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Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpo-
jumu kvalitāti un palielinātu sniegto pakal-
pojumu klāstu Ķekavas novadā, pašvaldī-
ba uzsākusi esošās situācijas apzināšanu. 
Redzot dažādas nepilnības veselības aprūpes 
nodrošināšanā, Ķekavas novada pašvaldība 
aktualizējusi jautājumu par medicīnas pakal-
pojumu kvalitātes un pieejamības problēmu 
risināšanu novadā.

Tāpēc pašvaldība uzklausīja Rīgas pašval-
dības pieredzi veselības aprūpes problēmu 
risināšanā. Iepazīstoties ar dažādiem medicī-
nas pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, ar 
Juglas medicīnas centru un veselības centru 
Pļavnieki un to izteiktajiem priekšlikumiem 
par veselības aprūpes uzlabošanas iespējām 
Ķekavas novadā, pašvaldības vadība anali-
zēja priekšlikumus un aicināja arī Ķekavas 

ambulanci izteikt savu viedokli un redzējumu 
par attīstības iespējām. 

Rūpīgi izsverot visus mīnus un plusus, Ķe-
kavas novada pašvaldība nolēma nepārņemt 
Rīgas pieredzi, bet gan izvērtēt Ķekavas am-
bulances piedāvāto attīstības stratēģiju par 
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanu novadā. 

( Turpinājums 3. lpp.)

 „Ķekavas novada pašvaldība atsākusi 
darbu pie jaunās Ķekavas sākumskolas 
būvniecības procesa. Jau kopš pirmās 
darba dienas mums bija skaidrs - Ķekavā 
IR jābūvē jauna sākumskola un tai jāat-
rodas zemesgabalā Ābeļdārzs Nākotnes 
ielā,” ir pārliecināts Ķekavas novada do-
mes priekšsēdētājs Roberts Jurķis. „Par 
iespējām, kā to realizēt, esam domājuši 
kopš pagājušā gada rudens, uzsākot darbu 
pie 2010. gada budžeta izstrādes. Pieņemot 
šā gada budžetu, Ķekavas sākumskolas 
būvniecības procesa turpināšanai - skolas 
projekta labojumiem un citiem darbiem - 
esam paredzējuši līdzekļus 150 000 latu 
apmērā.”

Pēdējā laikā Ķekavas pašvaldība arvien 
biežāk saņem satraucošu informāciju par to, 
kādos apstākļos Ķekavas sākumskolā mācās 
bērni. Ķekavas sākumskolas patreizējais ne-
apmierinošais tehniskais stāvoklis un lielais 
noslogojums neļauj uzņemt nepieciešamo 
bērnu skaitu, bet esošajiem skolēniem nespēj 
nodrošināt pienācīgus mācību apstākļus. Kā-
pēc netiek būvēta jauna sākumskola un kad 
to beidzot sāks darīt? 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis skaidro: „Lai risinātu šīs 
problēmas, Ķekavas novada pašvaldība jau 
2007. gadā, ņemot kredītu, uzsāka jaunās 
sākumskolas projektēšanu, paredzot skolu 760 
skolēniem. Sākumskolas būvniecība atbilstoši 
projektam izmaksātu ~5 miljonus latu. Taču, 
ņemot vērā esošo smago ekonomisko situā-
ciju valstī un noteikto aizliegumu pašvaldībām 
saņemt valsts finansējumu, Ķekavas novada 
pašvaldībai šobrīd ir liegta arī iespēja ņemt 

kredītu sākumskolas būvdarbu veikšanai, liekot 
meklēt citus ceļus finansējuma piesaistei.” 

Kas kavē projekta īstenošanu?
Par Ķekavas sākumskolas projektu runāts 

jau gadiem, izstrādāti vairāki projekta vari-
anti, kas maksājuši lielas naudas summas. 
Diemžēl to realizācija pagaidām nav sākta. 
Kā būtiskāko kavēkli speciālisti min ekonomis-
ko situāciju. Pirmkārt, šobrīd likums nosaka 
ierobežojumus, kas liedz pašvaldībai ņemt 
kredītu; otrkārt, skolas projekts novērtēts kā 

„ne pārāk veiksmīgs”, jo radīts trekno gadu 
laikā ar atbilstošu vērienu un... cenām. No-
zīmīgs šķērslis bijis arī deputātu politiskā  
(ne)izšķiršanās, nespēja saprast, kas īsti jā-
būvē - piebūve jau esošajām skolām, jauna 
skola pēc jau esošā projekta vai arī jāizstrādā 
pilnīgi jauns projekts. 

Bet tikmēr situācija kļuvusi vairāk nekā 
nopietna, R. Jurķim piekrīt arī pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja 
Antoņina Grigale, - gandrīz pustūkstotim bēr-
nu nav piemērotu apstākļu izglītības iegūšanai 
savā pašvaldībā, bet Ķekavas novads šī paša 
iemesla dēļ savstarpējos norēķinos citām paš-
valdībām maksā ~600 000 latu gadā. Šādi 
turpinot, norēķinu summa drīzumā varētu 
sasniegt miljonu.

