.  Angļu, vācu valoda bērniem – mēneša maksa 8,50 Ls, 

bez PVN
1.7.  Klavierstudija – individuāla nodarbība 6,00 Ls (par 

nodarbību), bez PVN
1.8.  Angļu valoda pieaugušajiem – mēneša maksa 

20,00 Ls, bez PVN
1.9.  Vācu valoda pieaugušajiem – mēneša maksa 

20,00 Ls, bez PVN

2.  Apstiprināti telpu nomu izcenojumi Baložu kultūras 
namā:

2.1.  Privātpersonām un organizācijām ar mērķi rīkot 
sapulces, konferences vai līdzīga satura tikšanās ar 
iedzīvotājiem:

Telpu nosaukums

Darba 
dienas, 
viena 

stunda

Izejamās 
dienas, 
viena 

stunda
Mazās telpas: “Sprīdītis”, 
Vācu val. telpa, bijusī 
doktorāta telpa

Ls 3,00 Ls 6,00 

Kora zāle vai Spoguļzāle, 
līdz 50 apmeklētājiem Ls 5,00 Ls 10,00 

Jaunā zāle, līdz 50 
apmeklētājiem Ls 10,00 Ls 20,00 

Lielā zāle, no 50 līdz 200 
apmeklētājiem Ls 15,00 Ls 25,00

2.2.  Lielā zāle, atpūtas, saviesīgiem vakariem, pie galdiņiem.

Nosaukums 1. st.  2. st. 3. st. 4. st. 5. st. 6. st. 7. st. 8. st. 9. st.  10. st.

Admin. 15,50 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

Dežurants 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Garderob. 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Apkopēja 24,00         

Elektrība 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Ūdens 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Telpu noma 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Tual. pap., dv. 10,00         

1 stundas izc. 90,50 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20

Kopā 90,50 117,70 144,90 172,10 199,30 226,50 253,70 280,90 308,10 335,20

+ PVN 21% 19,01 24,72 30,43 36,15 41,86 47,57 53,28 58,99 64,71 70,4

Gala summa 109,51 142,42 175,33 208,25 241,16 274,07 306,98 339,89 372,81 405,6

2.2.1. Pie Lielās zāles, paralēli izmantojot blakus zāles: Kora zāle, Spoguļzāle Ls 5,00 stundā.

2.3. Dažādu veidu pulciņu nodarbību vajadzībām:

Telpu nosaukums
viena stunda apmaksa, 
pēc faktiski izmanoto 

reižu skaita

1 stunda 
nedēļā, mēneša 

maksājums

2 stundas 
nedēļā, mēneša 

maksājums

3 stundas 
nedēļā, mēneša 

maksājums

Mazās telpas: “Sprīdītis”, Vācu val. telpa, 
bijusī doktorāta telpa Ls. 1,00 Ls. 4,00 Ls. 7,00 Ls. 10,00

Zāles: Kora zāle, Spoguļzāle, 
Jaunā zāle, Lielā zāle Ls. 2,63 Ls. 10,50 Ls. 21,00 Ls. 25,00

Pie šīm cenām pievienojams vēl PVN – 21 % apmērā no summas.

Baložu kultūras nama maksas pakalpojumu izcenojumi

Par būvvaldes 
pakalpojumu 
izcenojumiem

Šī gada 1. oktobrī Ķekavas Kultūras namā 
(Gaismas ielā 17) plkst. 18.00 notiks sanāksme 

par kompleksā detālplānojuma „Loreķu lauks” 
izstrādes ieceri 1. kārtas ietvaros. 

„Loreķu lauks”
1. kārta

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu 
izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 28.07.2009. sēdes 
lēmumu 3.§ 3.9. p. (protokols Nr. 4) „Par detālplānojuma 
„Rāmavas iela 18 un Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes 
uzsākšanu detālplānojuma daļā nekustamajiem īpašumiem 
Baložu iela 2, kadastra numurs 8070 004 0164 un Merķeļa 
iela 12, kadastra numurs 8070 004 0165, Rāmavā, Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā darījumu, tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu apbūvei” tiek uzsākta detālplānojuma 
grozījumu izstrāde atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojumam 2009.2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana ir Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves 
teritorijas (JDzD), apakšzonējums (JDzD1).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas 
novada domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas 
plānotāja Iveta Zālīte.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu 
izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju 
pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.0013.00 un 
ceturtdienās plkst. 14.0019.00 vai nosūtīt pa pastu, 
adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, 
k. 9, Ķekavā, Ķekavas novads, LV2123 (pasta zīmogs). 
Kontakttālr. 67935861.

Aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus, kam 
īpašums atrodas „Loreķu lauka” iecerētā kompleksā 
detālplānojuma 1. kārtas teritorijā, ierasties uz minēto 
sanāksmi un izteikt savas domas un priekšlikumus par 
turpmāko „Loreķu lauka” teritorijas attīstību.

Ķekavas novada dome nolēma veikt grozī ju mus 
Ķekavas pagasta pašvaldības Pagaidu administrācijas 
lēmuma „Par Ķekavas pagasta pašvaldības būvvaldes 
maksas pakalpojumiem” pielikumā un noteikt sekojošus 
izcenojumus:

N.
p.
k.

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena 

(bez PVN) 
Ls

5. Būvatļaujas derīguma 
termiņa atjaunošana:
ja tā tiek veikta pirmā 
gadā pēc termiņa 
iztecēšanas;
ja tā tiek veikta otrā – 
trešā gadā pēc termiņa 
iztecēšanas
ja tā tiek veikta vēlāk kā 
3 gadus kopš termiņa 
iztecēšanas

1 objekts

20,00

40,00

80,00

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts Ķekavas 
novada teritorijas plānojums, kas sastāv no:

1.1. Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 
Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas 2009. gada 6. maija 
saistošajiem noteikumiem Nr. SNTPD9/2009 „Ķekavas 
pagasta teritorijas plānojums 2009.2021. gadam grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

1.2. Daugmales teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 
Daugmales pagasta padomes 2007. gada 25. jūlija saistoša
jiem noteikumiem Nr. 8 «Daugmales pagasta teritorijas 
plānojuma 2007.2019. gadiem grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi», un Daugmales 
teritorijas plānojuma grozījumiem, kas apstiprināti ar 
2009. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 
„Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.2019. 

gadam ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi»;

1.3. Baložu pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 
Baložu pilsētas domes 2009. gada 13. janvāra saistoša  jiem 
noteikumiem Nr. 23 „Baložu pilsētas teritorijas plānojums 
2008.2020. gadam”, izņemot Baložu pilsētas teritorijas 
plānojuma daļas, kas attiecas uz šādām teritorijām:

1.3.1. zemesgabalu Zaļajā ielā 4 (kadastra Nr. 8007 001 0608);
1.3.2. zemesgabalu Rīgas ielā 19 (kadastra Nr. 8007 002 1310);
1.3.3. zemesgabalu Šķūņu ielā 1 (kadastra Nr. 8007 002 2122);
1.3.4. zemesgabalu Skolas ielā 7A (kadastra Nr. 8007 002 2118);
1.3.5. zemesgabalu Skolas ielā 9 (kadastra Nr. 8070 002 2119);
1.3.6. zemesgabalu Skolas ielā 13 (kadastra Nr. 8070 002 2119).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas 2009. gada 6. maija 

saistošos noteikumus Nr. SNTPD9/2009 „Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojums 2009.2021.gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

2.2. Daugmales pagasta padomes 2007. gada 25. jūlija saistošos 
noteikumus Nr. 8 «Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 
2007.2019. gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi»;

2.3. Daugmales pagasta padomes 2009. gada 29. aprīļa saistošos 
noteikumus Nr. 5 „Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 
2007.2019. gadam ar 2009. gada grozījumiem grafiskā daļa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»;

2.4. Baložu pilsētas domes 2009. gada 13. janvāra saistošos 
noteikumus Nr. 23 „Baložu pilsētas teritorijas plānojums 
2008.2020. gadam”.

Priekšsēdētājs R. Jurķis

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-34/2009

“Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 13. punktu. Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr.3.§, 3.4.p. (protokols Nr. 6)



Uzmanību, uzmanību! Visi aktīvie, atraktīvie, enerģiskie!
Ķekavas novada dome 26. septembrī aicina jūs uz 

JAUNATNES DIENU “ACTIVITY”!
•	 No plkst. 11 pie Ķekavas sākumskolas Skolas ielā 4 – ACTIVITY DROŠĪBA: Valsts 

policijas speciālo dienestu paraugdemonstrējumi, Runcis Rūdis un Bebrs Bruno, 
dienesta zirgi un suņi, LĪDZ ŠIM LATVIJĀ NEREDZĒTS PĀRSTEIGUMS!

