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Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas biroja ap-
laupīšanas laikā nesen tika nozagtas da-
žādas preces un lietas, kas bija domātas 
trūkumcietējiem un  trūcīgu ģimeņu bēr-
niem. Šobrīd viens no svarīgajiem Sarkanā 
Krusta darbiem - atjaunot dokumentu apriti, 
lai turpinātos visi labdarības projekti, un 
sagādāt bērniem Ziemassvētku dāvanas 
nozagto vietā.

 „Esam nolēmuši sakopot visus savus 

spēkus un aicināt visus palīgā, lai sagādātu 
kaut nelielu daudzumu konfekšu, grāmatu 
un rotaļlietu bērniem, kuri tās ļoti gaidīs 
Ziemassvētkos, kā arī dažādus gardumus 
un noderīgas lietas vecajiem ļaudīm. Pa-
darīsim viņiem šos svētkus siltākus!” aicina 
bijušais Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 
padomes loceklis Māris Belovs. 

Pievienoties šim labdarības aicināju-
mam var ikviens, sarūpējot trūcīgo ģime-

ņu bērniem un vecajiem ļaudīm iespēju 
Ziemassvētku dāvanu maisā atrast saldu-
mus, tāpat noderīgas un nepieciešamas 
lietas. Visas sagādātās veltes tiks nogā-
dātas Latvijas Sarkanajam Krustam. 

Tos, kuri vēlas sniegt palīdzīgu roku dā-
vanu sarūpēšanā, lūdzam sazināties ar Māri 
Belovu, sūtot e-pastu uz maris.belovs@
kekava.lv vai zvanot pa tālruni 26194118.

Sabiedrisko attiecību daļa

Sarūpēsim Ziemassvētku veltes trūcīgajiem!

Sveicam svētkos!

Elīza Veitnere 15 gadi. Ķekavas mākslas skola

Ziedo labdarībai  2., 3. lpp.

Godina Latvijas patriotus  4. lpp.

Par talantu – Lidices roze  4. lpp.

Ieskats Grāmatu svētkos  12. lpp.

Nepalaid garām 
Ziemassvētku 

andeli!
  3. lpp.

 Ticība labajam ir kā gais-

mas pavediens, kas uzziedina 

ikvienu cilvēku. Ikkatrs izteiktais 

labais vārds dāvā mums spēku 

uzvarēt brīžus, kad dienu vējgā-

zes neuzvaramas liekas. Šajā 

Ziemassvētku laikā vēlu rast 

sevī ticību labajam un spēku 

to saglabāt Jaunajā gadā!

Andis Damlics,
Domes izpilddirektors

  Lai ziemas saulgriežu 

zvaigznes ikvienam nes debesu 

gaišumu! Lai nākamais gads ir 

bagāts ar labām domām, darbī-

gām dienām un priecīgiem atel-

pas brīžiem! Gaišus un ģimenes 

siltuma pilnus Ziemassvētkus! 

Laimīgu un izturības pilnu Jau-

no gadu!
Ivans Pihtovs,

deputāts

 Ir atkal aizritējis gads un pienācis pārdomu laiks... Laiks, kad novērtējam paveikto un do-mās klusībā kaļam jaunus cerī-bu pakavus. Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību un gaišo domu pie-pildījumam Jaunajā gadā!

Roberts Jurķis, Ķekavas novada Domes 
priekšsēdētājs

 Lai Ziemassvētkos katram izdodas atrast īstās vērtības sa-vai dzīvei! Svētkos neaizmirstiet savus draugus, bērnus, vecā-kus, veltiet tiem kaut vienu mi-nūti sava laika, vienu dzirksti no sava svētku prieka dodiet vi-ņiem. Esiet droši un apņēmības pilni jaunajā – 2010. gadā!
Arnolds Keisters,

deputāts

 Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās, Un zemes tumsā savu gaismu nes... Ikkatram vēlu sajust šo svētku gaismu sevī un nezaudēt cerību labajam! Visiem Ķekavas novada iedzīvotājiem – gan lieliem, gan maziem – novēlu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā izturību, pacie-tību, mīlestību, veselību un veiksmi!
Igoris Malinauskas,

deputāts

 Novēlu Jums šajos svēt-kos mīlestību, gaišumu, sirds siltumu un saticību katrā mājā, katrā domā, katrā sirdī!

Linda Danileviča, 
deputāte

 Priecīgus Ziemassvētkus, daudz laimes, veiksmi un ve-selību Jaunajā gadā! Lai viss izdodas!
 

Inārs Beļinskis,
deputāts

 Saviem vēlētājiem, saviem 

tuvajiem, visiem Ķekavas no-

vada cilvēkiem – no vismazākā 

līdz vissirmākajai galvai – gaišus 

svētkus par spīti tumsai! Jauna-

jā gadā – veselību un izturību 

mums visiem kopā!

Arvīds Platpers,
deputāts

 Visiem novada iedzīvotā-

jiem novēlu sagaidīt šos gaišos, 

skaistos svētkus sveču gaismā 

apmirdzētus! Lai ģimenē mājo 

saticība un veselība! Sagaidot 

Jauno 2010. gadu, vēlu visiem 

jaunus panākumus un gribasspē-

ku risināt nedienas! Lai mums 

visiem veicas Jaunajā gadā!

Juris Krūmiņš,
 priekšsēdētāja vietnieks
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CSDD un samarieši dāvina  
Ķekavas mazturīgajiem iedzīvotājiem 
jakas ar atstarotājiem.

Gada tumšākajos mēnešos gandrīz ik 
dienu uz ceļiem iet bojā kāds gājējs. Lai 
mazinātu cietušo skaitu, Ceļu satiksmes 
drošības direkcija (CSDD) un Latvijas Sa-
mariešu apvienība satiksmes drošības jomā 
bīstamāko Latvijas novadu mazturīgajiem ie-
dzīvotājiem dāvina jakas ar atstarotājiem. 

Ķekavas novada iemītnieki siltās un dro-
šās jakas saņēma 16. novembrī.  

Uzsākot šo projektu, samarieši aicināja 
pašvaldību sociālos dienestus apzināt tos 
iedzīvotājus, kuriem jakas būtu visvairāk 
nepieciešamas. Līdz šim aicinājumam at-
saukušās vairāk nekā 30 pašvaldības. Ja-
kas paredzētas mazturīgajiem iedzīvotājiem, 
kuri regulāri iet vai brauc ar velosipēdu pa 
ceļiem, kur ir intensīva satiksme, kā arī in-
valīdiem un vientuļajiem pensionāriem.

Tā tiek turpināts pirms diviem gadiem uz-
sāktais projekts. Divos gados izdalītas ~500 
jakas un vestes ar atstarotājiem. 

Ieva Bērziņa,
Ceļu satiksmes drošības direkcija

Ziemassvētkus 
gaidot

Ziemassvētku laiks 
ir īpašs laiks. Tas ir 
laiks, kad cilvēkam 
kāds spēks liek ap-
stāties, izvērtēt, pār-
domāt savus līdz šim 
paveiktos darbus. 
Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks liek cilvē-

kam tapt labākam – lūgt piedošanu tiem, 
kuriem esi nodarījis pāri, un spēt piedot arī 
citiem. Piedošana ļauj novelt smago nastu 
un, vieglāk uzelpojot, dzīvot tālāk. 

Ziemassvētki – tas ir ne tikai labdarības 
laiks, bet arī dāvināšanas laiks. Daudzi 
vietējie cilvēki vēršas pie mums sociālajā 
dienestā, lai apzinātu vientuļos cilvēkus un 
ģimenes ar bērniem, kuriem šobrīd klājas 
visgrūtāk, un uzburtu viņiem šo Ziemas-
svētku brīnumu. Nevajag jau daudz, lai 
brīnums taptu. Brīnums taču ir arī bērna 
prieks par saņemto konfekšu tūtu.  

Paldies visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri šajā trauksmainajā pārmaiņu laikā rod 
sevī brīnumdarīšanas spēku, lai kopā ar 
mums palīdzētu tiem, kuriem klājas grūtāk. 
Sniegsim viens otram atbalstu, lai spētu 
piecelties un tālāk iet savu dzīves ceļu! 
Kopā mēs varam paveikt daudz! 

Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, 
novēlu, lai katrā ģimenē valda prieks, sa-
ticība un miers!

Ņina Timermane,
Sociālā dienesta vadītāja

Akcija Cilvēks cilvēkam valsts 
svētkos Daugmales pamatskolā.

Mana Latvija! Ko lai Tev dodu? Dodu 
to mazumiņu, kas man ir! Man nav žēl, 
ja man ir. Ar tādu mērķi Latvijas svētkos 
Daugmales pamatskolas bērni saziedoja 
48 ievārījuma burciņas, kas tika nogādātas 
Ķekavas sociālās aprūpes centrā. Tagad 
tiem, kuriem pašlaik neklājas viegli, tiks 
kaut kas no mājas siltuma. 

Vai nav jauki, ja tādā veidā varam kādam 
palīdzēt? Lielu pateicību pelnījuši Daug-
males pamatskolas bērni un viņu vecāki, 
skolotāja Žanete Ceļmalniece par jauko 
ideju un sociālā darbiniece Līga Voldeka 
par ziedojuma nogādāšanu Ķekavas soci-
ālās aprūpes centram.

Sabiedrisko attiecību daļa

Akciju rīkoja Biznesa augstskolas Turība 
Sabiedrisko attiecību fakultātes maģistrantū-
ras studentes - Ieva Lukše, Gita Skromane, 
Līga Diura, Zane Korņenkova un Sanda Stal-
še - studiju darba Labais darbs ietvaros.

„Labdarības akcijas organizatorēm, pie-
saistot Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas rajo-
na komiteju, izdevās sniegt atbalstu visiem 
Daugmales pašvaldības maznodrošināta-
jiem iedzīvotājiem, kuriem šī palīdzība bija 
vajadzīga. Mantu nodošanas process tika 
organizēts tā, lai iekļautu visas vecuma 
grupas - no pirmsskolas vecuma bērniem 
līdz vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem. 

Maznodrošinātajām ģimenēm, kuras ne-
varēja ierasties uz pasākumu, organizatori 
sarūpētās lietas pasniedza, apciemojot šos 
cilvēkus mājās,” stāsta Latvijas Sarkanā 
Krusta Rīgas rajona komitejas izpilddirektors 
Kaspars Šusters.

Sarkanā Krusta pārstāvis izsaka lielu 
pateicību akcijas organizētājām un atbals-
tītājiem.

18. novembrī tika organizēts labdarības 
pasākums par godu Latvijas dzimšanas 
dienai arī bērniem ar īpašām vajadzībām 
sociālās aprūpes centrā Ezerkrasti.

 Sabiedrisko attiecību daļa

Daugmales bērni 
ziedo ievārījumu Rūpējas par gājēju drošību

Noslēgusies akcija 
Dāvā no sirds Daugmales 

pamatskola 
uzsāk darbību 
Eko-skolu 
programmā

Daugmales pamatskola šī mācību 
gada sākumā iesaistījās ļoti pozitī-
vā, sabiedrībai un skolai zaļā pasā-
kumā - Eko-skolu programmā. 

Skolas administrācija kopīgi ar skolas 
padomi ir izveidojusi eko-padomi, kas 
turpmāk būs atbildīga par Daugmales 
pamatskolas virzību uz šo zaļo mērķi. 
Daugmales pamatskolas eko-padome 
darbu uzsāka 3. decembrī. Savā pir-
majā sanāksmē eko-padomes pārstāvji 
apkopoja idejas un galvenos virzienus šī 
mācību gada programmai Atkritumi. Ja 
nākamais - Tīģera - gads solās būt balts, 
tad Daugmales skolai tas būs īsti zaļš.

Daugmales eko-skolas padome

Īsumā Īsumā

Gājēju bojāejas iemesli:
 gājējam nav atstarotāja;
 gājējs pārvietojas nepareizi – pa nepareizo 

ceļa pusi vai pat pa ceļa vidu;
 autovadītājs laikus nepamana gājēju;
  autovadītājs tumsā brauc pārāk ātri un  

nepagūst nobremzēt.

Fakti
CSDD dati par cietušajiem:
 katrs trešais bojāgājušais uz Latvijas ceļiem  

ir gājējs vai velosipēdists;
 Ķekavas pagastā 2009. gadā bojā gājis viens 

gājējs, ievainoti trīs gājēji un divi velosipēdisti;
 2009. gada deviņos mēnešos bojā gājušo gājēju 

skaits samazinājies, turpretī bojā gājušo velosipēdistu 
skaits palielinājies.

Fakti

Samariešu apvienība aicina sūtīt informāciju (e-pasts rsa@rsa.lv) par cilvēkiem, kuriem 
nepieciešama silta un droša jaka.

14. novembrī filiālē Daugmale notika labdarības akcijā Dāvā no sirds saziedo-
to mantu nodošana Latvijas Sarkanā Krusta aprūpētajām maznodrošinātajām 
ģimenēm un noslēguma pasākums.

«Pat nedaudz 
no katra -  

mēs kopā varam 
daudz!»
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Ķekavas novadā 84 bez darba pa-
likušie iesaistījušies Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) projektā un 
sakopj novadu.

Jau divus mēnešus novada iedzīvotājiem, 
kuri ir palikuši bez darba un nesaņem bez-
darbnieka pabalstu, pašvaldība piedāvā ie-
spēju iesaistīties NVA projektā. Tā ietvaros 
cilvēki strādā mazkvalificētus fiziskus darbus, 
par to saņemot 100 latus mēnesī. 

„Visvairāk bezdarbnieku šobrīd nodarbi-
nāti Ķekavā, pavisam 42 cilvēki. Daugmalē 
strādā 23, bet Baložos – 19 bez darba pa-
likušie, kuri lielākoties iesaistās vides labie-
kārtošanas darbos, lapu grābšanā, sadzīves 
atkritumu savākšanā, zemes izlīdzināšanā, 
ar krūmiem aizaugušo teritoriju attīrīšanā, 
dažādu nelielu remontdarbu veikšanā,” stāsta 
sociālā darbiniece Inga Asarīte, kura atbild 
par līgumu slēgšanu starp pašvaldību un 
bezdarbniekiem.  

Runājot par bezdarbnieku motivāciju darbo-
ties šajā projektā, viņa ir novērojusi dažādas 
attieksmes – vairums cilvēku šo saņemto 
naudiņu izjūt kā atbalstu un ir gatavi strādāt, 
taču citiem tā šķiet niecīga. 

Katrā pagastā veicamos darbus ierāda un 
uzrauga darba vadītājs. Ķekavā tā ir teritorijas 
labiekārtošanas speciāliste Inta Arbačevska, 
kura ir gandarīta par šādu iespēju pašvaldī-
bai piesaistīt papildu darba rokas apkārtējās 
vides un pagasta ēku sakopšanā. 