( Turpinājums 2. lpp.)

Plāno uzlabot veselības aprūpi

  Ķekavā 230 bērni mācās skolu  

prasībām neatbilstošās telpās, 

 ~200 sākumskolas vecuma bērniem 

trūkst vietas sākumskolā, 

 tādēļ vecāki bērnus ved uz Rīgas un 

citu pašvaldību izglītības iestādēm.

Fakts

Sākumskola Ķekavā būs!
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Aizritējuši jau divi mēneši, kopš 
Katlakalnā, uz jaunā bērnudārza Bitīte 
jumta gozējās spāru svētku vainags. 
Šobrīd intensīvi norit darbs pie iekšē-
jās apdares un inženierkomunikāciju 
ierīkošanas. 

„Darbi tiešām norit raiti un pārdomāti, katru 
nedēļu, tiekoties ar pašvaldības un būvfirmas 
pārstāvjiem, izrunājām paveikto un nākamos 
soļus. Pašlaik paralēli bērnudārza iekšējās ap-
dares darbiem un inženierkomunikācijām kopā 
ar būvfirmu strādājam pie bērnu vajadzībām 
un vecumam atbilstošu mēbeļu, mīkstā inven-
tāra, rotaļlietu, grāmatu izvēles un iegādes, kā 
arī pie personāla jautājuma,” stāsta pirmskolas 
izglītības iestādes Bitīte vadītāja Inese Sloka. 
Viņa atzīst, ka šajā procesā būtiski pievērsties 
arī tādiem jautājumiem kā, piemēram, elektrī-
bas rozešu izvietojuma un mēbeļu krāsu izvē-
lei. Bērnudārzam atveroties, gan bērniem, gan 
audzinātājām būs vitāli svarīgi, lai viss būtu 
pārdomāts un atbilstu bērnu vajadzībām.    

Kā norādīja būvfirmas SIA Abora vadītājs 
Juris Kravalis, bērnudārzu plānots pabeigt 
maijā, bet jūnijā notiks teritorijas labiekārto-
šanas, piebraucamo ceļu un spēļu laukumu 
izveides darbi. 

Bērnudārzā Bitīte plānots uzņemt 265 bēr-

nus; paredzētas 12 bērnu grupas – divas bēr-
niem vecumā līdz trim gadiem, pārējās - bēr-
niem vecumā no trim līdz septiņiem gadiem. 
Tajā būs rotaļu un nodarbību telpas, guļamtel-
pa, zāle saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, 
sporta un mūzikas zāles, kā arī citas telpas. 
Ēkas kopējā platība ir 3472 kvadrātmetri. 

Bērnudārza būvniecība, kas norit Publiskās 
Privātās Partnerības projekta ietvaros, kopā 
izmaksās apmēram 2,28 miljonus latu. Kopā 
ar samaksu par pašu kapitāla izmantošanu - 
3,9 miljonus latu.  

 „Iesaistoties šajā projektā, pašvaldība un 
novada iedzīvotāji ir ieguvēji, 
jo pretējā gadījumā, ja paš-
valdība uz 20 gadiem ņem-
tu kredītu būvniecībai Valsts 
Kasē, šī summa sasniegtu 
~4,6 miljonus latu. Taču, sa-
skaņā ar valdības nostāju, 
pašvaldības ne pērn, ne arī 
šobrīd nedrīkst ņemt kredī-
tu, līdz ar to, neiesaistoties 
šajā projektā, bērnudārza 
Katlakalnā vispār nebūtu,” 
uzsver Ķekavas novada Do-
mes Attīstības daļas vadītāja 
Astrīda Vītola.   

Viņa arī norāda - uz 19 gadiem noslēgtais 
līgums ar privāto partneri pilnsabiedrību ACA-
NA par tā pirmsskolas izglītības iestāžu būv-
niecībā ieguldīto finanšu atgūšanu paredz, ka 
procentu maksājums pašvaldībai nav jāmaksā 
ne būvniecības laikā, ne arī projekta pirmajā 
gadā – 2011. gadā.

Lai nodrošinātu bērnudārza atjaunošanu, 
īpaši izveidotā Remontdarbu garantiju fon-
dā ik gadu tiek ieskaitīti un uzkrāti finanšu 
līdzekļi; divus - trīs gadus pirms līguma ter-
miņa beigām no tā tiks veikts ēkas kapitā-
lais remonts un nomainītas iekārtas un pēc 
19 gadiem pašvaldība pārņems ēku savā  
īpašumā.