•	 No plkst. 14 pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9 ACTIVITY SKATEBOARD 
un ACTIVITY GRAFFITI: skeitparka atklāšana, BMX, MTB un skeitborda paraug
demonstrējumi, graffiti veidošana.

Pasākumu rīko Ķekavas novada domes Sabiedrisko attiecību daļa, Kultūras aģentūra, 
Sporta aģentūra.
Ķekavas novada dome nodrošina bezmaksas transportu uz pasākuma norises vietu:
no Daugmales pārvaldes ēkas – plkst. 10;
no Plakanciema: pie ozola plkst. 10.20 – pie Mežinieku pasta plkst. 10.30;
no Valdlaučiem: plkst. 10 pie veikala; 
no Baložiem: plkst. 10.15 pie kultūras nama; 
no Titurgas: plkst. 10.25 pie Baložu pārvaldes ēkas;
no Katlakalna: plkst. 10.45 pie Katlakalna tautas nama.
Transports atpakaļ – plkst. 16 no Doles tautas nama.

DROŠĪBA

VIDE
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Dzīvnieks nelaimē. Ko darīt? 
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un cilvēku 

bezatbildības rezultātā uz ielas nonāk arvien vairāk 
un vairāk mājdzīvnieku. Ķekavas novadā kā Pierīgas 
teritorijā tādu sarodas īpaši daudz, sevišķi pēc 
sezonas beigām dārziņu kooperatīvos. Kas ar šiem 
nelaimīgajiem dzīvniekiem notiek un kā varam tiem 
palīdzēt? Par to – dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” 
vadītāja DANUTA PRIEDE:

 Redzot klaiņojošu dzīvnieku, cilvēkam ir izvēle – vai nu 
par to jāpaziņo Ķekavas novadai pašvaldības policijai vai 
arī pašam jāuzņemas iniciatīva un jāmēģina atrast sunim 
saimnieks – bijušais vai jauns, liekot sludinājumus apkārtnē 
un masu saziņas līdzekļos. Taču jāapzinās, ka, uzņemot 
pie sevis bezsaimnieka dzīvnieku, ir jānodrošina, lai tas 
nevairotos. 

Ja jūs par klaiņojošu vai savainotu suni paziņosiet 
policijai, tad tas nonāks dzīvnieku patversmē un tur saņems 
nepieciešamo kopšanu, ārstēšanu, tiks attārpots, barots 
un vests pastaigās. Tur jūs varat meklēt sev draugu un 
mājas sargu. Taču jāapzinās, ka patversme nav dzīvnieku 
izgāztuve: suns ir apnicis – vedu uz patversmi un piesienu 
pie žoga! Varam vienoties par kompromisu – ja esat spiesti 
šķirties no sava uzticamā drauga, informējiet mūs. Mēs 
palīdzēsim atrast jūsu suņukam jaunas mājas, tad varēsiet 
viņu nodot jau jaunās gādīgās rokās, neļaujot izjust 
saimnieka nodevību.

Ja ar dzīvnieku notikusi nelaime – notriekts ar auto vai 
citādi savainots, patversmē speciālisti izvērtēs, kā labāk 
tam palīdzēt.

Ja pats esat notriecis dzīvnieku – neesiet vienaldzīgi, 
vismaz aizvediet to uz klīniku. Lai nesanāk tā, kā jūlija beigās 
pie Rāmavas ielas 5. nama, kur notriekts suņuks nogulēja 
ceļa vidū vismaz 2 stundas, līdz iejūtīga kundze nonesa to 
malā un paziņoja policijai. Sunīti nācās iemidzināt. Taču nav 
grūti iedomāties, kā jutās bezpalīdzīgais dzīvnieks, mokoties 
sāpēs un bailēs no garāmbraucošo auto riteņiem...

Bezsaimnieku kaķu populācija ir liela un ne visiem ir 
iespējams atrast mājas un jaunus saimniekus. Viņi ir spiesti 
medīt, lai izdzīvotu, tādējādi atbrīvojot mūsu apkārtni no 
grauzējiem, kuri ir daudzu bīstamu slimību izraisītāji. Taču 
vienu gan mēs varam darīt šo kaķu labā – sterilizēt tos, lai 
izskaustu kaķu koloniju palielināšanos. Runcim tas izmaksās 
līdz 10 Ls, kaķenei nedaudz dārgāk. Pēc operācijas 23 
dienas kaķis padzīvo pie jums, un tad viņš jāatlaiž atpakaļ 
tajā vietā, kur noķērāt. Ķekavā šis projekts tika aizsākts 
pirms vairākiem gadiem pēc Dzīvnieku aizsardzības 
biedrības aktīvistes Ritas Kauliņas iniciatīvas ar pašvaldības 
finansiālu atbalstu. Taču nav noslēpums, ka pašvaldībai 
visam nepietiks naudas, tāpēc aicinu ļaudis iesaistīties un, 
sazinoties ar mums, veikt šo labo darbu! Jau sterilizētu kaķi 
no citiem var atšķirt pēc kupēta (operācijas laikā nogriezta) 
auss galiņa. 

Ja kaķis ir savainots, slims vai izmests no dzīvokļa – 
noteikti ir jāsazinās ar patversmi vai veterinārārstu, kurš 
pateiks, kā rīkoties.

Nereti apdzīvotās vietās barības meklējumos ieklīst 
savvaļas dzīvnieki, visbiežāk lapsas. Par to nav jābrīnās, un 
jāsatraucas būtu tikai tad, ja lapsas izrāda agresiju, uzbrūk 

bez iemesla, uzvedas neadekvāti vai izskatās slimas. 
Šādos gadījumos ir jāziņo policijai. Taču, ja lapsa, ieraugot 
cilvēku vai suni, bēg, mēģina noslēpties vai aizmukt, tad 
satraukumam nav pamata.

Arī gadījumos, kad uz ceļa ir sabraukts savvaļas 
dzīvnieks, pirmkārt, jāziņo policijai, kas informēs attiecīgos 
dienestus. Ja dzīvnieks ir tikai ievainots, tas var uzbrukt; 
var būt inficēts ar trakumsērgu, tāpēc šādu dzīvnieku 
novākšana no brauktuves jāveic speciālistam.

Ja ar savvaļas dzīvnieku sastopaties mežā, tad atcerieties 
jūs esat viņa mājās! Nemēģiniet pielabināt mazos lapsēnus, 
stirnēnus, briedēnus, alnēnus vai meža sivēnus. Meža zvēru 
mammas bērnus nekad nepamet, viņas vienmēr atgriežas. 
Visneaizsargātākie liekas stirnēni – tik kusli, kājiņas ļogās, 
kā lai nepaņem tādu mājās? Taču nekādā gadījumā to 
darīt nedrīkst! Ja kaut vai tikai pieskarsieties šim mazulim, 
mamma viņu vairs nepieņems. Ja nu tomēr kāda dzīvnieka 
dzīvības glābšanai mums viņam jāpieskaras, tad dariet to 
tikai cimdos!

Jūnija beigās Plakanciema iedzīvotāji mežā bija atraduši 
34 dienas vecu stirnēnu un, labu gribot, paņēmuši uz 
mājām. Viņi gan par to paziņoja Dzīvnieku SOS un mazulis 
nonāca patversmē, taču glābt viņu neizdevās...

Palīdzība dzīvniekiem ir humānisma izpausme. Taču 
darīsim to saprātīgi, nevienam nekaitējot!

Ķekavas pašvaldības policijas tālrunis – 67937102.
Dzīvnieku patversme „Mežavairogi” – 26479144, 

29139149.

Policija tiekas ar 
iedzīvotājiem

19. augustā Ķekavas pašvaldības policija aicināja Baložu pilsētas un tās tuvākās 
apkārtnes iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos, kurā piedalījās arī Baložu valsts policijas 
amatpersonas, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis un izpilddirektora 
vietnieks Aivars Stikuts. Iedzīvotājiem tika sniegta informācija par iespējām saņemt palīdzību 
sabiedriskās kārtības un drošības jomā un sabiedriskās kārtības noteikumiem novadā, taču 
vislielāko aktivitāti izraisīja sasāpējušās automašīnu novietošanas un stāvēšanas problēmas 
apspriešana, kas ir aktuāla visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās. Izmantojot novada 
domes amatpersonu klātbūtni, iedzīvotāji uzdeva jautājumus arī par dažādu saimniecisku 
jautājumu risināšanu pilsētā.