Šobrīd Ķekavā aktīvi notiek Ābeļdārza sa-
kārtošanas un pēdējo lapu grābšanas darbi. 
Apsekojot strādniekus, Ķekavas darba vadī-
tāja sastop Irēnu Meļķi, grābjot lapas lielceļa 
malā. Viņa ir apmierināta ar doto iespēju 
strādāt un nopelnīt sev iztikai. „Vērtēju pozitī-
vi. Darbs pie mājām, svaigā gaisā, ir vismaz 

kāda naudiņa,” stāsta I. Meļķe.
Arī Baložu pārvaldes vadītājs Aivars Sti-

kuts atzīst, ka arvien biežāk no iedzīvotājiem 
saņem pozitīvas atsauksmes par apkārtējās 
teritorijas tīrību, vienlaikus piebilstot - sa-
kopšanas darbi atklāj arī vietējo iedzīvotāju 
bezatbildību. „Tīrot apkārtni un savācot šīs 
lielās atkritumu kaudzes, redzam, kā mūsu 
pašu iedzīvotāji izturas pret dabu. Aicinu ne-
piesārņot un rūpēties par savas vides tīrību, 
tad mēs savus spēkus vairāk varētu veltīt 
citiem teritorijas labiekārtošanas darbiem,” 
uzsver A. Stikuts.  

Baložos ar bezdarbnieku palīdzību tiek 

sakoptas gan grāvmalas un meža teritorija, 
gan veikti nelieli būvniecības un demontāžas 
darbi.

Savukārt Daugmalē, kur šī projekta ietva-
ros šobrīd strādā 23 cilvēki, darbu vadītāja 
Līgas Voldeka paveikto darbu vidū min parka 
teritorijas izveidošanu pie senču svētvietas 
Važu rāvējs, Daugmales pludmales un kap-
sētu sakopšanu.  

Šajā projektā bezdarbnieks var iesaistīties 
sešus mēnešus. 

Vineta Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību daļa

Bezdarbnieki sakopj novadu
Helga:
„Esmu informēta 

par šādiem darbiem. 
Domāju, tas ir īslai-
cīgs risinājums. Kaut 
kādu brīdi cilvēkam 
tas palīdz, bet ilg-
termiņā nedarbojas. 

Taču par to jājautā katram cilvēkam indi-
viduāli, katram jāizsver pašam. Tas tomēr 
ir laiks, ko cilvēks patērē, lai gan varbūt 
varētu aktīvi darboties citviet. Taču, ja ir 
izmisums, šī iespēja, protams, ir izeja.” 

Aļģis:
„Ļoti pozitīvi. Vis-

maz kāds atbalsts 
bezizejā nonākuša-
jiem cilvēkiem. Pro-
tams, šī samaksa pie 
pilnas darba slodzes 
ir simboliska, bet, ja 

nav citas iespējas atrast labāku darbu, 
tad labāk 100 latu, nekā nekas.”

 Ieva:
„Esmu dzirdējusi 

par šo lietu. Vērtēju 
to visnotaļ pozitīvi, 
jo šis darbiņš šiem 
cilvēkiem vismaz ir 
kāda cerība, sākums. 
Lai gan naudiņa par 

darbu nav liela, tomēr ir kaut kādi ienāku-
mi - vismaz var aiziet maizi nopirkt.”

Doles Tautas namā
19. decembrī 10.00 - 15.00

ZIEMASSVĒTKU ANDELE

Rokdarbniekus, kuri ada, tamborē vai darina ko interesantu mājas apstākļos, 
Ziemassvētku andelei lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruņiem 29253085, 67969224.

Ja esi palicis bez darba un nesaņem pabalstu, nāc uz novada 
sociālo dienestu un izsaki savu vēlmi iesaistīties darbos. Atceries - 

neattaisnoti kavējot darbu trīs dienas, tavā vietā stāsies cits! 

Jūs sagaida: 
 Novada talantīgo mājamatnieku darinājumi.
 Iespēja papildināt savu dāvanu grozu  

ar smaržīgām piparkūkām, pašdarinātām rotām,  
zīda šallēm un dažādiem nieciņiem.

 Rūķu rokdarbu darbnīcās gūsiet idejas  
Ziemassvētku dāvanām,  
varēsiet nobaudīt Maģisko Ziemassvētku dzērienu.

 Andelē piedalīsies tautisko deju un līnijdeju grupas  
no Baložu kultūras nama,  
muzikanti, dziedātāji no Ķekavas mūzikas skolas.

Ziemassvētku andeles ietvaros aicinām 
ziedot dažādas lietas, pārtikas preces, jaunus vai 
mazlietotus apģērbus un pašdarinātas dāvanas 
maznodrošinātajām ģimenēm un līdzcilvēkiem!

Dāvaniņas maznodrošinātajiem varēs ziedot 
19. decembrī Baložu kultūras namā no 10.00 līdz 12.00
20. decembrī Daugmalē pie TC Elvi no 11.00 līdz 14.00
20. decembrī Ķekavā pie TC Liiba no15.00 līdz 18.00 

Apmeklētāju ievērībai! 
Nokļūšanai uz Ziemassvētku andeli 

būs nodrošināts transports 
no Daugmales un Baložiem (10.00). 

Sīkāka informācija: www.kekavasnovads.lv
Ziemassvētku andeli rīko Ķekavas Kultūras aģentūra, biedrība Solis tuvāk un Ķekavas novada Dome.

Aptauja
Kā vērtējat pašvaldības 
doto iespēju bezdarbniekiem 
uzkopt novada teritoriju?
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Novada iedzīvotāji 
svin Latvijas 
dzimšanas dienu
Svētki ieskanas Tautas namos

17. novembrī Ķekavas novada kultūras 
namos notika Latvijas Republikas proklamē-
šanas 91. gadadienai veltīti pasākumi.

Latvijas dzimšanas dienai veltītajos pa-
sākumos iedzīvotāji varēja baudīt daudz-
veidīgu, sirsnīgu un aizkustinošu kultūras 
programmu, kurā piedalījās Ķekavas no-
vada pašdarbības kolektīvi.   

Veltījums valstij dejā 
Savu veltījumu Latvijai dejā sniedza Balo-

žu kultūras nama deju grupa Mirāža, bērnu 
mūsdienu deju kolektīvs Lexa un senioru 
dejo kopa Sidrabaine. 

Vismazākie Latvijas svētku svinētāji va-
rēja veidot savu Latvijas karti no ēdamām 
lietām un dabas materiāliem. Šādu iespēju 
bērniem bija sarūpējis SIA BeBe kolektīvs. 
Svētku kulminācijā visi kopā laida gaisā 
balonus ar saviem vēlējumiem Latvijai.

Sabiedrisko attiecību daļa

Lāpu gājiens par godu 
Lāčplēša dienai

11. novembrī novada iedzīvotāji vieno-
jās lāpu gājienā par gadu Lāčplēša dienai. 
Lāpu ugunīm degot, dažādu paaudžu no-
vada iedzīvotāji devās gājienā uz Trušeļu 
kapiem. Lāpu gājiena mērķis bija nodot 
vēstījumu - nekas nav aizmirsts... neviens 
nav aizmirsts. Mēs turam augstā godā un 
cieņā varoņdarbus, kas veikti par mūsu 
zemi. 

Šī tradīcija dod iespēju uzskatāmi paust 
attieksmi un vēsturisko stāstu, kas jānodod 
no paaudzes uz paaudzi, apzinoties savas 
saknes un vēsturi. Šī ir iespēja izjust Lat-
vijas neatkarības vērtību. 

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Goda zīme 
Valdim Ozolam

Latvijas 91. gadadienai veltītajā pasāku-
mā Ķekavas kultūras namā Latvijas valsts 
Aizsardzības fonds Lāčplēsis pasniedza 
Goda zīmi bijušajam Ķekavas vidusskolas 
direktoram Valdim Ozolam.

Ilggadējais pedagogs apbalvojumu sa-
ņēma par nozīmīgu personīgo ieguldījumu 
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, 
pašaizliedzīgu darbu un aktivitāti sabiedris-
kās organizācijas vadīšanā. 

Aizsardzības fonda Lāčplēsis Goda zīme 
ir atzinība tiem cilvēkiem, kuri ar savu dar-
bošanos valsts labā sekmējuši tās aizsar-
dzības spējas un izaugsmi.

Par Ķekavas vidusskolas direktoru  
V. Ozols strādāja no 1993. gada līdz 2009. 
gada vasarai un šobrīd jau trīspadsmito 
gadu vada Doles Saviesīgo biedrību.

Īsumā

Ķekavnieces Ieva Liepiņa un Irma Edīte Ģi-
rupniece ieguvušas augstāko apbalvojumu 
bērnu mākslas konkursā Lidice 2009.

Kopš Galileo Galilejs pirmo reizi izmantoja 
teleskopu, apritējuši 400 gadi. Par godu šai 
gadadienai Apvienoto Nāciju Organizācija 2009. 
gadu pasludināja par Internacionālo Astrono-
mijas gadu, bet Starptautiskā organizācija 
UNESCO 37. starptautiskajai bērnu mākslas 
izstādei - konkursam Lidice 2009 ierosināja 
tēmu Visums.

Kopumā konkursam tika iesniegti 21 000 
jauno mākslinieku darbi no 53 valstīm visā 
pasaulē, to skaitā arī no Latvijas. 

No Ķekavas Mākslas skolas uz Lidici aizce-
ļoja vairāku audzēkņu darbi. Lielajā konkuren-
cē starp daudzajiem patiesi izciliem darbiem 

žūrija pamanīja arī Ķekavas mākslas skolas 
audzēkņu Ievas Liepiņas un Irmas Edītes Ģi-
rupnieces darbus. Abas audzēknes saņēma 

konkursa augstāko apbalvojumu – medaļu 
Lidices roze. 

Ķekavas mākslas skola

Sveicot Latviju 91. gadadienā un Baložu 
pilsētu 18. dzimšanas dienā, 14. novembrī 
Baložu kultūras namā notika koncertuzvedums 
Trīs mezgli. 

Svētku koncertā piedalījās visi Baložu pilsē-
tas kultūras nama kolektīvi un viesmāksliniece 
Elīna Starķe no Ķekavas. Sniegumu vēroja 
vairāk nekā 300 skatītāju. Klātesošos valsts un 
pilsētas jubilejā sveica Ķekavas novada domes 
priekšsēdētājs, baložnieks Roberts Jurķis un 
bijušie Baložu pilsētas domes vadītāji.

Velga Kūkuma,
Ķekavas novada pašvaldības 

kultūras aģentūra

Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības atbalstam, 
27. novembrī tika atklāti Ķekavas novada Jaunie kapi. 
Līdz ar to noslēdzies piecu gadu rūpīgs darbs pie Jau-
no kapu izveides.

Atklāšanā piedalījās Ķekavas novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis, un kapsētu pārvaldniece Sarmīte Jirgensone. 
Savu svētību deva katoļu un luterāņu priesteri.

Ķekavas Jauno kapu izbūvi finansēja Ķekavas novada pašval-
dība. Kopējā izmaksu summa ir vairāk nekā 161 tūkstotis latu. 

Jaunie kapi atrodas Ķekavas novadā, pie Rīgas apvedceļa A5. 
Kapu kopējā zemes platība - 8,25 ha. 

Jauno kapu plānojuma centrālo ansambli veido kapliča ar ērtu, 
dekoratīvu priekšlaukumu, no kura atzarojas visi galvenie apbedī-
jumu zonu ceļi. Ar aleju stādījumiem tiek uzsvērta galvenā ieeja 
un ceļš uz Lielā Krusta ansambli. Dažādu atceres pasākumu 
organizēšanai īpaši piemērots apļveida laukums.

Jauno kapu izveides realizācija notika divās kārtās, vispirms 
tika izveidota saimniecības ēka un kapliča, bet otrajā kārtā notika 
teritorijas labiekārtošana.

 Sabiedrisko attiecību daļa

13. novembrī Katlakalnā tika atklāta Pļavniekkalna 
sākumskolas piebūve - jaunā sporta zāle, kur ar sporta 
aktivitātēm varēs nodarboties gan skolēni, kuru skaits 
sākumskolā aizvien pieaug, gan vietējie iedzīvotāji.

Svinīgajā zāles atklāšanā piedalījās Ķekavas novada Domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, sākumskolas direktore Agita Baltma-
ne, Domes deputāti un darbinieki, kā arī novada izglītības un citu 
iestāžu pārstāvji. Atklāšanas pasākumu kuplināja Pļavniekkalna 
sākumskolas skolēni ar savu uzstāšanos. 

Skolas piebūvē izveidots volejbola un basketbola laukums, ģērb-
tuves, dušas un sporta inventāra noliktava. 

Jaunajā sporta zālē būs iespējams pilnvērtīgs skolēnu darbs 
sporta stundās, tur norisināsies arī skolas svinīgie sarīkojumi, bet 
noteiktos laikos zāle būs pieejama vietējiem iedzīvotājiem.

Jaunās sporta zāles būvniecības darbi tika uzsākti jūlija vidū, 
un kopējās būvniecības izmaksas ir gandrīz 131 tūkstotis latu. 
Sākumskolas piebūves kopējā apbūves platība ir 373 m2, kas 
ietver 263 m2 lielu sporta zāli un savienojuma daļu ar palīgtelpām 
110 m2 platībā.

Sabiedrisko attiecību daļa

Atklāti novada Jaunie kapi Jauna sporta zāle Katlakalnā

Ķekavas skolnieces 
saņem Lidices rozi

Baložu pilsētai – 18
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13. novembrī Ārlietu ministrijā notika 
eseju un vēstuļu konkursa Mans Latvi-
jas karoga stāsts laureātu apbalvošana 
un izstādes Sarkanbaltsarkanā Latvijas 
karoga stāsti atklāšana.

Eseju konkursā 5.- 9. klašu vecuma grupā 
galveno balvu - karogu savai skolai - ieguva 
Ķekavas vidusskolas skolniece Ilze Usāne no 
8. klases. Labāko vidū iekļuva arī tās pašas 

skolas 7. klases audzēkne Elvita Logina.
Apbalvojot skolēnu eseju konkursa laureā-

tus, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš atzinīgi 
novērtēja skolēnu un skolu atsaucību, kas 
apstiprinājusi karoga temata nozīmi.

Ģimenes, māju un Latvijas mīlestība, cieņa 
un apbrīna, brīžiem smeldzīgs un raižpilns 
satraukums par Latvijas nākotni un cerību 
pilna apņemšanās - iesūtīto darbu galvenā 
emocionālā stīga. Kopumā konkursam ie-

sniegtas 215 esejas no 86 skolām dažādos 
Latvijas reģionos.