Vineta Bērziņa

Kur vērsties pēc 
palīdzības plūdu 
gadījumā?
Ķekavas novada pašvaldība
 Izpilddirektors Andis Damlics – tālr. 29358384.
 Baložu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Stikuts – 

tālr. 26429993.
 Daugmales pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis – 

tālr. 26103581.

Ķekavas novada Pašvaldības policija
 Diennakts tālruņi - 67937102, 29179103.

SIA Ķekavas Nami 
 Ķekavā - tālr.  28374674.
 Valdlaučos, Rāmavā - tālr. 26191914.
 Pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās - 

tālr. 28374674.

SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs
 Diennakts tālruņi - 67937363, 29259734.

SIA Baložu komunālā saimniecība
 Diennakts tālrunis - 29166467.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknis
 Diennakts tālruņi - 67099200, 29175802,  

anonīmais diennakts uzticības tālrunis - 67917727.

Valsts policija
 bezmaksas tālruņi nelaimes gadījumos -  

02 vai 112.
Zvanot no fiksētā tālruņa 02 vai no mobilā tālruņa 112, 
savieno ar jebkuru Valsts policijas dežūrdaļu.

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 bezmaksas tālruņi nelaimes gadījumos - 01 vai 112.

Zvanot no fiksētā tālruņa 01 vai no mobilā tālruņa 
112, savieno ar jebkuru VUGD dežūrdaļu.

Radošās darbnīcas 
novada attīstībai

Aicinām iedzīvotājus piedalīties Ķekavas 
novada attīstības stratēģijas izstrādes ra-
došajās darbnīcās – sanāksmēs: 
 12. martā 18.00 - Daugmales skolā.
 13. martā 10.00 - Baložu bibliotēkā.
 15. martā 16.00 - Baložu pilsētas pārvaldē
 (uzņēmējiem).
 16. martā 17.00 - Ķekavas bibliotēkā.
 17. martā 19.00 - Doles Tautas namā 
(uzņēmējiem).
 18. martā 17.00 - Baložu pilsētas pārvaldē.
 22. martā 16.00 - Ķekavas bibliotēkā. 
 24. martā 17.00 - Baložu bibliotēkā. 
 26. martā 17.00 - Baložu bibliotēkā. 
Martā turpināsies aptauja par novada attīstību; 

aicinām aizpildīt anketu Ķekavas novada pašvaldī-
bas mājas lapā: www.kekavasnovads.lv. 

Kas notiek ar Bitīti?

( Turpinājums no 1. lpp.)

Risinājums -  
publiskā un privātā partnerība
Tā kā jaunās sākumskolas būvniecības 

steidzama uzsākšana ir vitāli nepieciešama, 
pašvaldība radusi risinājumu – Ķekavas sā-
kumskolas būvniecību veikt publiskās un pri-
vātās partnerības ietvaros, tāpat kā patlaban 
veiksmīgi norit jaunā bērnudārza Bitīte celt-
niecība Katlakalnā. Ar lūgumu atbalstīt šādu 
ieceri pašvaldība vērsusies Finanšu ministrijā 
un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā.

Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis stāsta 
– šobrīd, paralēli privātās un publiskās part-
nerības projekta sagatavošanai notiek darbs 
pie jau izstrādātā Ķekavas sākumskolas 
tehniskā projekta izmaksu pārskatīšanas un 
samazināšanas. „Pārskatīsim materiālu un 
darbu izmaksas, iespējams, būs jāpamaina 
daži tehniskie risinājumi. Šim darbam nolīgts 
speciālists; vairākkārt esam tikušies ar projek-
ta autoriem. Redzam iespēju no sākotnējiem 
12 miljoniem latu izmaksas samazināt vairāk 
nekā uz pusi. Tomēr problēma slēpjas finan-
sējuma piesaistē. Šogad kredītus ņemt mums 
neatļauj likumdošana. Vienīgais reālais un arī 
ātrākais modelis - kāds no privātās publis-
kās partnerības projektiem, taču arī tos tiešā 
veidā īstenot nedrīkstam, jo iepriekšējo gadu 
vērienīgā valsts izzagšana, izšķērdīgās valsts 
un pašvaldību pārvaldes un arī mūsu pašu 
kā indivīdu rīcība novedusi valsti finansiālās 
atkarības situācijā. Tāpēc tagad to, cik tērēt 
un kā būvēt, mums diktē starptautiskie aiz-
devēji Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un 
Eiropas Komisija. Tāpēc, lai virzītu projektu uz 
priekšu un saņemtu starptautisko aizdevēju un 

valdības atļauju īstenot skolas būvniecību, ie-
saistot privātos partnerus, ir notikušas tikšanās 
ar Finansu ministru un Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra 
vietnieku, nosūtītas skaidrojošas vēstules par 
situāciju Ķekavas novadā. No abu ministriju 
amatpersonu puses saņemts atbalsts finan-
šu ekonomiskā aprēķina izstrādei un projekta 
turpmākai virzībai – gan Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministra parakstīta vēstule, 
gan Finanšu ministrijas valsts sekretāra vēs-
tule, kurā teikts „Neskatoties uz minētajiem 

ierobežojumiem, Finanšu ministrija uzskata, 
ka Ķekavas novada Dome jau šobrīd atbil-
stoši Ministru Kabineta 2009. gada 6. oktobra 
noteikumiem Nr. 1152 [..] var uzsākt plānotā 
projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu veik-
šanu, jo, balstoties tieši uz šiem aprēķiniem, 
ir gūstama pārliecība, vai publiskā un privātā 
partnerība būs izdevīgākā alternatīva.”