Patīkami, ka pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē un noslēdzās pat ar aplausiem.
Līdzīga tikšanās 1. septembrī notika arī Daugmalē, kā arī 7. septembrī drošības un 

kārtības jautājumi tika pārrunāti, novada domes un pašvaldības policijas vadībai tiekoties 
ar dārzkopības sabiedrību pārstāvjiem.

GUNTA LAPIņA

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis
Rīgas iela 20, Baloži, Ķekavas novads, LV2112.

Diennakts tālrunis – 67917700, mobilais tālrunis 29175802, fakss 67916171,
anonīmais diennakts tālrunis 67917747, epasts: dd@balozi.vp.gov.lv.

Kārtības policijas nodaļas inspektoru apmeklētāju pieņemšanas laiki un 
vietas Ķekavas novadā: pirmdienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 12:30, 

ceturtdienās no plkst. 14:30 līdz plkst. 16:30
Ķekavā, Gaismas ielā 19/9 – Ķekavas novada domes 2. stāvā, 

kab. Nr. 15, tālrunis 67937395;
Baložos, Rīgas iela 20 – 2. stāvā, kab. Nr. 23, tālrunis 67917722;

Daugmalē, mājās „Salnas” – tālrunis 67957446; 67957398.

Nepilngadīgo lietu vecākā inspektore I. Rūķe pieņem Baložos, Rīgas ielā 20, 2. stāvā, 
kab. Nr. 14, tālrunis 67917722, pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00

Ķekavas pašvaldības policija – Jūsu policija Ķekavā, Daugmalē, Baložos.
Diennakts telefons 67937102.

Valsts policijas Baložu iecirknis informē:
 2009. gada augustā Ķekavas novadā ir uzsākti 30 kriminālprocesi: par laupīšanu 

izdarīšanu – 2, bojātas automašīnas – 5, apzagtas dzīvojamās mājas – 7, zādzības no 
automašīnām – 5, vardarbība ģimenē – 1, miesas bojājumu nodarīšana – 1, nozagti 
velosipēdi – 5, uzpildīta degviela nesamaksājot – 1, nozagta automašīna – 1, nelegāla 
alkohola tirdzniecība – 1, elektrovadu zādzība – 1.

Ķekavas pašvaldibas policija informē:
aizvadītajā mēnesī, kā parasti, visvairāk problēmu sagādājuši alkohola lietotāji. 

Sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā stāvoklī aizturētas un administratīvi sodītas 
16 personas, no tām 7 – atkārtoti gada laikā.

2 pārkāpēji sodīti par sīko huligānismu. 6 personas aizturētas par skandālu rīkošanu 
dzīvesvietā. Aizturētas 3 par dažādiem pārkāpumiem meklēšanā esošas personas. 
Sastādīti gandrīz 50 administratīvie protokoli, to skaitā arī 11 par dzīvošanu bez derīgas 
pases un dzīvesvietas deklarēšanas. 3 vecāki saukti pie administratīvās atbildības par 
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Uzmanības centrā – bērni 
26. augustā, Ķekavas novada domes priekšsēdētājam Robertam Jurķim un viņa vietniekam 

Jurim Krūmiņam tiekoties ar Ķekavas pašvaldības policijas un valsts policijas Baložu iecirkņa 
amatpersonām, tika apspriesta kārtības un drošības situācija pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Īpašs uzsvars tika likts uz pašreizējā ekonomiskajā situācijā strauji pieaugušajām 
bērnu un pusaudžu problēmām – bērni pastiprināti cieš no emocionālas vardarbības ģimenēs, 
daudziem vairs nav iespēju saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Tikšanās laikā izskanēja vairāki ierosinājumi par to, kā pašvaldība varētu iesaistīties minēto 
problēmu risināšanā, tai skaitā par jau esošo resursu maksimāli racionālu izmantošanu un finansu 
piesaistīšanas iespējām dažādām aktivitātēm. Tie tiks apkopoti un izvērtēti.

Kā pirmo iecerēts 26. septembrī Ķekavā rīkot Drošības dienu – svētkus, kuros iedzīvotājiem 
būs iespēja iepazīties ar policijas darbu, redzēt dienestu paraugdemonstrējumus, bet bērniem 
pašiem piedalīties dažādās sacensībās.
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Mazāks, vājāks, neaizsargāts... 
Krīzes laika grūtības atstāj pēdas it visur – ekonomikā, sadzīvē, cilvēku domāšanā un attiecībās. 

Nav vajadzīgi nekādi īpaši pētījumi, lai secinātu, ka vairāk incidentu atgadās uz ielas un vairāk 
skandālu notiek ģimenēs. Gluži loģiski, ka šādās situācijās cieš mazākie, vājākie, neaizsargātākie – 
bērni.

Kā liecina Ķekavas pašvaldības policijas dati, pērnā gada beigās un šī gada sākumā strauji 
pieauga to ģimeņu skaits, kurās bērni cietuši no fiziskas un emocionālas vardarbības. Pie 
administratīvās atbildības par to sauktas 12 ģimenes, lai gan pirms tam ar tām tika veikts ilgstošs 
preventīvs darbs. Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu administratīvi sodīti 12 vecāki, par 
atstāšanu bez uzraudzības – 9 vecāki.

Tomēr sausie skaitļi ne tuvu neizsaka situācijas dramatismu.
Bērni cieš no svešiem un savējiem. 
Pavisam nesen novada bāriņtiesas rīcībā nonāca informācija par 11 gadus vecu puisēnu, kurš 

izdzīts no mājām un vairākas naktis gulējis uz ielas, kur pagadās, tai skaitā kādā sargmājiņā, kuras 
saimnieks nepalika vienaldzīgs pret bērna likteni. Māte bāriņtiesai paskaidroja: tas bija.... sods par 
blēņām, tai skaitā interneta lietošanu naktī! Grūti pat saprast, kā māte varēja mierīgi gulēt, ja tik 
mazs bērns nav mājās un naktīs klīst viens pats apdraudējumu pilnā pasaulē. Kā jutās izmisuma 
pilnā sirsniņa, mēs laikam pat nevaram iedomāties....

 Tā kā bāriņtiesas mērķis ir, lai bērni tomēr augtu vecāku aprūpē, mēs nesteidzāmies bērnu 
izņemt no ģimenes, bet ilgi un pamatīgi pārrunājām ar māti izveidojušos situāciju. Pārrunas nebija 
vieglas. Māte satikās ar bērnu bāriņtiesā un piekrita abiem kopā apmeklēt psihologu,  stāsta 
bāriņtiesas priekšsēdētāja Sarma Trumpekoja ar lielu cerību, ka konfliktu izdosies atrisināt un tas 
neatstās paliekošas pēdas bērna psihē.

Vēl dažas situācijas. Šovasar policijā ar sūdzību griezās kāds tēvs, kura mazo dēlēnu bija skarbi 
sapurinājis un iesitis pa pakausi pavisam svešs vīrs. Iemesls – sīkas palaidnības, kurās incidentā 
cietušais bērns nemaz nebija vainīgs, bet nokaitinātais vīrietis bez domāšanas sprieda savu tiesu 
tam, kurš gadījās pa rokai. 

Pašvaldības policijā nereti tiek saņemtas sūdzības par kaimiņiem, kuri, risinot ar īpašumu 
lietām saistītas nesaskaņas, strīdos tieši aizskar bērnus ar viņiem adresētiem izteikumiem, uzvedas 
agresīvi, kā rezultātā bērni kļūst nervozi, baidās uzturēties pagalmā. Šādas darbības ir kvalificējamas 
kā emocionāla vardarbība un vainīgo personu var saukt pie administratīvās atbildības. Vai sods 
atrisinās konfliktu un mainīs attieksmi? Situācija patiesībā ir dramatiska, jo šiem cilvēkiem līdzās 
būs jādzīvo visu mūžu....

Bāriņtiesas redzeslokā ir ne viena vien ģimene, kurā bērni ir palikuši bez vajadzīgās aprūpes. 
Vieglāk palīdzēt ir tad, ja problēma ir vienīgi materiālie resursi. Ja nelaimes sakne ir vecāku 
bezatbildīgā attieksme, tad no dramatiskiem risinājumiem ne vienmēr izdodas izvairīties. Šādi 
lēmumi tiek pieņemti ar smagu sirdi un tikai tad, kad cits risinājums vairs nav iespējams.