Eseju konkurss Mans Latvijas karoga stāsts 
ir daļa no pasākumu cikla Latvijas rudens 
karoga zīmē, ko šoruden organizē Ārlietu 
ministrija sadarbībā ar Latvijas Avīzi, Vidze-
mes vēstures un tūrisma centru un Latvijas 
institūtu. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Eseju konkursā labāko vidū - ķekavnieces!

Ķekavā būtiski samazina maksu  
par bērnu ēdināšanu bērnudārzā 

No 1. janvāra Ķekavas novada pirm-
skolas izglītības iestādēs par viena bērna 
ēdināšanu 3x dienā būs jāmaksā Ls 1,40. 
Līdz ar to Ķekavas bērnudārzos bērna 
ēdināšanas maksa samazināta no līdzši-
nējiem Ls 2 uz 1,40. Ēdināšanas maksa 
tiek iekasēta par katru mēnesi līdz nākamā 
mēneša 15. datumam. 

Atlīdzība bērna uzturam audžuģimenē – 
Ls 80 mēnesī

Ķekavas novada Dome nosaka Ls 80 
atlīdzību mēnesī par katra bērna uzturu 
audžuģimenē. Atlīdzību aprēķina, sākot 
ar dienu, kad bērns ievietots audžuģime-
nē, un to izmaksās tam audžuģimenes 
loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar sociālo 
dienestu.

Apstiprina atkritumu  
apsaimniekošanas maksu 

Balstoties uz Ķekavas pagasta pašval-
dības pagaidu administrācijas noslēgto 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA 
Nelsens un izmaiņām Dabas resursu li-
kumā, Ķekavas novada Dome apstiprina  
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu Ķekavas pagasta administratīvajā 
teritorijā, to nosakot Ls 3,31 par 1m³ (cena 
bez PVN) no 2010. gada 1. janvāra. 

Arī turpmāk Ķekavas ambulanci  
vadīs Daiga Āboltiņa

Dome atkārtoti iecēla Ķekavas novada 
pašvaldības aģentūras Ķekavas ambulance 
direktores amatā Daigu Āboltiņu, pagarinot 
darba līgumu vēl uz pieciem gadiem. 

Atbrīvo no amata  
pašvaldības policijas priekšnieku 

Ķekavas novada Dome ārkārtas sēdē 
27. novembrī nolēma ar 2009. gada  
15. decembri pēc paša vēlēšanās atbrīvot 
no amata Ķekavas novada pašvaldības 
policijas priekšnieku Leonu Markelovu. 

Apstiprina būvvaldes  
maksas pakalpojumus

Ķekavas novada Dome apstiprina Ķeka-
vas novada pašvaldības būvvaldes maksas 
pakalpojumu sarakstu. 

Par pašvaldības būvvaldes pakalpoju-
miem jāmaksā visām fiziskām un juridiskās 
personām, izņemot pirmās grupas invalī-
dus, daudzbērnu ģimenes un politiski repre-
sētās personas, kuras uzrāda atbilstošus 
dokumentus, kā arī valsts un pašvaldību 
institūcijas, ko finansē no valsts budžeta.

Pirms pakalpojuma saņemšanas par 
pakalpojumu jāsamaksā Ķekavas nova-
da pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu, 
ieskaitot to Ķekavas novada pašvaldības 
kontā (reģ. Nr.LV90000048491, konta 
Nr.LV62UNLA0050014272800, juridiskā 
adrese Gaismas iela 19, k – 9, Ķekavas, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads).

Plašāka informācija par Domes lēmumiem - 
www.kekavasnovads.lv.

Par darba laiku 
gada nogalē

Ķekavas novada Dome un Baložu 
pilsētas pārvalde būs slēgta un ap-
meklētājus nepieņems no šā gada 
24. decembra līdz 2010. gada 4. 
janvārim.

Daugmales pagasta pārvalde būs 
slēgta un apmeklētājus nepieņems 
no šā gada. 22. decembra līdz 2010. 
gada 4. janvārim.

Sabiedrisko attiecību daļa

Domes deputāti lēma:

Informācijai
Taupības nolūkos Ķekavas novada 

pašvaldībā turpmāk noteikts nepilns 
darba laiks.

Lai samazinātu Ķekavas novada pašvaldības 
institūciju izdevumus amatpersonu un darbinie-
ku atlīdzībai, 27. novembrī Ķekavas novada 
Dome ārkārtas sēdē lēma par nepilna darba 
laika noteikšanu Ķekavas novada pašvaldībā.

Domes pieņemtais lēmums paredz - kā pa-
gaidu risinājumu Ķekavas novada pašvaldībā 
noteikt nepilnu darba laiku, izņemot no darba 
laika grafika piektdienu, kā tas tiek praktizēts 
jau daudzviet Latvijā, vienlaikus nosakot insti-
tūcijas un darbiniekus, kuri nepieciešamības 
gadījumā strādā pilnu darba laiku pašvaldību 
funkciju nodrošināšanai un neatliekamu jautā-

jumu risināšanai.
Ar šo lēmumu Ķekavas novada dome plāno 

samazināt darbinieku atalgojumu par gandrīz 
14%, kā arī optimizēt pašvaldības komunālo 
izdevumu un sakaru pakalpojumu izmaksas. 

Taupības nolūkos darba laika samazināšanu 
paredzēts ieviest no 2009. gada 30. decembra 
līdz brīdim, kad valstī tiks noteikta vienota atal-
gojuma sistēma. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Samazina pašvaldības izdevumus
No 1. janvāra Ķekavas novada 

dome un pašvaldības institūcijas 
strādās četras dienas nedēļā, 

izņemot piektdienas.

Ķekavas novada pašvaldībā decem-
bra sākumā viesojās sadarbības partneri 
no Vācijas - Bordesholmas pašvaldības 
pārstāvji, lai apspriestu turpmākās sadar-
bības iespējas un klātienē iepazītos ar 
Ķekavas novada pašvaldības darbu. 

Vizītes laikā Bordesholmas viesi iepazinās 
ar Ķekavas novada infrastruktūru un jaunā-
kajiem pašvaldības projektiem, piemēram, 
ar jauno Pļavniekkalna skolas sporta zāli 
un divu bērnudārzu būvniecību Katlakalnā 
un Daugmalē, apmeklēja vairākus novada 
uzņēmumus. Sadraudzības pilsētas pār-
stāvji tikās arī ar skolu jauniešiem, Doles 
un Katlakalna draudzes pārstāvjiem, sociālā 
aprūpes centra iemītniekiem un pensionāru 
padomi, kā arī piedalījās Ķekavas - Bor-
desholmas draudzības biedrības 10. ga-
dadienas jubilejā. 

Līdzšinējā veiksmīgā sadarbība ar Bor-
desholmu ļāvusi īstenot dažādus kopīgus 
projektus. Viens no būtiskākajiem ieguvu-
miem - iespēja Ķekavas novada jauniešiem 
doties pieredzes apmaiņas un apmācību 
braucienos uz Vāciju, lai pilnveidotu sa-
vas vācu valodas prasmes un iepazītu citu 
valstu kultūru. Nākamgad plānots kopīgi 
ar Vācijas draugiem rīkot kristīgo jauniešu 
nometni Dānijā. 

Sadarbību ar Bordesholmas draugiem 
plānots attīstīt ne tikai izglītības, kultūras, 
bet arī uzņēmējdarbības jomu, īpaši vērtīga 
ir viņu pieredze alternatīvās enerģijas veidu 
izmantošanā.  

Bordesholmas viesu uzņemšanā brīvprātī-
gi iesaistījās ne tikai Ķekavas – Bordeshol-

mas draudzības bied-
rība, bet arī novada 
iedzīvotāji, kas uzņēma 
viesus savās ģimenēs 
un nodrošināja tulka 
pakalpojumus. 

Ķekavas novada paš-
valdība izsaka pateicību 
visiem, kuri ieguldījuši 
savu laiku un pūles de-
legācijas uzņemšanā un 
sadarbības veidošanā.

Sabiedrisko 
attiecību daļa

Sadarbība turpināsies

Konditorijas izstrādājumu ražotnē Baltās naktis Baložos.

Apgaismojuma stabu 
un mastu ražotnē 

Tecnopali Latvija
 Daugmalē.
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Paziņojums par Ķekavas pagasta 
detālplānojumu apstiprināšanu ar 
Ķekavas novada Domes 
saistošajiem noteikumiem

2009. gada 24. novembrī (prot. Nr.13, 2.§ 2.3.)
Ķekavas novada Dome nolēma apstiprināt Ķekavas pagasta 

detalplānojumus ar Ķekavas novada saistošajiem noteikumiem 
saskaņā ar Pielikumiem Nr.1 līdz Nr.80.

Ar pilnu lēmuma tekstu un saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā:  
www.kekavasnovads.lv un pašvaldības ēkā, Gaismas ielā 19, k-9, 
Ķekavā, Ķekavas novadā.   

Paziņojums par Baložu pilsētas 
detālplānojumu apstiprināšanu ar 
Ķekavas novada Domes  
saistošajiem noteikumiem

2009. gada 24. novembrī (prot. Nr.13, 2.§ 2.18.)
Ķekavas novada Dome nolēma apstiprināt ar Ķekavas novada 

Domes saistošajiem noteikumiem detālplānojuma grozījumus zemes-
gabaliem Cālīšpurva ielā 9 (kadastra Nr.8007 00 0060), Cālīšpurva 
ielā 11 (kadastra Nr.8007 001 0931), Cālīšpurva ielā 13 (kadastra 
Nr.8007 001 0932) un Cālīšpurva ielā 15 (kadastra Nr.8007 001 
0933), Baložos, un izdot saistošos noteikumu Nr.SN/ Par detāl-
plānojuma grozījumu zemesgabaliem Cālīšpurva ielā 9 (kadastra 
Nr.8007 00 0060), Cālīšpurva ielā 11 (kadastra Nr.8007 001 0931), 
Cālīšpurva ielā 13 (kadastra Nr.8007 001 0932) un Cālīšpurva ielā 
15 (kadastra Nr.8007 001 0933), Baložos, apstiprināšanu ar Ķekavas 
novada Domes saistošajiem noteikumiem.

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2009. gada  
24. novembra sēdes lēmumu Nr.1.§ 1.2., (protokols Nr.13)  
Saistošie noteikumi Nr. 10/2009   
 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu, 

likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 
10. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņem-
šanu (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, 
nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Ķekavas novada 
administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, sa-
skaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem 
no Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) 
akceptētu būvprojektu un būvatļauju.

3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu ir:
 

Nr. Nodevas objekts Nodevas likme (latos)
Pilna 
likme

Pie būves 
projekta 
akcepta 
Ķekavas 
novada 
pašvaldības 
būvvaldē

Saņemot 
būvat-
ļauju

1. Mazstāvu vienģimenes 
un dvīņu dzīvojamo māju, 
dārza māju jaunbūve:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,10
15,00

0,04
6,00

0,06
9,00

2. Mazstāvu vienģimenes 
un dvīņu dzīvojamo māju, 
dārza māju rekonstrukcija, 
renovācija, restaurācija:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,05
10,00

0,02
4,00

0,03
6,00

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju jaunbūve:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,05
50,00

0,02
20,00

0,03
30,00

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju un koplieto-
šanas telpu rekonstrukcija, 
renovācija:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,05
20,00

0,02
8,00

0,03
12,00

5. Saimniecības ēku, garāžu 
u.c. palīgceltņu jaunbūve, 
rekonstrukcija, renovācija:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,05
15,00

0,02
6,00

0,03
9,00

6. Dzīvokļu un ēku telpu pār-
plānošana, ja netiek skartas 
nesošās konstrukcijas 10,00 4,00 6,00

7. Dzīvokļu un ēku telpu 
pārplānošana bez funkcijas 
maiņas, ja tiek skartas neso-
šās konstrukcijas 20,00 8,00 12,00

8. Dzīvokļu un ēku telpu pār-
plānošana ar funkciju mai-
ņu, ja tiek skartas nesošās 
konstrukcijas

50,00 20,00 30,00

SIA Baložu komunālā saimniecība
Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 

Reģ.nr.40003201921, tālr./fakss 67916723,  
e-pasts projekts@sia-bks.lv

SIA Baložu komunālā saimniecība 
paraksta līgumus  

par būvniecības darbiem 
ūdenssaimniecības attīstīšanai

19. oktobrī starp SIA Baložu komunālā saimniecība un:

 Konsorciju Koger un Partneri tika pa-
rakstīts būvniecības darbu līgums Dzeramā 
ūdens rezervuāra un atdzelžošanas stacijas 
būvniecība Baložos. 

Līguma ietvaros paredzēti trīs jaunu artēzisko aku, 
jaunās atdzelžošanas stacijas, pazemes rezervuāru, 
2. pacēluma sūkņu stacijas būvniecība un aprīkošana, 
kā arī kompleksa pieslēgšana pilsētas maģistrālajiem 
ūdensapgādes tīkliem. Līguma kopējās izmaksas -  
Ls 470 875,31, tai skaitā PVN. Darbi uzsākti 2009. 
gada 11. novembrī.

  SIA Velve tika parakstīts būvdarbu 
līgums Jaunu spiedvadu un kanalizācijas 
sūkņu stacijas izbūve un rekonstrukcija 
Baložu pilsētā. 

Līguma ietvaros paredzēti trīs jaunu kanalizācijas 
notekūdeņu pārsūknēšanas staciju izbūve un divu esošo 
kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas staciju rekons-
trukcija. Līguma kopējās izmaksas - Ls 104 816,57, tai 
skaitā PVN. Darbi uzsākti 2009. gada 11. novembrī.

 PS Constructus Engineering tika pa-
rakstīts būvdarbu līgums Ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūve un rekons-
trukcija Baložos. 

Līguma ietvaros paredzēta kanalizācijas un ūdens-
apgādes tīklu paplašināšana, kā arī esošo kanalizācijas 
spiedvadu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjau-
nošana. Līguma kopējās izmaksas - Ls 759 101,74, tai 
skaitā PVN. Darbi uzsākti 2009. gada 11. novembrī.

 Konsorciju Koger un Partneri tika pa-
rakstīts būvdarbu līgums Notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu rekonstrukcija Baložos. 

Līguma ietvaros paredzēta jauno saimnieciskās ka-
nalizācijas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaišu 
izbūve. Līguma kopējās izmaksas - Ls 1 244 152,65, tai 
skaitā PVN. Darbi uzsākti 2009. gada 19. novembrī.

Līgumi tiks īstenoti Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlat-
vijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta, 
Baložu pilsētā ietvaros.