Vai valdība sadzirdēs un SVF atbalstīs?
Lai varētu sagatavot finanšu ekonomisko 

pamatojumu, kas ir obligāts atbilstoši Privātās 
un publiskās partnerības likumam, pašvaldī-
bas Attīstības daļa izstrādājusi un iesniegusi 
projektu Sabiedrības Integrācijas fondā (SIF), 
lai saņemtu ES finansējumu ekspertu atalgoju-
mam finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanai, 
kura ietvaros tiks izvērtēts labākais variants 
sākumskolas būvniecībai un apsaimniekošanai. 
„Pēc mūsu prognozēm, atbildi no SIF varētu 

saņemt maijā. Ja tā būs pozitīva, Ķekavas 
novada pašvaldība veiks visus nepieciešamos 
darbus, tajā skaitā piedaloties sarunās ar SVF, 
lai saņemtu valdības atļauju izsludināt iepirku-
mu jaunās Ķekavas sākumskolas Ābeļdārzā 
būvniecībai,” skaidro pašvaldības Attīstības 
daļas vadītāja Astrīda Vītola.

„Paralēli tam tiek gatavota pārliecinoša 
prezentācija par izglītības situāciju Ķekavas 
novadā, kurā uzskatāmi parādīsim esošo un 
prognozējamo situāciju skolu noslogojumā, 
kā arī iespējamo privātās partnerības modeļa 
izmantošanu skolas būvniecībā. Prezentācija 
tiks iesniegta SVF pārstāvniecībā Rīgā,” stāsta 
R. Jurķis.

Viņš ir pārliecināts – Ķekavai izdosies pār-
liecināt gan valdību, gan SVF, jo novadam 
jau ir pozitīvs piemērs - četru pašvaldību ko-
pējais Privātās publiskās partnerības projekts 
četru bērnudārzu būvniecībā, to skaitā – b/d 
Bitīte būvniecība Katlakalnā. Šo bērnu dārzu 
veiksmīga būvniecība notiek Ķekavā un Mā-
rupē, bet Tukumā to uzsāks pavasarī. „Darbs 
ar bērnudārzu projektu devis nenovērtējamu 
pieredzi, tāpēc, izstrādājot aprēķinus un pro-
jektu sākumskolas būvniecībai, varēsim to 
jūtami uzlabot.” Domes priekšsēdētājs ir op-
timists: „Ja spēsim īstenot nosprausto mērķi, 
līdz gada beigām varētu izsludināt iepirkumu 
skolas būvniecībai un 2012. mācību gada 
sākumā skola būs! Tomēr priekšā vēl ilgs, 
smags darbs, kas prasīs ne vien deputātu un 
darbinieku atbildīgu un godprātīgu attieksmi, 
bet, iespējams, arī sabiedrības atbalstu, lai 
valdība mūs sadzirdētu.”

Sākumskola Ķekavā būs!

Ķekavas pašvaldības darbinieku veiktais pētījums par esošo situāciju 
un nākotne prognozes līdz 2018. gadam pārliecinoši pierāda - Ķekavā 

būtiski pieaugs skolēnu skaits tieši sākumskolas klasēs.
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Ķekavas novada pašvaldība, veicot pār-
baudi par bijušās Baložu pilsētas paš-
valdības izveidoto uzņēmumu darbību, 
secinājusi, ka visi būvniecības uzņēmumi 
šobrīd strādā ar zaudējumiem un nākotnē 
varētu kļūt maksātnespējīgi. Līdz ar to 
Ķekavas novada pašvaldība, kurā pēc 
novadu izveides ietilpst arī Baložu pilsēta, 
nespēs atgūt ieguldītos līdzekļus.

Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība lūgusi 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas bi-
rojam (KNAB) atzīt pašvaldību par cietušo, 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likumu.