Nesen bāriņtiesai nācās pieņemt lēmumu par trīs bērnu izņemšanu no kādas ģimenes. 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja S. Trumpekoja par šo situāciju ir ļoti norūpējusies:

 Vecāki jau iepriekš bija brīdināti, ka, nemainot savu attieksmi pret bērniem, viņi var tos zaudēt. 
Emocijas bija sašutuma pilnas, vētrainas un skaļas, bet vecāku reālā sadarbība ar sociālo dienestu, 
ja neskaita materiālās palīdzības pieņemšanu, tā arī nenotika. Ģimene ilgstoši dzīvo bez elektrības, 
sakrājies īres parāds, kas, neskatoties uz vienošanos ar apsaimniekotāju, joprojām krājas, dzīvoklī 
valda nekārtība, bet vecāki pret to visu izturas apbrīnojami vienaldzīgi un bezatbildīgi. Punktu 
visam pielika ģimenes dakteres ziņojums bāriņtiesai: dzīvoklī atrodas neārstēts bērns kritiskā 
stāvoklī. Mazuli nekavējoties aizveda uz slimnīcu, bet abi pārējie bērniņi nonāca drošībā krīzes 
centrā. Bāriņtiesa bija spiesta steidzamības kārtā pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu 
abiem vecākiem, kuriem tagad ir pienākums sadarboties ar sociālo dienestu un bāriņtiesu, lai 
atrisinātu savas problēmas un bērni varētu atgriezties ģimenē. Ja tas nenotiks – bērni netiks 
atgriezti. Pagaidām gan vērā ņemami pozitīvi rezultāti nav manāmi, bet laiks un iespēja sakārtot 
savas ģimenes dzīvi ir doti.

Šeit ir pieminēti tikai daži gadījumi. Neliela daļa no tiem, kas ir zināmi attiecīgajām institūcijām. 
Un, diemžēl, ir pamats domāt, ka ne viena vien mazas dvēselītes sāpe ir izraudāta mājā vientulībā 
zem segas, smagas domas, citiem nemanot, izdomātas turpat kaimiņu un skolas biedru acu priekšā. 
Tādēļ pašvaldības policija, bāriņtiesa un sociālais dienests aicina iedzīvotājus: neesiet vienaldzīgi, 
nepaejiet garām nelaimē vai grūtā situācijā nonākušam bērnam! Viņš ir mazākais, vājākais – un 
tātad neaizsargātākais sabiedrības loceklis. Pašvaldības policija Jūsu zvanus uzklausīs jebkurā 
diennakts stundā un, sazinoties arī ar bāriņtiesu, nekavējoties dosies bērnam palīgā. Piemēram, 
pavisam nesen policijā griezās kāds vīrietis, kas trijos naktī uz šosejas bija pamanījis soļojam mazu 
bērnu basām kājām. Viņš nepabrauca vienaldzīgi garām. Paldies!

GUNTA LAPIņA

Ķekavas novada iedzīvotāju 
zināšanai

1. septembrī darbu sāka Ķekavas novada bāriņtiesa, kuras juridiskā adrese ir Gaismas iela 19, 
k. 8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123. Bāriņtiesas darbojas visa novada teritorijā 
un tai ir šādas nodaļas:
1)  Ķekavas nodaļa ar adresi: Gaismas iela 19, k. 8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 

LV2123; tālrunis 67847160,
2)  Baložu nodaļa ar adresi Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, p/n Titurga, LV2128; 

tālrunis 67916551,
3)  Daugmales nodaļa ar adresi „Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV2124; 

tālrunis 67957897.
Bāriņtiesa strādā katru darba dienu: pirmdien 8.00 – 18.00, otrdien 8.00 – 17.00, trešdien 

8.00 – 17.00, ceturtdien 9.00 – 19.00 (pusdienas pārtraukums 13.00 – 14.00), piektdien 
8.00 – 14.00.

Visās nodaļās pieņem apmeklētājus un veic notariālos apliecinājumus novada iedzīvotājiem 
divas reizes nedēļā: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 
plkst. 19.00.

Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā. Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs 
var vērsties jebkurā bāriņtiesas nodaļā. Bāriņtiesa savas darbības teritorijā novada iedzīvotājiem 
turpina veikt šādus notariālos apliecinājumus: sagatavo un apliecina pilnvaras, sagatavo un 
apliecina piekrišanu bērna izceļošanai no valsts, sagatavo dokumentu un apliecina parakstu uz 
nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, apliecina iedzīvotāja paraksta īstumu uz dokumentiem, 
apliecina dokumenta kopijas vai noraksta pareizību, sagatavo un apliecina testamentus, sagatavo 
un apliecina pirkuma līgumus, dāvinājuma līgumus, ja darījuma summa nepārsniedz 6000 latus, 
veic citus likumā noteiktos apliecinājumus. Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā 
pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesas darbs turpinās, ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet.
SARMA TRUMPEKOJA,

Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Par pārtikas produktu saņemšanu 
trūcīgiem iedzīvotājiem no 

Latvijas Sarkanā Krusta
Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka Latvijas Sarkanais Krusts 2009. gadā 

ir iesaistījies Eiropas komisijas programmas vistrūcīgākajām personām realizācijā, kas 
sniegs iespēju personām, kuras 2009. gadā saņēmušas Sociālā dienesta atzinumu 
par trūcīgas personas / ģimenes statusa piešķiršanu, saņemt pārtikas produktu 
komplektu.

Pārtikas produktu komplektu tiesīgas saņemt personas, kas 2009. gadā saņēmušas 
pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu, un personas 
bez noteiktas dzīvesvietas.

Pārtikas produktu izdale sākās no š. g. 2. septembra. Katrā pārtikas pakā ir auzu 
pārslas (0.5 kg), četrgraudu pārslas (0.5 kg), makaroni (0.5 kg x 2), pankūku milti (0.4 kg) 
un vājpiena pulveris (0.4 kg).

Plānots, ka līdz gada beigām Ķekavas novadā tiks izdalīti 1680 pārtikas produktu 
komplekti trūcīgiem iedzīvotājiem.

Izdales vietas Ķekavas novadā – 
1) Sociālais dienests, ”Salnas”, Daugmales pagasts, izdales laiks – ceturtdienās 

no plkst. 13.00 līdz 17.00, atbildīgā persona – Līga Voldeka, 2009. gadā 240 pakas, 
tālr. 67957398;

2) PA ”Sociālās aprūpes centrs”, Gaismas ielā 19/8, Ķekavas pagasts, izdales 
laiks – pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, atbildīgā persona – Vita Miezīte, 2009. gadā 
1200 pakas, tālr. 67935804;

3) Sociālais dienests, Uzvaras prospekts 1a, Titurga, Baloži, izdales laiks – 
ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00, atbildīgā persona – Inese Bērziņa, 2009. gadā 
240 pakas, tālr. 67916469.
Uzziņas pa tālruņiem 67935804, 67935814.

Cienījamie Ķekavas 
novada iedzīvotāji! 

Jūs saņemat jau otro novada izdevuma „Ķekavas Novads” numuru, kura 
galvenais mērķis un uzdevums ir informēt jūs par pašvaldības dzīves norisēm – 
domes lēmumiem, novada attīstību, projektiem, problēmām, pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību darbību u.c.. Pašlaik tiek veidota arī jauna novada 
domes interneta mājas lapa. Līdz ar novada izveidošanos aktuālo jautājumu loks 
un mērogi ir paplašinājušies. Sabiedrisko attiecību nodaļa labprāt uzklausīs jūsu 
jautājumus, idejas, ierosinājumus, kas veicinātu viedokļu apmaiņu un novada 
sabiedrības informētību. Jūs varat zvanīt pa tālruņiem 29345606, 26576443 vai 
rakstīt uz epasta adresi: ginta.logina@kekava.lv.

Novada dome pašlaik risina jautājumu par izdevuma izplatīšanas 
uzlabošanu. 

Izdevumu „Ķekavas Novads” bez maksas var saņemt sekojošās vietās: 
Ķekavas novada domē, Baložu pilsētas pārvaldē un Baložu kultūras namā, 
Daugmales pārvaldē, Doles tautas namā, Katlakalna tautas namā.

Ķekavas novada domes Sabiedrisko attiecību daļa

1. Konkursa mērķis
1.1. Mudināt skolēnus meklēt savu iden

titāti, piederību savai tautai, valstij;
1.2. Rosināt domāt par savas tautas vēstu

risko attīstību, kultūru un sasniegu
miem.