PRojeKtu ūDeNSSAIMNIeCīBAS AttīStīBA 
AuStRuMLAtVIjAS uPju BASeINu PAšVALDīBāS, 
3. KāRtA, BALožu PILSētā LīDzfINANSē eIRoPAS 
SAVIeNīBA.

fINANSējuMA SAņēMējS šī PRojeKtA IetVA-
RoS IR SIA BALožu KoMuNāLā SAIMNIeCīBA.

PRojeKtA ADMINIStRAtīVāS, fINANšu uN 
teHNISKāS VADīBAS uzRAuDzīBu NoDRošINA 
LR VIDeS MINIStRIjA. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

PaziņojumsDomes deputāti lēma:
Šajā ekonomiski grūtajā laikā Baložu 

komunālā saimniecība nodrošina gan 
dzīvojamo māju uzturēšanu, gan savu 
iespēju robežās veic papildus uzlabo-
jumus dzīvojamām ēkām. 

Uzlabojumi apsaimniekošanā
Kā galvenos uzlabojumus apsaimniekošanā 

gribam minēt:
 Kāpņu telpu ieejas durvju nomaiņu uz jau-

nām, metāla durvīm ar čipu.
 Māju apdrošināšanu ar atliktajiem maksāju-

miem - summa tiek sadalīta uz vairākiem mē-
nešiem uz katru dzīvokli un iekļauta ikmēneša 
apsaimniekošanas rēķinā.
 Norit darbi pie apgaismojuma sistēmas at-

jaunošanas, kāpņu telpu modernizēšanas un 
māju sagatavošanas ziemas periodam.
 Visi siltummezgli uzstādīti ekonomiskajā re-

žīmā - telpas temperatūra pazeminās līdz +18°C 
naktī un laikā, kad lielākā iedzīvotāju daļa atro-
das darbā; brīvdienās tiek uzturēti +20°C. Tas 
ļauj iedzīvotajiem samazināt apkures izdevumus 
par 33%, salīdzinot ar pagājušo gadu. 
 Atjaunota kāpņu telpu apgaismojuma pogu 

darbība, tā samazinot iedzīvotāju izdevumus par 
elektrību koplietošanas telpās. Vietās, kur nebija 
iespējams izveidot apgaismojuma pogu, ierīkoti 
kustības sensori.
 Veikta visu apsaimniekošanā esošo ēku un 

sistēmu tehniskā apsekošana. Šobrīd tiek rūpīgi 
plānoti darbi atklāto defektu novēršanai.
 Pateicoties ES līdzfinansējumam, šobrīd 

Baložu komunālā saimniecība uzsākusi nopiet-
nus darbus pie pilsētas ūdensapgādes moder-
nizēšanas. 

Problēmas rada parādnieki
Sākoties apkures sezonai, palielinās to ie-

dzīvotāju skaits, kuri neveic maksājumus par 
komunālajiem pakalpojumiem un apkuri. Līdz 

ar to ir grūti rast līdzekļus apsaimniekošanas 
kvalitātes uzlabošanai un ēku modernizēšanai, 
jo Baložu komunālā saimniecība spiesta novirzīt 
no godprātīgi maksājošiem pilsētas iedzīvotā-
jiem iegūtos līdzekļus izdevumu segšanai par 
pakalpojumu nodrošināšanu. 

Baložu komunālā saimniecība apzinās, ka 
daļa iedzīvotāji nonākusi finansiālās grūtībās un 
nespēj veikt maksājumus laikā un pilnā apmērā. 
Esam atvērti sadarbībai, tāpēc aicinām ikvienu 
šādā situācijā nonākušu personu nekavējoties 
vērsties pie mums. Izvērtējot katru situāciju 
individuāli, saviem iedzīvotājiem piedāvājam 
izveidot parādu atmaksas grafiku un, ja mūsu 
vienošanās tiek godprātīgi pildīta, tiek apturēts 
līgumsoda pieaugums. Ir gadījumi, kad esam 
pat daļēji vai pilnībā dzēsuši uzkrāto līgumsoda 
parādu.    

 Tomēr jāsecina, ka daļa parādnieku ir iedzī-
votāji, kuri nonākuši nevis naudas grūtībās, bet 
nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem un 
apkuri savas bezatbildības dēļ. Diemžēl šādu 
bezatbildīgu iedzīvotāju dēļ cieš godprātīgie 
maksātāji.

Viena no metodēm parādu atgūšanai - Baložu 
komunālā saimniecība savu tehnisko iespēju 
robežās atvieno nemaksātāju dzīvokļus no elek-
troenerģijas piegādes un citiem pakalpojumiem. 
Nereti tikai pēc šādu darbību izmantošanas daļa 
parādnieku sedz savu parādu, attiecīgi pēc tam 
pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota. 

Baložu komunālā saimniecība ir gatava meklēt 
labāko risinājumu abām pusēm, diemžēl lielākā 
parādnieku daļa pat nevēlas risināt radušos 
problēmu, tāpēc vairāku parādnieku lietas nodo-
tas parāda piedziņas firmai, kas lietu par parāda 
atgūšanu virzīs tālāk uz tiesu instancēm. 

Baložu komunālā saimniecība dara visu ie-
spējamo, lai sniegtu pilnu pakalpojumu klāstu ie-
dzīvotājiem, neskatoties uz minēto problēmu.

SIA Baložu komunālā saimniecība

Uzlabojumi apsaimniekošanā Baložos

Ķekavas novada dome, 24. novem-
brī iepazīstoties ar kapitālsabiedrību 
darbību un finansiālo stāvokli 2008. 
gadā, konstatēja, ka bijusī Baložu 
pašvaldība sešu gadu laikā savās 
kapitālsabiedrībās ieguldījusi vairāk 
nekā 104 hektārus pilsētas zemes 
par tirgus vērtībai neatbilstoši zemu 
cenu - tikai 730 tūkstošiem latu. 

Balstoties uz sniegto ziņojumu par kapitālsa-
biedrības darbību, kopumā bijusī Baložu pilsē-
tas pašvaldība kopš 2002. gada ieguldījusi paš-
valdības zemi 18 kapitālsabiedrībās, no kurām 
viena jau pasludināta par maksātnespējīgu, bet 
pārējo uzņēmumu kopējie zaudējumi vērtējami 
vairāk nekā viena miljona latu apmērā. 

Šīs kapitālsabiedrības izveidotas ar Baložu 
pilsētas Domes lēmumu, taču pašai Baložu 
pašvaldībai tajās pieder tikai ~20-25% kapi-
tāldaļu, kas neļauj iesaistīties lēmumu pie-
ņemšanā. Veicot šo ieguldījumu, pašvaldība 
zemi novērtējusi neadekvāti zemu - neatbilstoši 
nekustamā īpašuma tirgus situācijai, lai gan 
Baložos zemes vērtība bija līdzvērtīga Rīgai 
un Jūrmalai. 

Tā kā uz ieguldītās pašvaldības zemes uz-
celtas arī dzīvojamās mājas, bet nekustamā 
īpašuma tirgus jomā vēl joprojām vērojama 
lejupslīde, Ķekavas novada pašvaldība pauž 
bažas, ka šīs kapitālsabiedrības arī turpmāk, 
visticamāk, varētu ciest zaudējumus. Tā re-
zultātā Ķekavas novada pašvaldība kā Baložu 
pašvaldības saistību pārņēmēja pēc novadu 
reformas var zaudēt šajās kapitālsabiedrībās 
ieguldīto zemi, jo uzņēmumu maksātnespējas 
un bankrota gadījumā būs jāsedz kreditoru 
prasības. 

Ņemot vērā augstākminēto, Ķekavas novada 
pašvaldība uzskata, ka par radušos situāciju 
un iespējamajiem draudiem zaudēt ieguldīto 
pašvaldības zemi, atbildība pilnībā jāuzņemas 
bijušajam Baložu pilsētas pašvaldības priekšsē-
dētājam Andim Adatam un deputātiem. 

Lai iespējami mazinātu pašvaldībai radītos 
zaudējumus, Ķekavas novada Domes 24. no-
vembra sēdē tika apstiprināts rīcības plāns par 
kapitālsabiedrību turpmāko darbību, paredzot 
vairākos uzņēmumos pārdot pašvaldībai pie-
derošās kapitāldaļas vai arī ierosināt šo uzņē-
mumu maksātnespēju.  

Sabiedrisko attiecību daļa

Baložu pašvaldība ieguldījusi zemi 
par santīmiem

SIA Baložu
komunālā saimniecība

Turpinājums 7. lpp.



UZŅĒMĒJDARBĪBA 7

Nevalstisko organizāciju pulkam 
novembrī piepulcējusies jauna - 
Ķekavas novada biedrība Solis  
tuvāk. Tajā apvienojušies pozitīvi un 
progresīvi domājoši novadnieki un 
cilvēki, kuri cieši saistīti ar Ķekavas 
novadu. 

„Mēs redzam, apzināmies problēmas no-
vadā un vēlamies piedalīties to risināšanā 
paši, lieki nerunājot, nekritizējot, bet klāt-
esot,” tā par biedrības mērķi saka viena no 
dibinātājām Ginta Logina.  

Biedrības galvenais darbības akcents būs 
vērsts uz novada iedzīvotāju izglītošanu un 
informēšanu par dažādiem novadniekiem 
svarīgiem jautājumiem. Biedrība sniegs 
praktisku informatīvu palīdzību par izglītības 
daudzveidību, atvieglojumiem un profesio-
nālās pilnveides, tālākizglītības, mūžizglītī-

bas un karjeras izglītības iespējām visām 
vecuma grupām. 

Lai veicinātu Ķekavas novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, biedrība So-
lis tuvāk aktīvi iesaistīties novada attīstībā 
un pilnveidošanā. „Lai cilvēks šeit justos 
ērti, viņam jābūt informētam, izglītotam un 
jājūtas piederīgam. Mūsu idejas jau guvu-
šas daudzu cilvēku morālo atbalstu, tāpēc 
aicinu ikvienu kopā ar mums līdzdarboties 
novadnieku labā,” saka Ginta Logina. 

Šajos laikos būtiska ir labdarība, līdz-
cietība un nepieciešamība pēc sabiedrību 
vienojošiem pasākumiem, kas arī ir viena 

no biedrības prioritātēm. 
Paraudzīsimies visapkārt - varbūt mūsu 

apkaimē ir kāda ģimene, bērns vai pensio-
nārs, kuram nepieciešama palīdzība – ma-
teriāls atbalsts vai sirds siltums. Iespējams, 
šie cilvēki nevar saņemt valsts noteikto pa-
līdzību, bet mēs kā līdzcilvēki varam sniegt 
kaut nelielu, tomēr atbalstu. 

Biedrība Solis tuvāk plāno veidot ciešu 
sadarbību arī ar citām nevalstiskajām or-
ganizācijām, valsts un pašvaldību institū-
cijām.

Vineta Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību daļa

Lai aizstāvētu Ķekavas novada uz-
ņēmēju intereses, 10. novembrī tika 
reģistrēta biedrība Ķekavas novada 
Uzņēmēju padome, ko dibinājuši deviņi 
vietējie Ķekavas, Baložu un Daugmales 
uzņēmēji.

Par galvenajiem uzdevumiem padome 
izvirzījusi apzināt ar uzņēmējdarbību sais-
tītās aktuālās problēmas Ķekavas novadā 
un sagatavot priekšlikumus to risināšanai. 
Nepieciešams veicināt uzņēmēju dialogu ar 
pašvaldību un uzlabot savstarpējo informā-
cijas apmaiņu uzņēmēju vidū.    

„Ir daudz uzņēmējiem un pašvaldībai ikdie-
nā diskutējamu jautājumu. Dažkārt problēmu 
un neskaidrību risināšanā paiet ilgs laiks. 
Tas apgrūtina un kavē uzņēmumu pamat-
darbību, tādēļ arī esam izveidojuši Ķekavas 
novada Uzņēmēju padomi, kas palīdzēs ne 

tikai sakārtot uzņēmējdarbības jautājumus 
sadarbībā ar pašvaldību, veiksmīgāk risināt 
uzņēmējiem būtiskus jautājumus,” uzsver 
uzņēmējs un biedrības valdes loceklis Rai-
vis Grūbe. 

Šobrīd Uzņēmēju padome kopā ar Ķeka-
vas novada pašvaldību ir padziļināti izdisku-
tējuši un sagatavojuši sadarbības savstarpējo 
līgumu, nosakot sadarbības jomas un vei-
dus, kas veicinātu uzņēmēju tiešo līdzdalību 

pašvaldības lēmumu pieņemšanā novada 
ekonomiskās aktivitātes un vietējo iedzīvotāju 
labklājības veicināšanai.

Padomes valdes priekšsēdētāja Angelika 
Bondare: „Sadarbības līgums, protams, ir ļoti 
svarīgs instruments biedrības un pašvaldības 
sadarbībai. Patlaban ļoti būtiski iesaistīties arī 
novada attīstības plāna izstrādē. Šobrīd bied-
rībā ir 22 biedri, bet kopumā biedrības ap-
raidē ir 48 interesenti, kuriem mēs sniedzam 
informāciju par aktualitātēm pašvaldībā, citās 
organizācijās, par struktūrfondiem, biedru 
piedāvājumiem sadarboties, par iepirkumiem 
novadā un vēl dažādas citas ziņas.” 

Informāciju par iespējām iesaistīties Uzņē-
mēju padomes darbā var iegūt pie Angelikas 
Bondares, tālrunis - 29636667 vai e-pasts: 
Angelika@udensdarzs.lv.

Vineta Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību daļa

Jau divus mēnešus Ķekavas no-
vada iedzīvotāji var uzzināt Ķeka-
vas novada aktualitātes jaunajā 
novada pašvaldības mājas lapā  
www.kekavasnovads.lv. Turpinot dar-
bu pie tās pilnveidošanas, Ķekavas 
novada pašvaldība aicina ikvienu no-
vada iedzīvotāju iesaistīties un izteikt 
savus priekšlikumus, sūtot tos uz 
e-pastu: ginta.logina@kekava.lv.   

 
Strādājot pie jaunās novada mājas la-

pas izveides, Ķekavas novada pašvaldība 
saskārās ar problēmām, kas saistītas ar 
bijušās Baložu pilsētas Domes mājas la-
pas satura pārņemšanu un tās integrēša-
nu jaunajā Ķekavas novada pašvaldības 
mājas lapā. 

Esam uzklausījuši daudzu iedzīvotāju 
jautājumus par šo problēmu.

Lai viestu skaidrību pašreizējā situācijā, 
Ķekavas novada pašvaldība vēlas sniegt 
skaidrojumu par www.balozi.lv mājas lapas 

pārņemšanas gaitu.
24. septembrī Rīgas reģiona policijas pār-

valdē tika iesniegts iesniegums par Ķekavas 
novada pašvaldībai piederošas mājas lapas 
nelikumīgu izmantošanu, un policijā uzsākta 
resora pārbaude.