Izvērtējos šos uzņēmumus, secināts, ka, 
piemēram, uzņēmumam Baložu celtnes, 
kura pamatkapitālā bijusī Baložu pilsētas 
dome ieguldījusi 7129 kvadrātmetrus zemes 

70 000 latu vērtībā, jau pasludināta maksāt-
nespēja un uzsākta bankrota procedūra. Tā 
rezultātā Ķekavas novada pašvaldība pēc 
kreditoru prasību apmierināšanas nespēs 
atgūt šajā uzņēmumā ieguldītos līdzekļus, 
un tai būs radušies lieli mantiskie zaudējumi. 
Tāpat pašvaldība nav saņēmusi ienākumus 
no četru dzīvojamo māju celtniecības uz-
ņēmumu darbības, kurā tika ieguldīti vairāk 
135 000 latu.

Šādu lūgumu pašvaldība paudusi KNAB, 
jo tieši birojs pārbauda Valsts kontroles kon-
statētos faktus par bijušās Baložu pilsētas 
pašvaldības rīcību ar kapitālsabiedrībām.

No Valsts kontroles ziņojuma izriet, ka bi-
jušās Baložu pilsētas pašvaldības lēmumi 
ieguldīt 106 hektārus pašvaldības zemes 

11 privātajos uzņēmumos par tirgus vērtī-
bai nesamērīgi zemu cenu - vidēji par 83 
santīmiem kvadrātmetrā -, neatbilst likumam 
Par pašvaldībām. Lielāka daļa uzņēmumu 
izveidoti ar mērķi gūt ienākumus būvniecības 
jomā, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likumu, jo mērķiem jābūt saistītiem 
ar pašvaldību funkciju nodrošināšanu. 

Tāpat bijušais Baložu pilsētas pašvaldī-
bas priekšsēdētājs Andis Adats, rīkojoties ar 
nekustamo īpašumu ieguldīšanas rezultātā 
iegūtajām kapitāla daļām, nav ievērojis vairā-
ku likumu prasības, kas nosaka, ka lēmumu 
par kapitāla daļu pārdošanu un nekustamā 
īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
var pieņemt tikai pašvaldības dome.

Vineta Bērziņa

Aicina KNAB atzīt pašvaldību par cietušo

Ķekavas novada Dome 4. februārī pieņēma lēmumu Nr. 2. § 2.9. Par grozījumiem Ķekavas 
novada Domes 2009. gada 17. decembra lēmumā Nr. 2. § 2.6. Par paredzētās darbības 
uzsākšanu (protokols Nr. 15) (protokols Nr. 2). Paredzētā darbība - valsts galvenā autoceļa 
E-67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecība. 

Š. g. 4. februāra lēmums precizē Ķekavas novada Domes  2009. gada 17. decembra 
lēmumā pausto nostādni un nosaka - neakceptēt paredzētās darbības 3. apakšvariantu, bet 
gan akceptēt paredzētās darbības 1. apakšvariantu. 

Ar lēmuma pilnu saturu un pamatojumu var iepazīties informācijas stendos:
 Ķekavas novada pašvaldības ēkā (Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā);
 Baložu pilsētas pārvaldes ēkā (Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā);
 Daugmales pagasta pārvaldes ēkā (Salnās, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā);
 Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu un Vides pārraudzības Valsts biroja atzinumu par to, t.sk. 

informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu, kā arī veicamajiem pasākumiem, lai novērstu vai samazinātu 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības ēkā (35. kabinetā, tālrunis - 67847161).

Par automaģistrāles būvniecību

Lai Ķekavas novada iedzīvotājiem 
radītu iespējas saturīgi pavadīt brī-
vo laiku, novada pašvaldība plāno 
Daugmalē izveidot sporta un kultū-
ras centru. Šādas ieceres īstenoša-
nai pašvaldība iesniegusi projekta 
pieteikumu atklātajā konkursā, lai 
saņemtu finanšu atbalstu no Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai.

 „2008. gadā Daugmales pagastā tika 
uzsākta bērnudārza celtniecība. Līdz pērna 
gada nogalei pabeigta ēkas pirmās kārtas 

būvniecība. Taču, pasliktinoties ekonomis-
kajai situācijai un izveidojoties novadam, 
nepieciešamība pēc tik plaša bērnudārza 
Daugmalē mazinājās un radās ideja daļu 
ēkas izmantot plašākas sabiedrības daļas 
vajadzībām, izvietojot tajā daudzfunkcionālu 
ēku ar atsevišķu ieeju. Daugmales pagas-
tā šobrīd nav kultūras nama vai publiski 
pieejamu telpu dažādiem saviesīgiem pa-
sākumiem,” skaidro pašvaldības Attīstības 
daļas vadītāja Astrīda Vītola.

Tāpēc, lai nodrošinātu Daugmales pa-
gasta un pārējo Ķekavas novada attālāko 

vietu iedzīvotājiem iespēju saturīgi pavadīt 
brīvo laiku ne tikai novada centrā, bet arī 
mazāk attīstītajās novada teritorijās, pašval-
dība pieņēma lēmumu topošā bērnudārza 
viena korpusa vietā veidot daudzfunkcio-
nālo centru - saieta namu ar baseinu, zāli 
konferenču, semināru vajadzībām un ēdi-
nāšanas telpu. 