2. Konkursa organizatori
2.1. Ķekavas novadpētniecības muzejs;
2.2. Rakstniecības, teātra un mūzikas 

muzejs.
3. Konkursa dalībnieka uzdevums – 

uzrakstīt eseju vai pētījumu.
4. Piedāvātās tēmas
4.1. “Valsts ir brīvu ļaužu savienība visu 

un ikkatra atsevišķa cilvēka kopīgai 
laimei” (G.Merķelis).

4.2. Manas dzimtas lepnums.
4.3. Mans novads Latvijas hronikā.
5. Konkursa noteikumi
5.1. dalībnieki 10.12. klašu skolēni;
5.2. no katras skolas iesūtīt ne vairāk kā 

5 (piecus) darbus, no kuriem 2 (divi) 
darbi ir par tēmu 4.1.;

5.3. darbu iesniegšana līdz 2009.g. 
15. oktobrim, nosūtot uz visām norā
dītajām adresēm:
5.3.1. kekavasmuzejs@inbox.lv
5.3.2. solvita.viba@np.gov.lv
5.3.3. edgars.mucenieks@inbox.lv
5.3.4. grapis10411@inbox.lv 

5.4. apjoms – 2  4  A4 formāta lapas 

datorrakstā, burtu lielums tekstam 12, 
virsrakstiem 14, intervāls – „2” starp 
rindām, fonts – Normal, Times New 
Roman;

5.5. titullapā norādīt – vārdu, uzvārdu, 
skolu, klasi, darba nosaukumu;

5.6. līdz 2009. gada 29. oktobrim apstipri
nāt savu ierašanos, nosūtot ziņu uz 
epastu kekavasmuzejs@inbox.lv

6. Vērtēšanas kritēriji: saturiska bagā
tī ba; prasme izcelt būtisko; loģisks, 
argu mentēts izklāsts; personiskas 
attieksmes spilgtums; valodas 
izteiksmība.

7. Balvas: grāmatas (katrā tēmā – 
Galvenā Godalga, Godalga, Atzinība);

8. Konkursa noslēgums 2009. gada 
2. novembrī;

9. Žūrija: Ināra Rumbina – Ķekavas 
novadpētniecības muzeja vadītā ja; 
Aija Grīnvalde – Ķekavas novadpēt
nie cības muzeja galvenā krājuma 
glabātāja; Velta Strazdiņa – Ķekavas 
novadpētniecības muzeja speciāliste; 
Solvita Vība – vēsturniece; Edgars 
Mucenieks – Rakstniecības, teātra un 
mūzikas muzeja speciālists; Andrejs 
Grāpis – Rakstniecības, teātra un 
mūzikas muzeja speciālists.

Tuvākas ziņas pa tālr. 67969227, 28679514,
kekavasmuzejs@inbox.lv, www.kekava.lv

Garlība Merķeļa piemiņai veltīts skolēnu 
literāro darbu konkurss ‘’Latvieši”

NOLIKUMS
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Vai Tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.

 (J. Peters)
Ķekavas novadā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus
Baložos 
VIKTORIJU, 
VOITEHOVSKU,
ANASTASIJU TAMAŠU,
ADRIANU BULĀNU,
LINDU DONELU,
ANDREJU ŠUSTERU,
Ķekavā
SEBASTIANU JANSONU,
LINDU HUDOŽILOVU,
KATI MIHAILOVU,
KĀRLI RUDZĪTI,
AGIJU SALNĀJU,
IEVU NAMRIKU,
DANIĒLU ŠTEINERTU,
EDVARDU FJODOROVU,
PAULU CIMDIŅU,
TOMU JANSONU,
LĪVU ŠČOČKU,
JĀNI LAPSU,
ERNESTU OZOLIŅU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas novada dome

Dzirkst mūžs kā grezni audekli,
Ar vilņu rakstiem vīti.
Dzied vasaras, skumst rudeņi,
Skan gadi aizvadīti…

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā
AUSTRU RELIŅU,

MARIANNU BUŽINAUSKU, 
ANNU ZAICEVU, 

NADEŽDU ŠIĻINU, 
RASMU JANSONI, 

DZIDRU ZANTI,
HEDVIGU FIŅĶI,

ŽENIJU BABRĀNI,
VALIJU BIRKENTĀLI! 

Vissirsnīgākie sveicieni
NONNAI ANOHINAI

85 gadu jubilejā 
UN AUSTRAI BLUNAVAI

95 gadu jubilejā!
ĶEKAVAS NOVADA DOME

Baložos reģistrēta
ANTOŅINAS VERPAKOVSKAS 
(dz.1921. g.),
MARIJAS KURIKOVAS (dz.1932. g.)
aiziešana mūžībā,
Ķekavā reģistrēta
MAIJAS SNIĶERES (dz. 1941. g.),
STEFĀNIJAS RUMBINAS (dz. 1925. g.),
GENADIJA LATIŠEVA (dz. 1948. g.),
GAIDA VANCĀNA (dz. 1953. g.),
VALENTĪNAS CIEMAS (dz. 1930. g.),
SOFIJAS ĀDMINES (dz. 1939. g.)
aiziešana mūžībā,
Daugmalē reģistrēta
PĒTERA SALENIEKA (dz.1958 g.),
ELEONORAS SĪLES (dz.1942 g.),
MARIJAS DILBO (dz.1936. g.) 
aiziešana mūžībā.
Ķekavas novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem.

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

LĪDzJŪTĪBA

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385. 
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore G. Lapiņa.
Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Tālr.: 67935803, 29192012. 
E-pasts: avize@kekava.lv

Iespiests Talsu Tipogrāfijā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas novada interneta mājas lapa: 
www.kekava.lv

EKAVAS NOVADS

Augustā divu nedēļu garumā Ķekavā notika florbola sporta un atpūtas 
nometne, kurā varēja piedalīties jebkura vecuma zēni un meitenes.

Liels paldies jāsaka Ķekavas putnu fabrikai par ēdināšanu un 
autobusiņu, kas aizveda bērnus uz Ķekavas putnu fabriku, futbola klubam 
„AUDA’’ par laukuma nodrošināšanu, sporta iniciatīvas centram par sporta 
zāli, veikalam MAXIMA par ūdens piegādi, Ķekavas novadam par nometnes 
organizācijas izdevumiem.

Šajā sporta nometnē bērniem bija paredzētas gan sporta nodarbības, 
gan teorētiskās nodarbības, spēļu prakse, kā arī savstarpējas sacensības, 
bet noslēgumā – ceļojums uz Doles salu un atpakaļ. 

Katru dienu nometne sākās ar rīta rosmi, ko vadīja treneris Raimonds 
Degins. Pašā pirmajā dienā teorētiskajā nodarbībā par sitiena tehniku, 
metiena tehniku stāstīt tika uzaicināts Ķekavas un Latvijas izlases spēcīgākā 
sitiena autors Dailis Skudrītis. Tad bērni devās uz futbola laukumu, kur 
treneri Dace Ametere un Arnis Vīrs vadīja fiziskās sagatavotības treniņus, 
bet pēcpusdienā treneris Ints Vancāns vadīja florbola treniņus par to pašu 
tēmu, ko no rīta stāstīja teorētiski. 

14. augustā bērniem notika sacensības vieglatlētikā. Ātrākie zēni 
visās skriešanas distancē bija Matīss Baško, Klāvs Jansons, Renāts Degins. 
Meiteņu vidū uzvarēja Loreta Miļuna, Inga Ametere, Arta Kozlova.

Tās pašas dienas pēcpusdienā tika noteikts spēcīgākā metiena un 
sitiena autors. To palīdzēja noteikt SIA Lino mērīšanas iekārta. Zēnu vidū 

Šovasar visā Latvijā risinājās grandiozs pasākums futbolā – „Prāta Vētras” 
organizētais amatieru futbola turnīrs „Mītava Open”, kurā piedalījās 
arī Daugmales komanda „Dadzis” (turpmāk tekstā „DD”). Turnīra ietvaros 
katrā no sešiem posmiem startēja 32 komandas. Četrām labākajām posma 
komandām tika dota iespēja piedalīties finālposmā Skonto stadionā. 

„DD” startēja Rīgas posmā, kurā, rādot ļoti labu sniegumu, izcīnīja 
godpilno 3. vietu. Kopējā bilance „DD” Rīgas posmā: 5 uzvaras, 1 neizšķirts, 
1 zaudējums, un iespēja spēlēt „Skonto” stadionā ir nodrošināta!