Lai gan Baložu pilsētas Domes mājas 
lapas www.balozi.lv autortiesības pieder 
Ķekavas novada pašvaldībai, tās izstrā-
dātāji, uzturētāji un apkalpotāji - SIA ART 
Design Studio - mājas lapu šī gada jūlijā 
slēdza, atsaucoties uz kādu Baložu pilsētas 
Domes izsniegtu dokumentu. Diemžēl šo 
dokumentu SIA ART Design Studio uzrādīt 
nevar. Arī Ķekavas novada pašvaldībā un 
bijušajā Baložu pilsētas Domē par šādu 
dokumenta eksistenci informācijas nav. Tas 
liek secināt, ka SIA ART Design Studio 
patvaļīgi pārtraukusi www.balozi.lv mājas 
lapas darbību.

Pēc mājas lapas slēgšanas SIA ART 
Design Studio, balstoties uz neizpausta 
klienta pieprasījumu, reģistrēja domēnu 

ar citu, līdzīgu nosaukumu un novieto-
ja to uz saviem serveriem iepriekšējās 
mājas lapas vietā. Taču vienīgā pieeja  
www.balozi.lv mājas lapas pirmkodam pa-
likusi SIA ART Design Studio.

Diemžēl šī firma nesniedz atbildi arī uz 
jautājumu, kā viņu jaunais klients ir saņēmis 
mājas lapas www.balozi.lv kopiju, kas pieder 
Ķekavas novada pašvaldībai, to izmantojis, 
publicējis un lieto savām privātajām vajadzī-
bām, maldinot mājas lapas apmeklētājus ar 
nekorektu informāciju, uzdodoties par biju-
šās Baložu pilsētas Domes mājas lapu. 

Ķekavas novada pašvaldība uzskata, ka 
šādā veidā tiek pārkāptas gan pašvaldī-
bas autortiesības, gan veikta informācijas 
zādzība, gan ar nekorektu saturu mājas 
lapā - maldināti iedzīvotāji.

SIA ART Design Studio konstruktīvās 
sarunās ar Ķekavas novada pašvaldību 
neiesaistās un pieprasa parakstīt nekorektu 
vienošanos. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Kur palika www.balozi.lv?

«17. decembrī 19.00 Ķekavas 
kultūras namā Ķekavas novada 

Uzņēmēju padome aicina 
uz tikšanos biedrus un visus 

interesentus uz debatēm  
par biedrības darbību.» 

Aizstāvēs uzņēmēju intereses novadā

Solis tuvāk

9. Darījumu un sabiedrisko 
iestāžu objektu jaunbūve:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,15
50,00

0,06
20,00

0,09
30,00

10. Darījumu un sabiedrisko ies-
tāžu objektu rekonstrukcija, 
renovācija:
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,10
30,00

0,04
12,00

0,06
18,00

11. Ražošanas un komunālo 
objektu jaunbūve : 
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,20
80,00

0,08
32,00

0,12
48,00

12. Ražošanas un komunālo 
objektu rekonstrukcija : 
- par katru būvobjekta 
apjoma 1m³
- bet ne mazāk par

0,10
50,00

0,04
20,00

0,06
30,00

13. Inženierkomunikāciju, ceļu, 
ielu izbūve, rekonstrukcija : 
- par katru būvobjekta apjo-
ma tekošo 1m
- bet ne mazāk par

0,15
50,00

0,06
20,00

0,09
30,00

4. Nodeva par būvatļaujas pagarināšanu:
4.1. fiziskām personām – Ls 5,00;
4.2. juridiskām personām – Ls 10,00.
5. Nodeva par būvatļaujas pārreģistrāciju:
5.1. fiziskām personām – Ls 15,00;
5.2. juridiskām personām – Ls 25,00.
6. 40% no nodevas maksā pie būves projekta akcepta būvvaldē, 

bet atlikušos 60% no nodevas maksā, saņemot būvatļauju. 
7. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta 

saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo do-
kumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta 
saskaņošanu saistītas darbības).

8. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas 
maksātāja būvniecības izmaksām.

9. No nodevas maksāšanas atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, 
ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par Ķekavas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

10. Nodeva iemaksājama Ķekavas novada pašvaldības kasē.
11. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas novada pašvaldības bu-

džetā.
Domes priekšsēdētājs R. jurķis

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2009. gada 
24. novembra sēdes lēmumu Nr. 7.§ 7.1. (protokols Nr .13)
Saistošie noteikumi Nr. 7/2009
Topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtība Ķekavas novadā

Izdoti saskaņā ar  likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo 
daļu MK 12.12. 2006. gada noteikumu Nr.1002 Aizsargjoslu datu 
bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība 6. un 
8. punktu MK. 02.05.2000. gada noteikumu Nr.168 Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būv-
niecībā 27.punktu.

1. Noteikumos lietotie termini.
1.1. Koordinātu sistēma - ģeodēziskajiem uzdevumiem piemē-

rota ģeometriska sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli 
(praktiskajiem pielietojumiem punktu stāvokli nosaka ar plaknes 
koordinātām x un y, bet augstumu ar H).

1.2. Ģeodēziskie punkti - mērīšanas vajadzībām apvidū no-
stiprinātas zīmes, kurām noteiktas koordinātas darbu veikšanai 
piemērotā koordinātu sistēmā.

1.3. Ģeodēziskie darbi - ģeodēziskie darbi būvniecībā ietver:
ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti;
būvprojektēšanas sagatavošanu;
būvju nospraušana;
būvdarbu kvalitātes kontroli;
būvju izpildmērījumus.
1.4. objekta punkti - topogrāfiskie punkti, ēkas konstrukciju 

punkti, būvasu un sarkano līniju nostiprinājuma punkti, robežpunkti 
un citi mērīšanai apzīmēti un neapzīmēti raksturīgi punkti.

1.5. Kadastrālā uzmērīšana - zemes vienību, būvju, telpu grupu 
un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū.

1.6. Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un 
aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, 
sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

1.7. Ceļu inženierbūves - ielas, tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, 
tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas 
ietaises, atbalsta sienas un citas būves.

1.8. Digitālā karte - pagasta administratīvās teritorijas inže-
niertopogrāfiskā digitālā karte (mērogā 1:500), tai skaitā ielu un 
ceļu sarkanās līnijas, kas izstrādāta digitālā formā (*dgn, *dwg 
vai *dxf formātā).

1.9. Avārija - iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, 
kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zau-
dējumus.

1.10. Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu  
avāriju.

2. šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par 
aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana. 
šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības 
projektu grafiskajām daļām.

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām perso-
nām, kas Ķekavas novadā veic:

3.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību 
vai ekspluatāciju (vai to bilancē ir augstākminētās būves);

3.2. ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus;
3.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektēšanu.

Domes deputāti lēma:

Turpinājums 8. lpp.

Ķekavas novada biedrība Solis tuvāk aicina iedzīvotājus sniegt 
informāciju par cilvēkiem (vārds un adrese), kuriem nepieciešama 

palīdzība, lai kopīgiem spēkiem sarūpētu viņiem Ziemassvētku 
pārsteigumu. Lūdzam rakstīt uz e-pastu gintal@inbox.lv 

vai zvanīt pa tālruni 29345606. 
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Sākoties rudens sezonai, visā Lat-
vijas teritorijā, arī Ķekavas novadā 
sarosījušies gan licencētie zvejnieki, 
gan malu zvejnieki. Iemesls? Latvijas 
likteņupē Daugavā uz nārstu nāk laši 
un taimiņi. 

Latvijas upēs savvaļas lašu populācija 
pēdējo 30 gadu laikā samazinājusies par 
divām trešdaļām. No 130 Latvijas lašupēm, 
kas savulaik nodrošināja lašu nārstu, šo-
brīd atlikušas vien pārdesmit lašu nārstam 
noderīgas upes. Daugavas HES kaskādes 
izbūve iznīcinājusi dabisko lašu populāciju 
Daugavā un tās baseinā, kas pirms HES 
būvniecības bija viena no nozīmīgākajām 
Eiropas lašupēm. 

Diemžēl šobrīd Latvijā galvenie savvaļas 
lašu populācijas samazināšanās cēloņi ir malu 
zvejniecība un nekontrolēta lašu nozveja jūras 
piekrastē un upju grīvās. 

Tāpēc, lai saudzētu mūsu ūdens bagātības, 
aicinām ikvienu, kurš ir pamanījis, ka Dau-
gavā, Sausajā Daugavā un mazajās upītēs 
nelegāli uzdarbojas malu zvejnieki, noteiktajā 
saudzēšanas periodā ķerot lašus un taimiņus, 
nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par pārkāpu-
miem atbildīgajiem inspektoriem. 

Māris Belovs

Attīstības komiteja neatbalsta  
autoceļa E67 posma A4-Bauska  
būvniecību tās pašreizējā variantā

Šā gada 8. decembrī Ķekavas novada 
Domes Attīstības komiteja izskatīja valsts 
galvenā autoceļa E67 posma A4(Saulkalne)-
Bauska(Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Lai nepieļautu novada terito-
rijas mākslīgu sadalīšanu, tika nolemts ne-
atbalstīt būvniecību tās pašreizējā variantā, 
kā to piedāvā Latvijas Valsts ceļi. 

Pašreizējais Latvijas Valsts ceļu atbalstī-
tais variants (3. apakšvariants) paredz ma-
ģistrālā autoceļa izveidi caur Ķekavas un 
Daugmales pagastu apdzīvotajām vietām, 
tādējādi palielinot smagā autotransporta 
plūsmu un apkārtējās vides piesārņojumu, 
kā arī apgrūtinot iedzīvotājiem pārvietoša-
nās iespējas novada teritorijā.  

Šo būvniecības variantu neatbalsta ne 
Ķekavas novada pašvaldība, ne Daugma-
les un Ķekavas pagastu iedzīvotāji, šādu 
viedokli paužot arī sabiedrisko apspriešanu 
laikā. Ņemot vērā kopējās novada attīstības 
intereses, esam vienoti ar iedzīvotājiem 
savā izvēlē par labu 1. apakšvariantam, kas 
paredz jaunās automaģistrāles izvietojumu 

lielākoties lauku teritorijās. 
Savu nostāju esam vai-

rākkārt pauduši Vides pār-
raudzības Valsts birojam 
un Latvijas Valsts ceļiem, 
aicinot veikt plašāku izpēti 
un pilnveidot būvniecības 
projektu, piemēram, pare-
dzot papildus šķērsojumus 
un uzbrauktuves jaunajai 
automaģistrālei. Tāpat esam 
ierosinājuši izsludināt atkār-
totu sabiedrisko apsprieša-
nu. Tomēr Latvijas Valsts 
ceļi mūsu ieteikumus uz-
skatīja par nebūtiskiem.

Par izveidojušos situāciju 
Attīstības komiteja informēs 
arī novada Domes deputā-
tus, kuriem būs jāpieņem 
lēmums par jaunās auto-
maģistrāles būvniecību Ķe-
kavas novadā.

Juris Krūmiņš, 
Ķekavas novada Domes 

Attīstības komitejas 
vadītājs

Sargāsim 
lašus nārsta 
laikā

Par pārkāpumiem lūdzam ziņot:

Sabiedriskajiem inspektoriem 
no biedrības Mēs zivīm: 
 jurim Valainim, tālrunis - 26116445, 
 Mārim eglītim, tālrunis - 28600969, 
 Mārtiņam Putniņam, tālrunis - 26426041, 
 jurim Nagainim, tālrunis - 26353360.

Sektora vecākajiem inspektoriem: 
 Aijai Siliņai, tālruņi - 67807930, 29138611, 
 jānim jansenam, tālruņi - 67807930,

29450065. 

Fakti

Kur un kad aizliegts zvejot

Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumu prasībām, 
lašus un taimiņus aizliegts ķert jūras piekrastes 
ūdeņos, Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, 
posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HeS no 1. ok-
tobra līdz 15. novembrim. Pārējos iekšējos ūde-
ņos – visu gadu, izņemot licencētas makšķerēšanas 
nolikumos norādītajās vietās un laikos.

Visu gadu aizliegts makšķerēt Daugavā, 700 m 
lejup pa straumi no Rīgas HeS aizsprosta, bet 
Sausajā Daugavā aizliegts zvejot no 1. septembra 
līdz 30. novembrim.

Fakti

Pret novada 
teritorijas mākslīgu 
sadalīšanu

1. apakšvariants

2. apakšvariants

3. apakšvariants

4. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), būvju 
un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai 
renovācija) jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Ķekavas 
novada Būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts 
ģeodēzijā un mērniecībā licencēto un sertificēto personu izstrādāts 
topogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju orga-
nizācijām, pašvaldības digitālās kartes uzturētāju, un savietots ar 
vienotās pagasta digitālās kartes topogrāfisko informāciju.

5. Pagasta administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informāci-
jas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī 
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē 
Ķekavas novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir 
tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota 
ar pašvaldību.

6. topogrāfiskā materiāla aktualizācija būvniecības vajadzībām 
nav nepieciešama: 

6.1. Avārijas darbu gadījumā*;
6.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m 

dziļumam)*;
6.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 

4m2 vai inženierkomunikāciju garums nav lielāks par 4m*;
6.4. Darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts*;
6.5. zemes ierīcības projektiem, ja darba uzdevums to ne-

paredz;
6.6. ja esošais topogrāfiskais materiāls nav vecāks par vienu 

gadu*.
(*) - šajos gadījumos var izmantot esošo topogrāfisko vai ka-

dastra kartes materiālu.
7. Lai kontrolētu būvdarbu kvalitāti instrumentāli jāuzmēra un 

jānosaka būves un būvelementu faktisko izmēru atbilstība ak-
ceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīvos noteiktajiem 
kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā 
katrs uzņēmums(objektu īpašnieki, ekspluatējošās organizācijas, 
būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu specifikai (profilam) 
un apjomam.

8. Inženierkomunikāciju, būvju un transporta būvju ekspluatējošās 
organizācijas (kā arī būvdarbu veicēji) Ķekavas novada teritorijā 
uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu 
(nodošanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar MK 13.04.2004 noteikumu 
Nr. 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā prasībām 
pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) apse-
košanas un pārbaudes to atbilstībai akceptētam būvprojektam, kā 
arī ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas savietošanas 
ar pagasta vienoto digitālo karti.

9. Izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu (pirms vaļējās 
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) un piesaisti izpildshēmai or-
ganizē un nodrošina persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju vai 
būvatļauju.

10. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu instrumentālo 
uzmērīšanu veic mērniecībā licencēta vai sertificēta persona.