Pēc A. Vītolas teiktā, izveidotais centrs 
būs publiski pieejams ikvienam Ķekavas 
novada iedzīvotājam. Baseina zonā būs lab-
iekārtotas ģērbtuves un dušas telpa, sabied-
riskās ēdināšanas telpas, telpas konferenču 

un semināru organizēšanai, kā arī dažādu 
kultūras pasākumu, apmācību, koncertu un 
radošo apvienību sanāksmju rīkošanai.

Lai īstenotu šo ieceri, pašvaldība izstrā-
dājusi un iesniegusi projekta pieteikumu 
atklātajā konkursā finansējuma saņemšanai 
no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 
Daudzfunkcionālā centra izveidei kopumā 
nepieciešami 466 tūkstoši latu. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā 140 tūkstošus 
latu pašvaldība saņems no ELFLA kā līdz-
finansējumu. Konkursā iesniegtos projektus 
vērtēs Lauku atbalsta dienests, un rezultāti 
varētu būt zināmi pēc dažiem mēnešiem. 

Vineta Bērziņa

Plāno veidot saieta namu Daugmalē

1. apakšvariants

Godinās Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņu

25. martā Ķekavas novadā notiks Ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts pasākums. 

Tā ietvaros pulksten 18.00 Odukalnā sāksies piemi-
ņas brīdis, pulksten 18.30 Ķekavas pagasta bibliotēkā 
visi interesenti varēs aplūkot tematisko grāmatu izstādi, 
bet noslēgumā - pulksten 19.00 Ķekavas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notiks dievkalpojums ar vīru kora 
Ķekava piedalīšanos. 

Uz šo pasākumu tiks nodrošināts transports, kas 
kursēs pa šādu maršrutu ar pieturām: 
 17.10 - Titurga (pašvaldības pārvaldes ēka),
 17.15 - Baložu pilsētas kultūras nams, 
 17.25 - Valdlauči (tirgus laukums),
 17.35 - Katlakalna Tautas nams, 
 17.45 - Doles Tautas nams, 
 17.55 - Odukalns.  
No Daugmales pagasta pārvaldes ēkas autobuss 

aties pulksten 17.30.

Atbalsta nedzirdīgos 
invalīdus

Lai atbalstītu Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fondu 
Klusums, Ķekavas novada Dome nolēma piešķirt 
finansējumu fonda administratīvo izdevumu segšanai 
2010. gadā. Fondam būs jāinformē Dome un sabied-
rība par līdzekļu izlietojumu.

Īsumā

 Turpinājums no 1.lpp.
Ķekavas ambulances vadītāja Daiga Āboltiņa 

3. februārī iepazīstināja Sociālo lietu komitejas 
pārstāvjus ar ambulances situāciju un nākotnes 
iecerēm. Pēc viņas teiktā, šobrīd ambulance no-
drošina primāro medicīnisko palīdzību – septiņus 
ģimenes ārstus, terapeitu un feldšeri Valdlaučos, 
neatliekamo medicīnisko palīdzību ambulances 
darba laikā, zobārsta un rehabilitācijas (ergote-
rapija, masāžas, fizikālā terapija) pakalpojumus, 
kā arī dažādus izmeklējumus. 

Savukārt, runājot par turpmāko attīstību,  
D. Āboltiņa izvirzīja četrus iespējamos risinājumus 
– saglabāt ambulances pašreizējo statusu - paš-
valdības aģentūra, nodot ārpakalpojumam, izveidot 

uzņēmumu, piemēram, SIA vai uzņēmums ar 
pašvaldības kapitālu. Taču tikšanās laikā vadītāja 
nepauda viedokli par to, kurš no šiem piedāvāta-
jiem variantiem, viņasprāt, būtu jāīsteno. 

Pēc dzirdētā Sociālo lietu komiteja nolēma 
izveidot darba grupu, kas, iesaistot mediķus un 
citus speciālistus, divu mēnešu laikā izstrādātu 
rīcības plānu veselības aprūpes pakalpojumu 
pilnveidei novadā.

 „Izvērtēsim situāciju no dažādām pusēm – 
arī telpu izmantošanas efektivitāti, pārskatīsim 
finanses un piedāvāsim risinājumus, kā varētu 
sakārtot veselības aprūpi novadā, lai iedzīvotāji 
šeit uz vietas saņemtu kvalitatīvus un daudzvei-
dīgākus medicīnas pakalpojumus. Ambulance 

netiks privatizēta vai nodota apsaimniekot citiem,”  
uzsver Sociālo lietu komitejas vadītājs Igoris Ma-
linauskas, pēc kura iniciatīvas tiks sagatavots 
rīcības plāns.  