Turnīra „Mītava Open” finālposmā „DD” savā apakšgrupā nezaudēja 
nevienu spēli (1 uzvara, 2 neizšķirti), bet, diemžēl, iespraukties Top 8 
komandu pulkā neizdevās – dalīta 9.12. vieta. Šis sasniegums, ņemot par 
piemēru šobrīd skolās izmantojamo 10 baļļu skalu, ir vērtējams ar 9 ballēm, jo 
vienīgais zaudējums visa turnīra laikā tika piedzīvots pret nākamajiem turnīra 
uzvarētājiem „Laimes Lācis”.

Vēlamies pateikties tā laika Daugmales pagasta padomei, it sevišķi 
Jurim Krūmiņam, par doto iespēju piedalīties šajās sacensībās, kā arī „DD” 
fanu pulkam, kuri bija ieradušies kuplā pulkā atbalstīt komandu uz visām 
komandas spēlēm. Paldies! 

 AGRIS AURMANIS, 
 FK, “Daugmales Dadzis” kapteinis

Daugmales volejbola turnīrā 23.augustā piedalījās 12 komandas – 
pa vienai no Rīgas, Ķekavas, Salaspils, Baldones un vairākas komandas 
no Daugmales. Izslēgšanas posmā gandrīz visas spēles bija ļoti 
saspringtas un beidzās tikai 3. setā. Turnīra rezultāti:

1. vieta „Apakšstacija” (Aivars Migla, Guntars Stepiņš, Armands 
Dukats un Egita Jasmane), 2. vieta „Alva” (Alvis Ulpe, Anda Ulpe, Valērijs 
Šēners un Jānis Baļķīts), 3. vieta „VK Dadzis” (Līga Voldeka, Jānis Elmeris, 
Agris Aurmanis un Arnis Sloka),

4. vieta „Enkurs” (Kristaps Kubliņš, Ieva Skujiņa, Zane Zvirgzdiņa un 
Sanda Zirnīte).


22.augustā Baldones stadionā minifutbola sacensībās startēja 

divpadsmit komandas no Ogres, Rīgas, Daugmales un, protams, 
Baldones. “Daugmales Dadzis” grupu turnīru pārvarēja, pārliecinoši 
uzvarot abās spēlēs, izslēgšanas spēlēs ceturtdaļfinālā ar 2:1 uzveica 
pretiniekus, pusfinālā uzvarēja ar 1:0, finālāspēles pamatlaiks beidzās 
2:2, pēcspēles soda sitienos rezultāts 3:1. Kopumā – pirmā vieta 
turnīrā! 

 EDIJS BIĻĶINS,
sporta darba organizators

Pasākums norisinājās Daugmales pagasta centrā, sporta laukumā 
pie mājām ”Vārpas” 30. augustā. Sporta aktivitātes bija paredzētas gan 
mazajiem, gan lielajiem – basketbola soda metieni, riepas mešana tālumā, 
velo dragreiss, volejbols ar segu, riņķu mešana uz mieta, bumbiņu mešana 
maisā, lidojošā šķīvīša mešana vārtos un daudzas citas.

Sporta diena Daugmales pagastā
Kā jau sportā, neiztikt arī bez labāko sportistu apbalvošanas un 

diplomiem:
 Riepas mešana:

Jaunieši līdz 15 g.: 1. vieta Andrejam Lukjanovam, 2. vieta Intaram 
Andersonam, 3. vieta Andrejam Bilam.
Sievietes: 1. vieta Ingai Terentjevai, 2. vieta Kristīnei Jercumai, 3. vieta 
Lindai Jankovai.
Vīrieši: 1. vieta Vitālijam Kriļam, 2. vieta Valentīnam Mihailovam, 
3. vieta Kasparam Jankovam. 

 Velo dragreiss:
Vīrieši: 1. vieta Rihardam Rakovskim, 2. vieta Andrejam Lukjanovam, 
3. vieta Kasparam Jankovam.
Sievietes: 1. vieta Lindai Jankovai, 2. vieta Kristīnei Jercumai, 3. vieta 
Vitai Maškovai.

 Volejbols ar segu: 1. vieta Ingai Terentjevai, 2. vieta Valentīnam 
Mihailovam, Leldei Cīrulei, Elvijam Ruskulim, 3. vieta Kristīnei 
Jercumai, Kasparam Jankovam.
Paldies Daugmales pamatskolai, Matisonei Zinaidai, Jānim 

Krūmiņliepam un pasākuma tiesnešiem!
EDIJS BIĻĶINS, sporta darba organizators

Florbolisti krāj prasmi
spēcīgākā sitiena īpašnieks ir Artis Līcis, Oskars Ceriņš, Harijs Ozoliņš. 
Meiteņu konkurencē visspēcīgākais sitiens bija Ingai Ameterei, Zandai 
Ozoliņai, Artai Kozlovai. Zēnu konkurencē visspēcīgākais metiens – Reinis 
Ļaksa, Oskars Ceriņš, Renāts Degins, meiteņu vidū – Arta Kozlova, Inga 
Ametere, Loreta Miļuna.

Pēc nedēļas atkal notika sacensības vieglatlētikas skriešanas distancēs 
un florbolā – spēcīgākais metiens, kā arī – kurš visvairāk sametīs ”bullīšus”. 
Salīdzinot ar pirmo reizi, rezultāti tika uzlaboti. Skriešanā vislabāk sevi 
parādīja Renāts Degins un Loreta Miļuna. Spēcīgākais metiens šajā reizē 
bija Ingai Ameterei. Izgājienā viens pret vienu pret vārtsargu jeb „bullīšos” 
visprecīzākais bija Klāvs Jansons.

Nometnes pirmspēdējā dienā tika apgūtas prasmes citās sporta 
spēlēs, piemēram, regbijā, frisbijā Nometni noslēdzām ar pārgājienu uz 
Doles salu, kur apskatījāmies Daugavas muzeju. Pārgājiens kopumā bija 
40 km garš. Par izturību ceļojumā visi bērni dabūja sertifikātus. Dažiem 
gan atceļš bija ļoti grūts, bet arī viņi turējās godam. 

Nometnes beigās visiem bērniem tika pasniegtas balvas no Laimas un 
SEB, kā arī atstarotājs drošībai uz ceļa. Papildus balvu par uzcītību saņēma 
Toms Teko, Artūrs Jansons. 

INTS VANCĀNS,
nometnes vadītājs un organizētājs 

7. septembrī Baložos norisinājās skriešanas krosa „Baložu Bizons 2009” 
noslēguma posms. Uz starta nostājās 104 dalībnieki un visi arī veiksmīgi 
finišēja. „Baložu Bizons 2009” norisinājās astoņās kārtās, bet sezonas 
kopvērtējuma labākie tika noskaidroti, summējot katra dalībnieka piecus 
labākos rezultātus. Šajā reizē, kurā ar savu klātbūtni pagodināja Ķekavas 
novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, tika pasniegtas 80 medaļas. 
Labākie skrējēji saņēma arī diplomus un organizatoru sarūpētās piemiņas 
balvas ar „Baložu Bizons 2009” simboliku. Skrējēju loks ir visai dažāds, 
sākot ar pusotrgadīgiem mazuļiem līdz cienījamiem senioriem, kuriem 
pāri astoņdesmit. Krosā piedalās gan novada sportisti, gan to iecienījuši 
profesionāļi no dažādiem skriešanas klubiem Rīgā un citviet Latvijā. 
Sezonā kopumā startējuši teju 800 dalībnieku.

Noslēguma kārtā Baložu sporta iniciatīvu centrs bija sarūpējis 
vairākus patīkamus pārsteigumus krosa dalībniekiem. Pirmkārt, visiem 
dalībniekiem bija iespēja izmēģināt prasmi uzkāpt mākslīgajā klinšu 
sienā. Otrkārt, visi tika cienāti ar nu jau par tradīciju kļuvušo Bizoņa torti. 

Visbeidzot aktīvākajām ģimenēm tika pasniegti svētku kliņģeri  Kauliņu un 
Melderu ģimenēm par ilggadīgu piedalīšanos krosā, savukārt Meieru un 
Višņevsku ģimenēm kā viskuplākā skaitā pārstāvētām ģimenēm.

Skriešanas krosa seriālu plānots organizēt arī turpmāk un, ļoti iespējams, 
jau nākamgad atsevišķos posmos „Baložu Bizons” dosies izbraukumā uz 
kādu no Ķekavas novada vietām. Gaidiet mūs un nāciet piedalīties!