11. topogrāfiskās informācijas savietošanai pagasta vienotajā 
digitālajā kartē Ķekavas novada pašvaldība pieņem tikai mērniecībā 
licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos, ģeodēziskos un 
kadastrālos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus, izpildshēmas 
un būvasu nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, 
*dwg vai *dxf formātā), 1992. gada Latvijas taisnleņķa koordinātu 
LKS 92 tM un 1977. gada Baltijas normālā augstumu sistēmās. 
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz trīs viennozī-
mīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā 
topogrāfiskajā plānā vai kadastra kartē.

12. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, 
izsniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona pēc rakstiska (elek-
troniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā. 

13. uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu 
rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei pašvaldības 
izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu 
laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālajai situācijai dabā 
un valstī noteiktajiem standartiem. Ķekavas novada pašvaldības 
institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) 
tikai šādā veidā saskaņotu (reģistrētu) informāciju.

14. ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos 
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, 
tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildshē-
mā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) 
aizbēršanas.

15. Pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas jāpieaicina Būv-
valdes pārstāvis būvdarbu pieņemšanai sekojošu objektu izbūves 
gadījumos:

15.1. maģistrālo, kā arī ielu inženierkomunikāciju izbūve,
15.2. apakšzemes būves (pārsūknēšanas staciju, attīrīšanas 

iekārtu u.c.), kuras atrodas vai tiks nodotas ekspluatācijā pašvaldības 
vai tai pakļauto organizāciju bilancē,

15.3. ceļu inženierbūves,
15.4. rakšanas darbu atļaujā noteiktajos gadījumos.
16. Pēc inženierkomunikāciju objektu uzmērīšanas personai, 

kas saņēmusi rakšanas atļauju vai būvatļauju vienas nedēļas laikā 
izpildshēmas divi eksemplāri jāiesniedz Būvvaldē un jāsaņem ak-
cepts par būvdarbu veikšanu atbilstoši projektam (vai saskaņotām 
izmaiņām). Pēc akceptēšanas izpildshēmas viens eksemplārs paliek 
Būvvaldē un otrs tiek atdots iesniedzējam.

17. objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja nav paš-
valdības izvēlētās juridiskās personas apliecinājuma par objekta 
topogrāfiskā materiāla savietošanu ar pagasta digitālo karti.

18. Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskā daļa ir 
nododama pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai 
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai 
un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība 
lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai saistošo 
noteikumu izdošanu par detālplānojuma apstiprināšanu pieņem, 
ja kartogrāfiskais materiāls ir saskaņots ar pašvaldības izvēlēto 
juridisko personu.

19. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju objektu 
pieņemšana ekspluatācijā, to īpašniekiem jānoformē ar pieņemša-
nas-nodošanas aktu, kuram jāpievieno šajos noteikumos noteiktā 
kārtībā apstiprinātas izpildshēmas.

Domes priekšsēdētājs R. jurķis

Domes deputāti lēma:
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Aizvien biežāk dzirdam par noziegumu skai-
ta palielināšanos, tāpēc ir īstais laiks pajautāt - 
ko es pats varu darīt savā labā, lai nekļūtu 
par cietušo un pasargātu sevi no garnadžu 
uzbrukuma? Kā rīkoties, lai neizprovocētu ļau-
nu rīcību pret sevi un mazinātu iespēju nokļūt 
cietušo rindās? Padomu sniedz Valsts polici-
jas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa 
priekšnieks Alvis Vinters (attēlā).

Būt vērīgiem
Jāpievērš uzmanība aizdomīgiem cilvēkiem 

un lietām, jābūt vērīgiem, iegaumējot īpašas 
atpazīstamības zīmes. Jāpiefiksē automašī-
nu numurzīmes, ja iespējams - aizdomīgais 
transportlīdzeklis un ļaundaris jānofotografē. Ja 
būs noticis noziegums, minētā informācija va-
rētu palīdzēt notvert noziedznieku. Piemēram,  
10. novembrī Rāmavā, pie garāžu kooperatīva 
Depkins tika aizturēts zaglis. Par to jāpateicas 
kāda iedzīvotāja vērībai - viņš, smēķējot uz 
balkona, bija pamanījis pie garāžām rosāmies 
aizdomīgu vīrieti. 

Apzini savas spējas
Pirms iesaistīšanās konfliktā vai cīniņā ar 

noziedznieku, vispirms katram pašam objektīvi 
jāizvērtē sava psiholoģiskā un fiziskā sagatavo-
tība, lai neapdraudētu savu drošību, veselību 
un dzīvību. Stājoties pretī ienaidniekam, jāatce-
ras pašam nepārkāpt noteikumus un nekļūt par 
likumpārkāpēju. „Ja esi sapratis, ka nespēsi 
cīnīties ar uzbrucēju, necenties iesaistīties cīņā 
par mantu atgūšanu, jo veselība un dzīvība 
tomēr ir dārgāka,” pamāca A. Vinters

Izvēlies drošāko ceļu
Tumšajā diennakts laikā izmanto atstarotā-

jus, lai autobraucēji varētu tevi pamanīt. Izvē-
lies apgaismotu maršrutu un iespēju robežās 
centies mērot ceļu kopā ar draugu. Tāpat ie-
teicams tumsā mest līkumu krogiem un citām 
izklaides vietām, kur pulcējas iereibuši ļaudis. 
Izvairieties provocēt pret sevi agresiju.  

Iepazīsti kaimiņu
Tuvojas garās Ziemassvētku un Jaunā 

gada brīvdienas, kad daudzi cilvēki plāno 
doties prom no mājām pat uz vairākām die-
nām. Šajā gadījumā drošības sajūtu varētu 

sniegt kaimiņš, kurš prombūtnes laikā varētu 
pieskatīt tavu dzīvokli vai māju. Taču jauno 
dzīvojamo māju projektos kaimiņu policiju 
īstenot ir grūtāk, jo iedzīvotāji viens otru ne-
pazīst tik labi, lai spētu novērtēt - pagalmā 
rosās kaimiņš vai garnadzis. Tāpēc - iepazīsti 
savu kaimiņu!

Ierīko signalizāciju pagrabstāvam
Ja privātmājām un jaunbūvēm ir ierīkota 

signalizācija, uzstādi to tā, lai naktī pirmais un 
pagraba stāvs būtu pieslēgts pie autonomas 
signalizācijas, jo lielākoties garnadži iekļūst 

mājā caur pirmā un pagrabstāva logiem. Bet 
izvēloties apsardzes firmu, efektīvāk slēgt lī-
gumu ar to, kuras apsardzes mašīna bāzējas 
vistuvāk tavai dzīvesvietai. A. Vinters: „Tam 
par apliecinājumu kalpo 29. novembrī notikusī 
zādzība privātmājā Ķekavā, kur pēc signalizā-
cijas trauksmes nekavējoties ieradās apsardze 
un, apskatot māju un tuvējo apkārtni, aizturēja 
zagli. Ja apsardzes ekipāža būtu atradusies 
tālu no apsargājamā objekta, noziedznieks ar 
laupījumu jau būtu tālu prom.”   

Aizslēdz durvis
Vairums zādzību daudzdzīvokļu mājās 

notiek pašu īpašnieku nolaidības dēļ: izejot 
no mājas – vaļā atstāti logi, balkons vai 
ārdurvis. Tāpat, arī pirms naktsmiera lieku 
reizi pārliecinies, vai esi aizslēdzis durvis. 
Un atceries izņemt atslēgas no slēdzenes 
un neglabāt tās zagļiem jau sen zināmās 
vietās, piemēram, zem kājslauķīša vai elek-
troskaitītāju skapīšos.

Izmanto apsargājamu stāvvietu
Lai pasargātu sevi no automašīnas un 

tajā atstāto mantu zaudējuma, ieteicams ie-
rīkot nestandarta pretaizdzīšanas ierīci un 
auto signalizāciju, kā arī tomēr novietot savu 
spēkratu apsargājamā stāvvietā. Neatstājiet 
automašīnā vērtīgas mantas, jo sevišķi datoru 
un dokumentus! 

Vineta Bērziņa,
Sabiedrisko attiecību daļa

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī NOVEMBRĪ 

Reģistrēti 74 notikumi, no tiem - 25 no-
ziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
 Garnadži izdarījuši divas zādzības no 

privātmājām, četras no jaunbūvēm, četras 
no dzīvokļiem, viena no garāžas un trīs - 
no tirdzniecības objektiem. Nozagts viens 
velosipēds, apzagtas trīs un nozagtas di-
vas automašīnas, nozagta viena valsts 
numura zīme.
 Reģistrēts viens patvarības gadījums, 

viena (atkārtota) narkotisko vielu lietošana 
bez ārsta nozīmējuma, viens laupīšanas 
un viens miesas bojājumu nodarīšanas 
gadījums.
 Atklāti 12 noziegumi, t.sk., par zādzī-

bām no privātmājām un jaunbūvēm. 
 Par noziegumu izdarīšanu aizturētas 

sešas personas, no tiem - divi Ķekavas 
iedzīvotāji un četri Olaines iedzīvotāji; ap-
cietinātas - divas personas. Viena persona 
aizturēta un apcietināta par zādzību no 
garāžām (viņu aizturēja paši cietušie).
 Izņemts 1,5l nelegāla alkohola, 167 

cigaretes ar Krievijas akcīzes markām.
 Pieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi 

un sūdzības.
 Sastādīti 30 administratīvie pārkāpu-

mu protokoli:
 par nelegālām akcīzes precēm – 7;
 par tirdzniecības noteikumu pārkāpu-

miem – 4;
 par bērnu audzināšanas pienākumu 

neveikšanu – 6;
 par atrašanos sabiedriskā vietā alko-

holisko dzērienu ietekmē – 7;
 par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta 

nozīmējuma – 2;
 par sīko huligānismu – 2;
 par pasu režīma neievērošanu – 1;
 par ceļu satiksmes noteikumu neievē-

rošanu (gājējs bez atstarotāja) – 1.

Ķekavas novada pašvaldības 
policijā NOVEMBRĪ

Saņemts 421 izsaukums.
 Par dažādiem pārkāpumiem aizturē-

tas 24 personas: 
 meklēšanā esošās – 3 (nodotas Valsts 

policijai);
 nepilngadīgie - 3;
 par ļaunprātīgu nepakļaušanos polici-

jas darbinieku prasībām - 1;
 par sīko huligānismu - 1;
 atskurbšanai - 10;
 personības noskaidrošanai - 6.
 Sastādīti 44 administratīvo pārkāpumu 

protokoli.
 Sastādīti 115 administratīvo pārkāpu-

mu protokoli-paziņojumi par apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
 Saņemtas 23 iedzīvotāju rakstiskas 

sūdzības.
 Apstrādāti un atbildīgajām iestādēm 

nodoti materiāli: Valsts policijai - 47, Ceļu 
policijai - 1, Bāriņtiesai – 1, Sociālajam 
dienestam - 2.

Kriminālziņas Daži padomi pašu drošībai

Valsts policijas bezmaksas tālruņi 
 nelaimes gadījumos - 02 vai 112.
 zvanot no fiksētā tālruņa  - 02, no mobilā tālruņa - 112. Savieno ar jebkuru Valsts policijas dežūrdaļu.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis
 Diennakts tālrunis - 67917700, mob. tālr. - 29175802,
 anonīmais diennakts uzticības tālrunis - 67917747.
 Rīgas iela 20, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, e-pasts: dd@balozi.vp.gov.lv 
Darba laiks – visu diennakti.

Kārtības policijas nodaļas inspektoru 
apmeklētāju pieņemšanas vietas un laiki Ķekavas novadā

 Ķekavā
 Gaismas iela 19-9, Ķekavas novada domes 2. stāvs, 15. kab., tālr. - 67937395.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās - 9.30 - 12.30; ceturtdienās - 14.30 - 16.30.
 Baložos
 Rīgas iela 20, 2. stāvs, 23. kab., tālr. - 67917722.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās - 9.30 - 12.30; ceturtdienās - 14.30 - 16.30.
 Nepilngadīgo lietu vecākā inspektore I. Rūķe,
 Rīgas iela 20, Baloži, 2. stāvs, 14. kab., tālr. - 67917722
Pieņemšanas laiki: pirmdienās - 9.00 - 12.00
 Daugmalē
 Mājās Salnas; tālruņi - 67957446 vai 67957398.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās - 9.30 - 12.30; ceturtdienās - 14.30 - 16.30

Ķekavas novada Pašvaldības policija
tālrunis - 67937102, mob. tālr. - 29179103. Gaismas iela 19-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123. 
Darba laiks – visu diennakti.

Kur vērsties pēc palīdzības?

Sveicam Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirkņa darbiniekus

Valsts policijas 91. gadadienā 
un

Ķekavas novada pašvaldības policiju 
15. jubilejā!

Ķekavas novada Dome  
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Doles Tautas nams

Ķekavas novada Dome

NOVADA FOTOKONKURSS
ES REDZU - SKAISTI!

Konkursa mērķis: 
parādīt novadu - Baložu pilsētu, Daugmali, 

Katlakalnu un Ķekavu - 
kā vietu, kur dzīvojam un ar ko lepojamies.

Konkursa nolikums -
www.kekavasnovads.lv

Darbi tiks izstādīti Doles tautas namā.

Darbu iesniegšanas laiks:
2010. gada 12. janvāris - 1. februāris 

Darbu iesniegšanas vieta:
Doles tautas namā, 45. kabinetā.

tālrunis uzziņām - 29253085.

Pasta nodaļas 
Ķekavas novadā

Daugmales pasta nodaļa
Darba laiks: darba dienās - 8.00-13.00;  

sestdienās - 8.00-11.30; svētdienās - slēgts.
Adrese: Alpi, Daugmale, Daugmales pagasts, 
Ķekavas novads, LV-2124. 
tālrunis: 67957377.

Ķekavas pasta nodaļa
Darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās -  

8.00-18.00; otrdienās, ceturtdienās - 9.00-18.00; sestdie-
nās - 9.00-14.00, svētdienās - slēgts.

Adrese: Gaismas iela 17a, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. 
tālrunis: 67937330.

Katlakalna pasta nodaļa
Darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās  - 

8.00-12.00, 13.00-14.30; otrdienās, ceturtdienās  - 
8.00-12.00, 13.00-17.00; sestdienās - 8.00-12.00;  
svētdienās - slēgts.

Adrese: Pļavniekkalna iela 33, Katlakalns,  
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111. 

tālrunis: 67938640.

Titurgas pasta nodaļa
Darba laiks: pirmdienās un ceturtdienās -  

8.30-19.00; otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās -  
8.30 -15.00; svētdienās - slēgts.