Tāpat komitejas sēdē deputāti nolēma nodot 
Ķekavas ambulances valdījumā visas tās pašval-
dībai piederošās telpas, kurās šobrīd tiek sniegti 
medicīnas pakalpojumi.  

Vineta Bērziņa 

Plāno uzlabot veselības aprūpi
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Baložu pilsēta 
attīstībai  
varēs izmantot 
Eiropas naudu 

Biedrība Partnerība Daugavkrasts 
sagatavojusi papildinājumus attīstības 
stratēģijā, paredzot Baložu pilsētas 
pievienošanu Partnerības darbības te-
ritorijai, kas, sākot ar maiju, arī Baložu pilsētas 
iedzīvotājiem ļautu izmantot Leader programmas 
finansējumu vietējās teritorijas attīstībai.

 Šobrīd papildinātā stratēģija iesniegta Lauku Atbal-
sta dienestā izvērtēšanai, kā arī tā vērtēšanā atrodas 
vēl citi 2009. gadā projektu konkursā iesniegtie pro-
jekti. Jau tuvākajā laikā būs zināmi rezultāti.

Lauku Atbalsta dienests apstiprinājis pieejamo fi-
nansējumu Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku 
Attīstībai ietvaros Leader programmas projektiem  
2010. gadam – Ls 58 261,78, ieskaitot 10% - Part-
nerības administratīvajiem izdevumiem. Ar martu tiek 
uzsākta projektu pieteikumu pieņemšana pirmajai 
projektu konkursa kārtai. Taču Baložu pilsētas teri-
torijai pieejamais finansējums būs zināms tikai pēc 
1. maija.

Tāpat apstiprināts pieejamais finansējums Eiro-
pas Zivsaimniecības Fonda Rīcības Plāna ietvaros.  
2010. un 2011. gadam atvēlēti Ls 138 327,53, ieskaitot 
10% Partnerības administratīvajiem izdevumiem. Attie-
cināmās zivsaimniecības teritorijas, kuras var izmantot 
pieejamos līdzekļus šī fonda programmas ietvaros, ir 
Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava, Daugmale. 

Marta vidū Ķekavā, Doles Tautas namā notiks 
informatīvs seminārs ar Lauku Atbalsta Dienesta pār-
stāvju piedalīšanos par Leader programmas projektu 
sagatavošanu un īstenošanu. Seminārā piedalīsies arī 
Ogres, Baldones, Aizkraukles, Salaspils un Stopiņu, 
Pierīgas, Gaujas partnerības, Rīgas rajona lauku 
attīstības biedrība.

Konsultācijas šajos jautājumos klātienē dar-
badienās (izņemot piektdienas) var saņemt Gais-
mas ielā 19, k-9, Ķekavā; bet pārējās dienās, 
rakstot uz e-pastu: maris.belovs@kekava.lv,  
maris.ozolins@kekava.lv vai zvanot pa tālruni - 
26194118.

Māris Belovs

Paziņojums  
par zemesgabala 
nodošanu privatizācijai

1. Ķekavas novada pašvaldība nodod privatizācijai 
neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 
8007 002 2251, 17,8905 ha platībā. Adrese: Zaļu-
mu prospekts 43, Baloži, Ķekavas novads.

2. Prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemes-
gabalu, iesniedzami līdz 2010. gada 15. aprīlim.

3. Prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami 
Ķekavas novada Domei, Gaismas ielā 19, k-9, Ķeka-
vā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

4. Ar zemesgabala dokumentāciju ieinteresētās 
personas var iepazīties Ķekavas novada Domes 
telpās, 4. kabinetā.

Īsumā

Ķekavas novada pašvaldība 24. febru-
ārī aicināja Baložu pilsētas iedzīvotājus 
uz tikšanos, lai informētu par paveik-
tajiem un plānotajiem darbiem novada 
attīstībā, kā arī sniegtu atbildes uz ie-
dzīvotāju jautājumiem. 

Lai gan publiskajā telpā izskanējusi 
Baložu iedzīvotāju vēlme atdalīties no 
Ķekavas novada, tikšanās laikā baložnie-
kus interesēja vien saimnieciska rakstura 
jautājumi - par namu apsaimniekošanu un 
vides labiekārtošanu. Šī tikšanās Baložos 
aizsāka sarunu ciklu ar novada iedzīvotā-
jiem. Nākamā tikšanās 11. martā pulksten 
19.30 notiks Daugmalē.

Ap simts sanākušo iedzīvotāju uzrunāja 
un uz jautājumiem atbildēja Ķekavas nova-
da Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, 
viņa vietnieks Juris Krūmiņš, pašvaldības 
izpilddirektors Andis Damlics, Baložu pil-

sētas pārvaldes vadītājs Aivars Stikuts, kā 
arī Baložu komunālās saimniecības valdes 
locekle Olita Krastiņa. 