Pasākuma oficiālā lapa internetā ir: www.balozubizons.lv. Šajā lapā 
atrodama plaša informācija par rezultātiem, fotogalerijas, diskusiju sadaļa, 
nolikums un cita svarīga informācija. Paldies dalībniekiem par piedalīšanos 
un tiesnešu brigādei par neizsīkstošu spēku organizēt šādu pasākumu. 

Runājot par citiem BSIC organizētiem pasākumiem vēl šajā gadā, noteikti 
jāmin „Velokross Baloži 2009”, kuram vēl divas kārtas – 19. septembrī un 
3. oktobrī, sīkāka informācija Internetā: www.velokross.lv. Arī ”Baložu 
Velodrošība 2009” norisināsies vēl divās kārtās – 19. septembrī un 3. oktobrī, 
sīkāka informācija Internetā: www.velodrosiba.lv.

LAUMA ŽILKO, BSIC vadītāja

Noslēgusies „Baložu Bizona” piektā sezona 
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ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS AĢENTŪRA PIEDĀVĀ
AMATIERKOLEKTĪVI UZSĀK JAUNO SEZONU UN AICINA JŪS UZ PIRMO TIKŠANOS

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Ķekavas novads, Baložu pilsēta, Skolas iela 4, LV2112. Tālr. 67917453, 26551966, fakss 67917453 

Nodarbības bērniem

„LABA 
GARASTĀVOKĻA 
STUDIJA 
BĒBĪŠIEM UN 
BĒRNIEM”

3 mēn. – 6 mēn. Bēbīši kopā ar vecākiem. 
Vad. Renāte Dubrovska. Pieteikšanās pa tālr. 29397548 otrdienās 11:00

6 mēn. – 12 mēn. Bēbīši kopā ar vecākiem. Vad. Renāte Dubrovska otrdienās 12:00 
1 g. – 2 g. Bēbīši kopā ar vecākiem. Vad. Renāte Dubrovska ceturtdienās 11:00
2 g. – 3 g. Bēbīši kopā ar vecākiem. Vad. Renāte Dubrovska trešdienās 11:00
4 g. – 6 g. Tikai bērniem. Vad. Renāte Dubrovska sestdienās 10:00

„LEXSA” jaunākā šovdeju grupa / (1 – 4 kl.). Vad. Anastasija Prokopenko pirmdienās, trešdienās, piektdienās 14:30
„LEXSA” vidējā šovdeju grupa / (5 – 9 kl.). Vad. Anastasija Prokopenko pirmdienās, trešdienās, piektdienās 15:30
„BALTĀ DŪJA” bērnu vokālais ansamblis / (7 – 15 g.). Vad. Aija Pizāne pirmdienās, trešdienās 16:00
„BALODĪŠI” bērnu vokālais ansamblis / (3 – 6 g.). Vad. Aija Pizāne pirmdienās, trešdienās 17:10, 17:45
mini „MIRĀŽA” šovdeju grupa / (3 – 6 g.). Vad. Zaiga Oše pirmdienās, trešdienās 17:45

ŠOTOKAN 
KARATĒ

iesācēji no 6 g. Vad. Juris Krivojs pirmdienās, ceturtdienās 17:00
2. gads. Vad. Juris Krivojs pirmdienās, ceturtdienās 18:00
3. gads. Vad. Juris Krivojs pirmdienās, ceturtdienās 19:00

VĀCU VALODA bērni, skolēni. Vad. Svetlana Golovanova 15. septembrī 18:00
ANGĻU VALODA bērni, skolēni. Vad. Īrisa Reinholce otrdienās, ceturtdienās 16:15, 17:00, 17:35
„ĀBOLĪŠI” tautas deju k. / (3 – 7 g.). Vad. Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienās 18:15
KLAVIERSPĒLES STUDIJA Individuālās nodarbības. Vad. Diāna BaibusaZandberga individuāli laiki
Angļu valoda Individuālās nodarbības. Vad. Diāna BaibusaZandberga individuāli laiki

Nodarbības pieaugušiem
AEROBIKA. Vad. Zaiga Oše pirmdienās-trešdienās 19:00; piektdienās 18:00
PILATES. Vad. Zaiga Oše trešdienās 20:00
VĒDERDEJAS. Vad. Olga Barinova trešdienās 19:00
ANGĻU VALODA. Vad. Īrisa Reinholce otrdienās, ceturtdienās 18:20, 19:25
„JAUTRIE ZĀBACIŅI” (līnijdeju grupa). Vad. Irita Rumbeniece ceturtdienās 19:00
„FĒNIKSS” (līnijdeju grupa). Vad. Aija Kārkliņa pirmdienās, ceturtdienās 19:15
„BALOŽI” (vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs). Vad. Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienas 20:00
„TREJDEVIŅI” (vidējās paaudzes deju kolektīvs). Vad. Līga Plēpe otrdienās, ceturtdienās 19.30 Baložu vidusskolā
„MIRĀŽA” (šovdeju grupa). Vad. Zaiga Oše pirmdienās 15:00, piektdienās 19:00
„ZEMDEGA” (jauktais koris). Diriģenti Vitolds Rijnieks, Aldis Andersons otrdienās 19:00
VĀCU VALODA. Vad. Svetlana Golovanova 15. septembrī 19:00
ROTU IZGATAVOŠANAS STUDIJA (dažādiem vecumiem, bērniem, 
pieaugušiem). Vad. Sveta Zaumane otrdienās 18:00-20:00

KLAVIERSPĒLE (individ. nod.). Vad. Diāna BaibusaZandberga individuāli laiki
Angļu valoda (individ. nod.). Vad. Diāna BaibusaZandberga individuāli laiki

Nodarbības senioriem
„ĀBEĻZIEDS” (deju kolektīvs). Vad. Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienās 19:00
„ATVASARA” (vokālais ansamblis). Vad. Viktors Pizāns trešdienās 18:00

DAUGMALES KULTŪRAS CENTRS MĀJAS „ALPI” 
Ķekavas novads, Daugmales, Kultūras centrs mājas Alpi, LV2124. Tālr. 26648571

SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM Daugmales skolā
„PASAKU RĪTI” (pasaku lasīšana bērniem, zīmēšana, tējas dzeršana)
Vad. Anita Lobova 3. oktobrī 10:00

VESELĪGĀ VINGROŠANA pieaugušiem. Vad. Daina Moroza otrdienās, ceturtdienās 17:30 Daugmales skolā
SIEVIEŠU KLUBIŅŠ. Vad. Anita Lobova otrdienās 16:00
ROTU DARINĀTĀJU KLUBIŅŠ. Vad. Anita Lobova 8. oktobrī 15:00

 
KATLAKALNA TAUTAS NAMS

Ķekavas novads, Pļavniekkalna iela 35, LV2111. Tālr. 67938960
Nodarbības bērniem

„ĶIPARU SKOLIŅA” Tālr. 67938960. Vad. Zane Miļūna trešdienās 11:00, 12:30 
ceturtdienās 11:00

„MĀMIŅU KLUBIŅŠ” Māmiņām ar mazķipariem. Vad. Zane Miļūna ceturtdienās 12:30

„JAUTRĀS OTAS”
Radošs pulciņš. Jaunākā grupa no 3 g. Vad. Ilze Ukstiņa otrdienās 18:00
Vidējā grupa bērnudārza vecuma bērni. Vad. Ilze Ukstiņa pirmdienās 18:00, trešdienās 16:00
Vecākā grupa. Sākumskolas bērni pirmdienās, trešdienās 16:00

BĒRNU TEĀTRIS „MĒS” No 4 gadiem. Vad. Aija Vitmane
No 7  12 gadiem. Vad. Aija Vitmane

JAUNIEŠU TEĀTRA STUDIJA „AIJA”. No 14 gadiem. Vad. Aija Vitmane 15. septembrī 18:00
ŠOVDEJU GRUPA. Vad. Anastasija Prokopenko 15. septembrī 14:00

Nodarbības pieaugušajiem
„KATLAKALNS” jauniešu deju kolektīvs. Vad. Agris Vīksniņš, Vita Priede 17. sept. 20:00 / otrdienās, ceturtdienās
„SAVIEŠI” Vidējās paaudzes deju kolektīvs. Vad. Agris Vīksniņš, Vita Priede 14. sept. 20:00 / pirmdienās, trešdienās

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 17, LV2123. Tālr. 67937255, mob. tālr. 29479576 

Nodarbības bērniem

„DAINA” bērnu deju grupa 1. – 6. klašu skolēniem. Vad. Daina Marija Zozuļa otrdienās, trešdienās 14:00 
pirmdienās, trešdienās 17:00