Adrese: zaļā iela 5, Baloži, 
Ķekavas novads, LV-2128. 
tālrunis: 67916440.

Informāciju par Latvijas Pasta nodaļu darba laiku iedzī-
votāji var iegūt, zvanot pa informatīvo tālruni 67008001 
vai apmeklējot uzņēmuma mājas lapu www.pasts.lv. 

Agija Tērauda,
AS Latvijas Pasts

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrība Cita Ķekava 
savā mājas lapā  

www.CITAKEKAVA.LV 
ikvienam novada iedzīvotājam piedāvā

izvietot bezmaksas sludinājumus.

PAZIņOJUmS PAR NEKUSTAmĀ ĪPAŠUmA IZSOLI
Ķekavas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 

īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu Izgāztuve, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ar kadastra 
apzīmējumu 8070 007 0373, platība - 6,25 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9, 4. kabinetā. Izsoles 
objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālruni 67847150.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās, 4. kabinetā darbdienās, 
darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis un tiks pārtraukta  
2009. gada 28. decembrī pulksten 16.00.

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2009. gada 29. decembrī pulksten 10.00.

Jauna nodarbība 
Doles Tautas namā

Jauna grupa - Sporta deju kursi 
iesācējiem (pieaugušajiem) 
trešdienās pulksten 20.00.

Pirmā nodarbība - 6. janvārī. 
Pasniedzējs - sporta deju pedagogs 

Kristaps Cīrulis.

Nodarbība vienai personai - Ls 3,00, 
pārim - Ls 5. 

Tālrunis uzziņām - 29459336.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

Borisu Razživinu, 
Maigu Laimdotu Pīlādzi,
Voldemāru Antonišķi,
Jāzepu Latkovski,
Ādolfu Rancānu,
Jekaterinu Pužuli, 
Rutu Ābeli!

Ķekavas novada Dome

Ķekavas novada Dzīvokļu komisijas 
vārdā izsaku pateicību SIA Baložu saim-
nieks valdes loceklim Ilmāram Brālim 
par sekmīgu sadarbību ar komisiju un 
operatīvu rīcību, organizējot darbu ēkas 
sakārtošanā un cilvēku izmitināšanā Sko-
las ielā 9, Baložu pilsētā. 

Ķekavas novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

D. Jansons

Mīļie novadnieki!
Svētki nāk un aiziet, bet paliek prieks.

Par svecēm, egli un dāvanām,
Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,

Dvēselei mācot būt baltai.
Un nav svarīgi:

Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām dienām.

Doles Tautas nama darbinieki novēl Jums 
mīlestības pilnus Ziemassvētkus un ļoti cer 
būt ar Jums kopā Jaunajā gadā visos kultūras 
pasākumos! Lai mums kopā izdodas! Laimīgu 
Jauno gadu!

Doles Tautas nama kolektīvs

Cienījamie Kultūras darba darītāji!
Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,

Ar piedošanu, saprasties
Ar mīlestības dzirksteli,

Un tici – tas ir tavā varā nest gaismu,
Kā to svece dara.

Meklēsim sevī to spēku, ko dod ticība 
nākotnei. Novēlam, lai cerības eņģelis pa-
vada Jūsu centienus padarīt pasauli labāku, 
jo vispatiesāk mēs redzam ar sirdi. Tad visi 
kopā mēs varam darīt stipru savu zemi, savu 
novadu.

Lai Ziemassvētku gaišais prieks ir piepil-
dījums visam vecajam gadam un rosinošs 
sākums Jaunajam!

Ķekavas novada pašvaldības 
kultūras aģentūra

Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,  
Es aizeju tepat - ar citu sauli, 

Ar citu zemi parunāt.

Ķekavas novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta

Agritas Baratinskas (dz. 1940.g.)
Alfona Gailuma (dz. 1921.g.)
Genovefas Čakšas (dz. 1926.g.)
Harija Leimaņa (dz. 1933.g.)
Hedvigas Fiņķes (dz.1929.g.)
Helēnas Kļaviņas (dz. 1942.g.)
Jāņa Tiesneša (dz. 1938.g.)
Laimoņa Žebres (dz.1935.g.)
Monikas Eisakas (dz. 1923.g.)
Nikolaja Karaseva (dz. 1926.g.)
Nurulla Iksanova (dz. 1940.g.)
Skaidrītes Annas Bērziņas 
(dz. 1942.g.)
Valentinas Bules (dz. 1920.g.)
Valērijas Viktorijas Garklāvas 
(dz. 1927.g)

aiziešana Mūžībā.
Ķekavas novada Dome izsaka 
visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

Ķekavas novada pašvaldība paziņo:
ir brīva vakance uz 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu 
un divas vakances uz bāriņtiesas locekļa amatu

(pilnas slodzes). 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. pantu prasības pretendentiem:
(1) Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personas:

1) kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2) kuras sasniegušas 25 gadu vecumu;
3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai 

zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kuras prot valsts valodu.

(2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 25 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 

medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, 
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4) kura prot valsts valodu.

Pieteikties uz augstāk minētajiem amatiem var līdz 2010. gada 6. janvārim. Nosūtīt vai personīgi iesniegt CV un 
motivācijas vēstuli, norādot vēlamo amatu, var Ķekavas novada bāriņtiesā. Adrese -  Gaismas iela 19, k-8, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Baltus svētkus 
mums visiem!

Gads piedzimst Ziemas vidū - 
Mazs, sprigacains dēlēns.  

Zeme kā jaunpiedzimuša cilvēka dzīve - 
Viss balts, pārējās krāsas nāk vēlāk.  

   (R. Venta)

Gadu mijā sveic Ķekavas novada 
Bāriņtiesas kolektīvs.

Varavīksne košās krāsās 
Šodien katrā sirdī mīt, 

Jo pie mums Tu atnākusi  
Esi, mazā dvēselīt! 

Ķekavas novada 
jaundzimušos 
mazuļus

Alekseju Grigorcēviču,
Alekseju Vabiščeviču,
Anastasiju Ivančuku,
Eduardu Havensonu
Emīliju Madaru Šatu,
Kati Matisoni,
Loretu Fabriku,
Markusu Japinu,
Melāniju Daini,
Miku Ozolu,
Paulu Prūsi,
Ralfu Apsi,
Regnāru Bajāru, 
Ričardu Davidenko,
Robertu Putnānu,
Robertu Tīrmani,
Rūdolfu Viti,
Sofiju Dalbiņu,
Viesturu Volosovski,

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas novada Dome!

Sveicam

Pateicība

Apsveicam

LīdzjūtībaPaziņojumi



SPORTS 11

Ķekavas novada 
sporta laureāts 2009

Lai apzinātu Ķekavas novada labākos sportistus 
un trenerus, kā arī izteiktu viņiem pateicību par sa-
sniegumiem un sporta idejas aktīvu popularizēšanu, 
2010. gada 8. janvārī plkst. 19.00 Ķekavas kultūras 
namā norisināsies konkurss Ķekavas novada sporta 
laureāts 2009.

Aicinām ikvienu atskatīties uz šogad sasniegto 
novada sporta dzīvē un līdz 2009. gada 15. decem-
brim Ķekavas novada Domē pieteikt savus kandidā-
tus kādā no astoņām konkursa nominācijām. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā: 
http://sports.kekava.lv. Sīkāku informāciju par kon-
kursu var iegūt, rakstot uz e-pastu sports@kekava.lv 
vai pa tālruni 67936308.

Mums ir, ar ko lepoties!
Ķekavas novada sporta aģentūra

Ķekavā atkal auto 
orientēšanās

Lai popularizētu motoru sporta veidus, apvieno-
jot drošu braukšanu ar aktīvi pavadītu brīvo laiku, 
Ķekavā 12. decembrī notiks auto orientēšanās 
sacensības Ķekavas ziema 2009. šīs sacensības 
rīko SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs sadar-
bībā ar Ķekavas novada domi un tirdzniecības  
centru Liiba. 

Sacensībās paredzēta orientēšanās pa Ķeka-
vas novadu tikai un vienīgi pēc kartes. Galvenais 
uzdevums - sameklēt kartē atzīmētos punktus, 
nofotografēt tos un salīdzināt ar jau dotajām fo-
togrāfijām. Nedrīkst aizmirst arī par slēptajiem 
kontrolpunktiem, līdz kuriem var nokļūt, tikai pār-
vietojoties ar kājām.

taču šoreiz būs arī kāds jaunums – veiklības 
braucieni, kuros būs jāpiedalās gan ekipāžas pi-
lotam, gan stūrmanim. tie sola jautrus brīžus ne 
vien skatītājiem, bet arī pašiem dalībniekiem. 
Sacensību uzvarētāji tiks noteikti pēc vērtēšanas 
kritērijiem - fotogrāfijās uzrādīto objektu skaita, 
laika normu atbilstības noteiktajām un nobraukto 
kilometru skaita. 

Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas 
automašīnu, kurai ir derīga tehniskā apskate un 
obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polise (oCtA). 

Māris Belovs

Īsumā

Ķekavas sporta klubā novembra nogalē 
divas dienas norisinājās izšķirošās spēles 
par godalgotajām vietām Pierīgas novadu 
meistarsacīkstēs basketbolā. 

Ķekavas vīriešu un sieviešu komandas 
šajās spēlēs izcīnīja tikai uzvaras. Vīriešu 
komanda Saulkrastus uzvarēja ar rezultātu 
100:49 un Carnikavu ar 100:71. Ķekavnieki 
turnīru noslēdza, ierindojoties 2. vietā.

Vīriešu komanda šajās meistarsacīkstēs 
aizvadīja ar lielisku precizitāti grozu gūšanā, 
jo visās spēles izdevās realizēt vairāk nekā 
simts punktu. Arī Ķekavas sieviešu komanda 
abās aizvadītajās spēlēs izcīnīja uzvaru, Bal-
dones novada komandu pieveicot ar rezultātu 
77:33, bet saulkrastniekus - ar 82:44.

Ķekavas sporta aģentūra

Ķekavniekiem godalgas basketbolā

meistarsacīkšu kopvērtējums 
sievietēm 2009:

1. vieta - Ķekava;
2. vieta – Saulkrasti;
3. vieta – Baldone.

meistarsacīkšu kopvērtējums 
vīriešiem 2009:

1. vieta - Mārupe;
2. vieta – Ķekava;
3. vieta – Sigulda.

Ķekavas novada sporta aģentūra sadarbībā 
ar tirdzniecības centru Liiba četras nedēļas 
rīkoja Galda spēļu maratonu, ik nedēļu pie-
dāvājot sacensības citā disciplīnā.

17. novembrī norisinājās atklātais Dam-
bretes turnīrs. Labākie vīriešu konkuren-
cē: 1. vieta - Juris Firsts, 2. vieta - Ādolfs 
Jegorovs, 3. vieta - Dzintars Ņeverovskis. 
Dāmu konkurencē 1. vietu ieguva Regīna 
Meldere, 2. vietu - Ieva Paidere, 3. vietu - 
Ilze Kučinska.

24. novembrī notika atklātais Zolītes turnīrs 
ar 30 dalībnieku piedalīšanos. Par labāka-
jiem vīriešu konkurencē atzīti: 1. vieta - Ainis 
Bilinskis, 2. vieta - Viesturs Zīriņš, 3. vie-

ta  - Normunds Orlovs.  Dāmu konkurencē  
1. vietu ieguva Eve Medne, 2. vietu - Gunta 
Naudušēvica, 3. vietu - Arta Smiltniece.

2. decembrī 38 dalībnieki savu prasmi iz-
mēģināja atklātajā Novusa turnīrā. Labākie 
vīriešu konkurencē: 1. vieta - Gunārs Evers, 
2. vieta - Harijs Griščenko, 3. vieta - Kaspars 
Čudars. Dāmu konkurencē: 1. vieta - Daina 
Vanaga, 2. vieta - Biruta Siliņa. 

8. decembrī notika Roku laušanās  
turnīrs.

Sīkāku informāciju par pasākumu meklējiet 
mājas lapās www.liiba.lv un http://sports.
kekava.lv.

Ķekavas novada sporta aģentūra

Galda spēļu maratonsSacensības Ķekavas sporta klubā
Decembrī 
Datums Laiks Sporta veids Sacensības
12. decembrī 10.00 Novuss Latvijas 2. kausa izcīņa novusā dubult. vīr.
12. decembrī 9.00 - 17.00 florbols Latvijas Republikas čempionāts veterāniem
19. decembrī 10.00 - 18.00 futbols Lattelecom sacensības
19. decembrī 18.00 florbols Siev.1. līga Ķekavas nov. - Irlava/tukums

Janvārī 
Datums Laiks Sporta veids Sacensības
7. janvārī 21.00 - 23.00 futbols Ķekava - fK jaunolaine
7. janvārī 19.30 - 22.00 florbols Virslīga vīr. Ķekava - Kurši
9. janvārī 17.00 - 19.00 florbols 1. līga Ķekava 2 - jūrmala
10. janvārī 13.00 - 16.00 florbols Virslīga siev. Ķekava - Valmiera/Vinda
15. janvārī 19.45 - 22.15 florbols 1. līga Ķekava 2 - Kurši 2

14. novembrī Ķekavas sporta klubā spie-
toja 21 sportojošā ģimene, kopīgi dodoties 
jautrā un neaizmirstamā ceļojumā. 

Pasākumā varēja piedalīties visa ģime-
ne  - gan mammas un tēti, gan vecmāmi-
ņas un vectētiņi, gan paši mazākie. Jau-
nākais pasākuma dalībnieks bija desmit 
mēnešus vecais Roberts Maurmanis. 

Ceļojuma laikā ģimenes piedalījās dažādās sporta 

aktivitātēs - makšķerēšanā, stafetēs, netradicionālajā 
basketbolā, piedzīvojot arī interesantus, neaizmirs-
tamus pārsteigumus.

2009. gada 13. Sportojošo ģimeņu spietā 1. vietu 
ieguva Cīruļvanagu ģimene, 2. vietu - orstes ģimene, 
bet 3. vietas laureāti ir KMV ģimene.

„uzvarētājs šajā pasākumā ir ikviens, kas pieda-
lījās, jo laiks, ko esam pavadījuši kopā ar savām 
ģimenēm, ir neatsverams,” uzsver Ķekavas sporta 

aģentūras direktore Dace Cīrule.  
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un spor-

tisko garu, paldies jautrajiem pirātiem - tiesnešiem, 
pasākuma krustmātei Sarmītei Čapai un SIA BeBe, 
kas priecēja mūsu labākās ģimenes ar dāvanām un 
pārsteigumu vakara daļā.