„CĪRULĪTIS” bērnu vokālais ansamblis 5 – 6 gad. bērni. Vad. Lana Saveļjeva otrdienās, ceturtdienās 17:00-17:30
bērnu vokālais ansamblis 4 – 5 gad. bērni. Vad. Maruta Ikasa muzikas skolā otrdienās, ceturtdienās 17:30-18:00

Nodarbības pieaugušajiem
„DAUGAVIETE”. Sieviešu koris. Diriģente Rita Platpere. Kormeistare Linda Matveja 16. septembrī 19:00-21:00 / pirmd., trešd.
„ĶEKAVA”. Vīru koris. Diriģents Arvīds Platpers. Kormeistars Edgars Briķis otrdienās, trešdienās
„Mozaīka”. Jauktais koris. Diriģente Antoņina Grigale, kormeistars Andris Grigalis pirmdienās, trešdienās

„ZĪLE” Vidējās paaudzes deju kolektīvs. Vad. Vita Timermane, Anda Kirilova pirmdienās 19:30, trešdienās 19:00
Jauniešu deju kolektīvs. Vad. Artis Puriņš pirmdienās 19:30, ceturtdienās 19:30

JAUNIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS. Vad. Lana Saveļjeva svētdienās 18:30-20:30
JAUNO MILTU TEĀTRIS. Dramatiskās mākslas mīļotājus aicina nodoties radošai 
pārtapšanai. Režisore Līga Milta

16. septembrī 19:00-22:00 / 
pirmdienās, ceturtdienās

„ĶEKAVA”. Tautas lietišķās mākslas studija. Vad. Rita Labarēviča pirmdienās 17:00
„LABIEŠI”. Rokdarbu pulciņš. Vad. Zinta Ērgle. Konsultante Baiba Balode ceturtdienās no 14:00
KAPELA „KLABATA”. Vad. Rutu Meijere pēc individuāla grafika
ĶEKAVAS DĀMU KLUBIŅŠ. Vad. Vēsma Ozoliņa tikšanās 1x mēnesī – ceturtdienās
TEĀTRA DRAUGU KLUBIŅŠ. Vad. Vēsma Ozoliņa izbraukumi uz izrādēm Rīgā 1x mēnesī
„SIDRABAINE”. Deju kolektīvs. Vad. Aija Āre otrdienās, ceturtdienās

PASĀKUMU PLĀNS
BALOŽU PILSĒTA

Baložu pilsētas bibliotēka
•	 1. – 30. septembris. Izstādes.
 Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam J. Čakstem – 150; Dzejas pūrs 

(Dzejas dienām); Kārumi ziemai; Raibās pasakas (M. Kļavai – 85); 
Miķeļi – rudens saulgrieži; Sauc atkal skolas zvans (1.IX – Zinību 
diena).

•	 10. septembris – 31. septembris. Mans mīļākais dzejolis” – Mazās 
Mākslas studijas bērnu zīmējumu izstāde „Brīnumdzejoļi” – 
Mazās Mākslas studijas audzēkņu dzejas uzvedums.

Baložu pilsētas kultūras nams.
•	 27. septembris. Koncerts. Grupa “Baltie lāči” 18:00 (biļešu 

iepriekšpārdošana no 1. sept.). Koncerta programmā: Iekļautas 
grupas jau populārās dziesmas ‘’Mātēm’’, ‘’Dzimtō volūda’’, 
‘’Līdz rudenim”, ,,Pār Baikāla drūmajām stepēm” kā arī jaunas 
dziesmas.

•	 4. oktobris. Latvijas koncerttūres koncerts. Čellu trio “Melo-M” 
(biļešu iepriekšpārdošana no 1.sept.).

•	 29. septembris – 4. oktobris. ”Lielais Kristaps” dodas izbrau-
kumā Latviešu jaunāko filmu programmu izrādīšana

 Ieeja bez maksas, tālr. 67917453, 29364766.

DAUGMALE
•	 Septembris. Iepazīšanās ar bibliotēku (1. klasei) Daugmales 

bibliotēkā.
•	 26. septembris. Akcija „Sasildi akmens sirdi” Daugmales pagasta 

centrā plkst. 11:00. Ietērpsim pagasta akmeņus, atmodināsim 
sevī fantāzijas un iztēles pasauli, sasildīsim akmens sirdi un tad, 
neievērotie laukakmeņi mūs uzrunās... varbūt...

ĶEKAVA
•	 1. septembris – 20. novembris. Ārzemju latvieša – gleznotāja, 

grafiķa, grāmatu ilustratora Viestarta Aistara akvareļu darbu 
izstāde. Ķekavas kultūras nams.

•	 16. septembris. Dzejas dienām 2009, viesojās dzejniece Kreile, 
konkursa „Esi dzejnieks!” noslēguma pasākums.18:00 Doles 
tautas nama zālē. Organizē Ķekavas pagasta bibliotēka sadarbībā 
ar Ķekavas novadpētniecības muzeju un Ķekavas vidusskolu.

•	 16. septembrī plkst. 19.00 Ķekavas kultūras nama māksli-
nieciskās pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums „Pie terīnes” – amatieru kolektīvu dalībniekiem. 
Ķekavas kultūras nams.

•	 18. septembris. Diskotēka. no plkst. 22.00 līdz plkst. 03.00. Ieejas 
maksa 2, Ls Ķekavas kultūras nams.

•	 26. septembris. Pasākums Grafiti meistarklase „999” no 
18:0024:00.

•	 29. septembris – 4. oktobris. ”Lielais Kristaps” dodas izbrau-
kumā. Latviešu jaunāko filmu programmu izrādīšana.

 Ieeja bez maksas, Doles tautas nama zālē.

Ķekavas novadpētniecības muzejs aicina 
novada skolēnus un iedzīvotājus atnākt uz muzeju. 

Mēs atrodamies jaunajās telpās Rīgas ielā 26. 
Šobrīd mēs piedāvājam apskatīt divas izstādes:
•	 „Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade”;
•	 „Muzeja priekšmetu parāde”.
Uz šo izstāžu pamata skolēnu grupām piedāvājam muzeja pedago
ģiskās programmas:
•	 „Simboli un to pielietojums”;
•	 „Krāso, zīmē, piezīmē...”.
Muzejs ir pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Grupām 
lūdzam pieteikties pa tel. 67935826.
Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 0.50, skolēniem, studentiem, 
pensionāriem – Ls 0.30. Gida pakalpojumi – Ls 1.00.
Strādājam katru dienu, izņemot svētdienas un pirmdienas, no 
10.00  17.00, bet sestdienās no 9.00 – 14.00.
Uz tikšanos!

DARBA MEKLĒTĀJIEM 
Ķekavas novada bibliotēkas piedāvā:

darba sludinājumu meklēšanu avīzēs un internetā;•	
darba sludinājuma un CV ievietošanu internetā;•	
apkopotu saišu materiālu par darba meklēšanas iespējām•	 ;
padomus un paraugus CV rakstīšanā;•	
bezmaksas internetu un datorpakalpojumus•	

Aicinām izmantot šīs iespējas!
Baložu pilsētas bibliotēka. Ķekavas novads, Baložu pilsētā, 
Skolas ielā 4 (Kultūras nama 2. stāvā), tālr. 67917775
Daugmales bibliotēka. Ķekavas novads, Daugmale, „Salnas” 
tālr. 67957444
Katlakalna bibliotēka. Ķekavas novads, Pļavniekkalna iela 35, 
tālr. 67938631
Ķekavas pagasta bibliotēka. Ķekavas novads, Rīgas iela 26, 
tālr. 67935810

DOLES TAUTAS NAMS savu pirmo sezonu jaunatjaunotajā ēka uzsāk ar oktobri  
Ķekavas novads, Ķekava, Rīgas iela 26, LV2123, tālr. 67969224

Iepazīsti Ķekavas novadu un Baltijas valstis ceļojot!
Ķekavas tūrisma informācijas centrs piedāvā apceļot Ķekavas 

novadu un, sadarbībā ar tūrisma firmām, noorganizē 
EKSKURSIJAS par draudzīgām cenām.

Sadarbībā ar muzeju piedāvājam skolām iepazīt savu Ķekavas 
novadu dažādos ekskursiju maršrutos, kurus var iziet ar kājām 

pārgājienā, izbraukt ar divriteņiem vai autobusu.
TIC adrese: Doles tautas nams, Rīgas iela 26, Ķekava. 
Tālr. 27017333, 67935826, epasts: turisms@kekava.lv