Maruta Eglīte,
Ķekavas sporta aģentūra

Sportojošās ģimenes Jautrajā ceļojumā
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Koris Mozaīka savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju at-
zīmēja 28. novembrī Doles Tautas namā, aicinot ikvienu 
iedzīvotāju būt klāt dzimšanas dienas koncertā, ļaujoties 
mūzikas brīnišķīgajam skanējumam.  

Jubilejas koncertā izskanēja daudzveidīga muzikālā prog-
ramma – no klasikas un latviešu tautasdziesmām līdz cittautu 
melodijām un mūsdienu komponistu skaņdarbiem. Kora ska-
nējumu bagātināja instrumentālais kvartets Tango.

Pats koris līdzinās krāsainai mozaīkai, spējot piesaistīt gan 
jauniešus, gan vīrus un sievas labākajos gados no Ķekavas, 
Daugmales, Baldones un Rīgas. Visus šos 30 pastāvēšanas 
gadus kopā ar kori ir tā dibinātāji – diriģents Jānis Grigalis un 
kormeistare – Antoņina Grigale, kuri saņēma daudzus laba 
vēlējumus kora tālākai veiksmīgai darbībai. Lai Jūsu dziesmas 
ir vienkāršas kā atmoda rītausmā, kā rases lāses lapās!

Korim Mozaīka – 30

mūzikai skanot un jauno grāmatu klāstu piedāvājot, 27. 
novembrī Doles Tautas namā norisinājās 7. Pierīgas grā-
matu svētki. 

Svētkus rīkoja Ķekavas pagasta bibliotēka, un tajos piedalījās 
Rīgas apkaimes bibliotekāri ar saviem lasītājiem un Ķekavas 
grāmatu mīļotāji.

Svētki sākās ar Daugmales un Katlakalna bibliotēku apska-
ti. Ierodoties Ķekavā, dalībnieki tika iepazīstināti ar atjaunoto 
Doles Tautas namu, kurā šopavasar mājvietu radusi Ķekavas 
pagasta bibliotēka, novadpētniecības muzejs un tūrisma infor-
mācijas centrs. 

Muzikālu sveicienu sniedza Ķekavas kultūras nama jauniešu 
vokālā ansambļa dziedātājas Lana Saveļjeva un Elīna Starķe. 
Sekoja tikšanās ar viesiem - literatūrzinātnieku un rakstnieku Arno 
Jundzi, rakstnieci Laimu Muktupāvelu un aktrisi Indri Burkovsku.
Viesi runāja par Latvijas politiku un krīzi kultūrā. Diskusija ievir-
zījās par preses karalieni Emīliju Benjamiņu, par kuru rakstījusi  
L. Muktupāvela un kuru I. Burkovska veiksmīgi atveidojusi izrādē 
Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam. Svētkiem izskanot 
patīkamā gaisotnē, viesi sniedza autogrāfus.

Anitra Vanaga, 
Ķekavas pagasta bibliotēkas bibliotekāre

24. novembrī Baložu pilsētas pārvaldē kultūras dar-
binieki un pašvaldības pārstāvji piedalījās īpašā darb-
nīcā - darba seminārā par labāko modeli turpmākai 
Ķekavas novada kultūras dzīves attīstībai.  

Diskusijas laikā dalībnieki identificēja galvenos kultūras dzīves 
mērķus, uz kuriem būtu jātiecas kultūras dzīves organizētā-
jiem, - cilvēku ieinteresēšana un iesaistīšana kultūras dzīvē, 
radošo spēju veicināšana un iemaņu izaugsme, izglītības un 
mūžizglītības iespēju nodrošināšana. Vieni no galvenajiem 
kultūras dzīves pamatuzdevumiem - nepieciešamība kopt 
un uzturēt kultūras mantojumu, veidot kvalitatīvus kultūras 
produktus un pasākumus.

Debatējot par kultūras iestāžu attīstību, darbnīcas dalībnieki 
vienojās, ka to mehāniska apvienošana vai vienas noteikšana 

par galveno nesniegtu gaidīto rezultātu. Tā vietā katrai kultūras 
iestādei jāizveido sava, individuāla darba stratēģija un darba 
stils, kas identificētu un izceltu katru kultūras iestādi starp 
pārējām iestādēm novadā. Kultūras programmai jābūt daudz-
veidīgai, lai tā spētu ieinteresēt dažādas iedzīvotāju grupas, 
iesaistot tās novada kultūras dzīvē. 

Tāpat dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību ieviest 
vienotu kultūras iestāžu koordinācijas sistēmu. Par tās īsteno-
šanu plānots plašāk diskutēt kādā no nākamajām diskusijas 
reizēm. Šādas darbnīcas turpmāk iecerētas rīkot arī par citiem 
novada kultūras dzīves uzlabošanas jautājumiem, piemēram, 
par katras kultūras iestādes funkcijām un uzdevumiem, par 
novada jauno iedzīvotāju iesaistīšanu kultūras dzīvē. 

Sabiedrisko attiecību daļa

Pēc sirsnīga svētbrīža Sv. Annas Doles-Ķekavas luterā-
ņu baznīcā, 27. novembrī, Ķekavas novadpētniecības mu-
zejā tika atklāta izstāde Annusu dzimtas mākslinieki. 

Ķekavas baznīca altārglezna, kam šogad aprit 80 gadi, 
rosinājusi veidot izstādi par altārgleznas autoru Augustu An-
nusu, taču sākotnējā iecere mainījās, un tapa izstāde par 
mākslinieku dzimtu, jo gan viņa abi bērni, gan mazmeitas 
Fabiola un Aurēlija ir mākslinieki. 

Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar fotogrāfijām un doku-
mentiem no ģimenes arhīva, kā arī ar oriģināldarbiem, izjūtot 
šo mākslinieku individuālo rokrakstu. Izstāde būs skatāma 
līdz nākamā gada 29. janvārim.

Izstādes veidošanā atbalstu sniedza galerija Daugava, 
Valmieras novadpētniecības muzejs un Olaines vēstures un 
mākslas muzejs.Visiem novada ļaudīm vēlam, lai Ziemassvēt-
ku laiks atnāk kluss un cerīgs ar sirds siltumu katrā solī, bet 
Jaunais 2010. gads - ar veiksmi un panākumiem!

Ināra Rumbina,
Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāja 

Grāmatu svētki Ķekavā

Annusu dzimtas mākslinieki
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ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
KULTŪRAS AĢENTŪRA PIEDĀVĀ
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAmĀ
6. decembrī 12.00 - Klaviermūzikas koncerts 2. Adventē. Piedalās Diāna zandberga 

un viņas audzēkņi. Ieeja bez maksas.
12. decembrī 16.00 - Koncerts CITI ZIEmASSVĒTKI. Piedalās DAuMANtS KALNIņš 

un jAzz MooD. Programmā populāras ziemassvētku melodijas džezā. Biļetes -  
Ls 2;

19. decembrī 10.00 - 12.00 - Ziemassvētku tirdziņš. Čaklročiem ar savām precēm 
jāpiesakās pa tālruni 29397548, Renāte.

20. decembrī 18.00 - Ziemassvētku eglīte bērniem. Izrāde PIRMā eGLe. Varoņi - 
RAGANA/Ruta Vītiņa, NeLABAIS/Mārtiņš Kabucis, RūĶIS/Voldemārs šoriņš, LAuMA/
Aīda ozoliņa. Pēc izrādes rotaļas. Biļetes - Ls 1,00; 1,50; 2,00, 2,50; 3,00; 

26. decembrī 14.00 - Ziemassvētku - Jaungada pasākums pensionāriem. Dzīvā 
mūzika, priekšnesumi, pie klātiem galdiem. obligāti jāpiesakās līdz 14. decembrim 
pie Rutas ābeles pa tālruņiem 67916018, 26649627 vai kultūras namā pie dežuranta  
pa tālruni 67917788. organizē Pensionāru padome.

27. decembrī 16.00 - Ziemassvētku labdarības koncerts. Piedalās kultūras namu 
kolektīvi un citi labdari. Ieeja bez maksas. 

31. decembrī - 1. janvārī 1.00 - 6.00 - Jaungada balle. Spēlēs ReINIS GRīNHofS un 
grupa MāKoņI. Biļetes - līdz 29. decembrim Ls 5, 1. janvārī - Ls 7. 

3. janvārī 16.00 - Jauna 2009. gada latviešu filma Pasažieri. Lomās: Binnija ārberga, 
Ieva āva, enriko Avots, Guntis Krivms, Aigars Runčis. Biļete – Ls 1. 

DAUGmALES PAmATSKOLAS ZĀLĒ
18. decembrī 17.00 - Daugmales pamatskolas Ziemassvētku pasākums.
19. decembrī 14.00 - Ziemassvētku pasākums pensionāriem. 
23. decembrī 13.00 - Ziemassvētku pasākums bērniem līdz divu gadu vecumam;  

15.00 – pārējiem pirmsskolas vecuma bērniem.
26. decembrī 22.00 - masku karnevāls. Spēlēs grupa Vinda & dīdžejs edvīns.  

Ieeja: ar maskām – Ls 3, bez maskām – Ls 3,50.

KATLAKALNA TAUTAS NAmĀ
12. decembrī 12.00 - Ziemassvētku gaidīšanas laikā pasākumā Nest gaismu sirdī...tiekas 

Vecie draugi. Svētku prieku jums dāvās Pļavniekkalna sākumskolas bērni, noskaņu 
radīs folkloras kopa Artava, darbosies ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Pasākuma norise 
pie galdiņiem ar pašu rūpētu cienastu. Ieejas maksa - Ls 2.

12. decembrī 13.00 - 18.00 - Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
12. decembrī 16.00 - Katlakalna Tautas nams aicina kopā iedegt gaismiņas lielajā 

Katlakalna eglē. Ieeja brīva. jūs gaidīs Katlakalna tautas nama amatiermākslas 
kolektīvi; folkloras kopa Artava; nama saimnieces ar simbolisku cienastu. Darbosies 
ziemassvētku dāvanu tirdziņš. 

18. decembrī 20.00 - Jauniešu diskotēka. Ieeja - Ls 2.
19. decembrī 15.00 - Ziemassvētku koncerts Ķekavas novada pensionāriem Kristus 

leģendas. Ieeja brīva.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAmĀ
11. decembrī 19.00 - Cimdu un zeķu izstādes Sasildi Ķekavu atklāšana. Izstāde būs 

apskatāma līdz 6. janvārim.
16. decembrī 19.30 - Ziemassvētkus gaidot, koncerts zem eņģeļa spārna. Visas kultūras 

nama saimes koncerts – dāvana  Ķekavas iedzīvotājiem. Ieeja brīva.
19. decembrī 13.00 - Ziemassvētkiem tuvojoties, koncerts zelta atslēdziņa. Ķekavas 

pensionāriem veltīts koncerts; uzstāsies Rīgas rajona sporta skolas Ķekavas nodaļas 
mākslas vingrotājas.

20. decembrī 11.00, 13.00, 15.00 (kā norādīts ielūgumos) - Svētku eglītes pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Līksmosimies kopā ar kultūras nama 
deju grupu Daina, vokālajiem ansambļiem Cīrulīši un pasaku tēliem - RAGANu/ Ruta 
Vītiņa, NeLABo/ Mārtiņš Kabucis, RūĶI/ Voldemārs šoriņš, LAuMu Aīda ozoliņa.

22. decembrī 19.00 - Ķekavas vidusskolas skolēnu veltījuma koncerts vecākiem 
Ziemassvētkos.

31. decembrī 22.00 - 04.00 - Vērša gada noslēguma balle spāniskā gaisotnē. 
Vērša godināšana; spāņu inkvizīcijas ierašanās un citi pārsteigumi. Balle pie galdiņiem 
ar groziņiem, spēlēs grupa es, tu un saksofons. Ieejas biļetes lūdzam iegādāties 
iepriekš; līdz 22.decembrim – biļetes cena Ls 6, vēlāk - Ls 10.

7. decembrī 19.00 - Dāmu klubiņš; dalības maksa - Ls 3.

DOLES TAUTAS NAmĀ
10. decembrī 18.00 - Doles Tautas nama egles pušķošana. ziemassvētku gaidīšanas lai-

ka atklāšana, zāļu tējas dzeršana, zirņu ēšana, rotaļas un ziemassvētku dziesmas.
11. decembrī 19.00 - Balle. 20. gs. sākuma vēsturiskās krogu dziesmas, dejas, spēles un 

dzīvā mūzika. Doles tautas nama 100. gadu jubilejas cikla pasākums pie galdiņiem. 
Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 5.

11. decembrī - izstāde Portreti skices – Beatrise Barone. 
12. decembrī 19.00 - Žana Anuija lugas Antigone iestudējums. jaunais Miltu teātris 

aicina skatītājus uz izrādi, kur svaru kausos likta cilvēcība pretī normām, sistēmai. 
Ieeja - Ls 1.

12. decembrī 13.00 - Stāstu pēcpusdiena Pasaules radīšanas teikas un dainas. Norises 
vieta - Ķekavas pagasta bibliotēka. Piedalās kopa Saules Rati. Ieeja brīva.

17. decembrī 19.00 - jauna 2009. gada latviešu filma Pasažieri. Lomās - Binnija ārberga, 
Ieva āva, enriko Avots, Guntis Krivms, Aigars Runčis. Biļetes: Ls 1; ierobežots vietu 
skaits, biļetes iepriekšpārdošanā.

18. decembrī - izstāde Staru vainagi. Māksliniece grafiķe Gunta Celma; norises vieta  - 
Doles tautas nama zāle.

19. decembrī 10.00 - 15.00 - Ziemassvētku andele. Lieliska iespēja papildināt savu 
dāvanu grozu ar smaržīgām piparkūkām, pašdarinātām rotām, zīda šallēm un dažādiem 
nieciņiem. tirdziņā piedalīsies Baložu kultūras nama kolektīvi VPtDK Baloži, līnideju 
klubs jautrie zābaciņi un muzikanti no Ķekavas mūzikas skolas.

21. decembrī - Seno Ziemassvētku kartīšu izstāde (20.-30.gadi); Ķekavas pagasta 
bibliotēkā.

31. decembrī 22.00 - 4.00 - Jaungada balle ar rokoko elementiem. Dzīvā mūzika un 
disko. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 6, pasākuma dienā - Ls 8.

28. janvārī 19.00 - Teātra TT viesizrāde tiritomba jeb zelta zivtiņa. Lomās: juris Strenga, 
Anna Putniņa, Arnolds osis, Velta Straume. Biļetes – Ls 3 - 6.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS mUZEJĀ
Apskatāmas izstādes Muzeja priekšmetu parāde un Annusu dzimta, kā arī ekspozīcija 
Novadnieks, mākslinieks, karikatūrists edgars ozoliņš.

Afiša

Diskutē par kultūras attīstību