Pašvaldības vadītājs iepazīstināja iedzī-
votājus ar domes struktūru, pašvaldības 
budžetu un galveno problēmu Baložu pil-
sētā – ar uzsāktās vidusskolas piebūves 
būvniecības pabeigšanu un bērnu pie-
saistīšanu Baložu vidusskolai. Pēc viņa 
teiktā, šogad piebūves celtniecībai atvēlēti 
528 000 latu, taču ar to nepietiek pietie-
kami, lai pabeigtu iesākto. Tā kā šobrīd 
pašvaldības nedrīkst ņemt kredītus, tiek 
meklēts cits risinājums. R. Jurķis informēja 
par Baložu pilsētas iepriekšējās vadības 
laikā radītajām problēmām, kuras novads 
spiests risināt šobrīd.

Arī pašvaldības vadītāja vietnieks Juris 
Krūmiņš atzīmēja tās problēmas, kas šo-
brīd atrodas pašvaldības redzeslokā, minot 

Baložu vidusskolas piebūves, Daugmales 
bērnudārza būvniecības pabeigšanu, Ķe-
kavas sākumskolas būvniecības proce-
sa uzsākšanu, ceļu un ielu sakārtošanu, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
modernizēšanu. Viņaprāt, aktuāls jautājums 
ir jaunu darba vietu radīšana, jo šobrīd 
novadā ir gandrīz 2000 bezdarbnieku, un 
attiecību veidošana starp novada apdzīvo-
tajām vietām. „Mēs šodien esam atnāku-
ši, lai godīgi risinātu problēmas arī lielajā 
Baložu pilsētā. Jūsu bagātības neviens 
neatņems, mēs vēlamies pabeigt iesāktos 
darbus, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus 
pakalpojumus, kas ir pašvaldības ziņā,” 
uzsvēra J. Krūmiņš. 

Savukārt Baložu pilsētas pārvaldes va-
dītājs Aivars Stikuts sniedza īsu aprakstu 
par pārvaldes darbu un pakalpojumiem, 
kurus iedzīvotāji var saņemt pašvaldības 
Baložu pārvaldē. Uzrunājot iedzīvotājus, 
viņš norādīja, ka „baložnieki iekļaušanu 
novadā uztvēra ar dalītām jūtām. Taču par 
to lēma ne Ķekava, ne Daugmale, bet gan 
Saeima”. „Mūsu uzdevums ir nodrošināt 
visa novada teritoriju proporcionālu attīs-
tību. Baložiem jāsaņem tas finansējums, 
kas tiem pienākas. (..) Protams, problēmas 
ir, taču mēs cenšamies darīt visu iespējo, 
lai tās risinātu. Baloži ir pilsēta, un tāpēc 
mums tajā jāattīsta ielu tīkls. Šobrīd re-
konstruētas piecas ielas, notiek vēl četru 
ielu rekonstrukcijas izstrāde,” informēja 
A. Stikuts.

Iedzīvotāji divas stundas aktīvi uzdeva 
jautājumus par māju apsaimniekošanu, 
infrastruktūras sakārtošanu un vides lab-
iekārtošanu. 

Vineta Bērziņa

Baložniekus interesē saimnieciski jautājumi

 Kā tiks risināts autostāvvietu jautājums Ba-
ložos? Viens risinājums, kas paredzēts budžetā, - 
vasarā izveidot maksas pašvaldības autostāvvietu 
nojauktās barakas vietā – Skolas ielā 7a. 
 Kad sāks rekonstruēt Rīgas ielu? Šī iela pie-

der Latvijas Valsts ceļiem, kuri aicina pašvaldību 
pārņemt ielu tās pašreizējā sliktajā stāvoklī. Taču 
pašvaldība tam nepiekrīt, jo tai nav šādu līdzekļu. 
Jautājums tiek risināts.
 Kas atbild par ceļa tīrīšanu? Šobrīd Titurgā 

un Baložos ceļus tīra divi uzņēmumi. Baložos -  
Baložu komunālā saimniecība un Titurgā – Ķekavas 
sadzīves servisa centrs. Problēmu gadījumos var 
zvanīt Baložu pilsētas pārvaldes vadītājam Aivaram 
Stikutam pa tālruņiem - 67705742, 26429993. 
 Vai iedalīti līdzekļi Baložu pilsētas vides labie-

kārtošanai, piemēram, košumkrūmiem? Pašvaldībā 
ar šiem jautājumiem strādā Vides un labiekārtoša-
nas daļa, kas aptver visu novadu. Iespēju robežās 
centīsies labiekārtot.
 Kāpēc pārcelta autobusa pietura Rīgas ielā? 

Pēc ielas rekonstruēšanas autobusa pietura tiks 
pārcelta atbilstoši projektam. 
 Kāpēc netīra autobusu pieturas? Šobrīd paš-

valdība, iesaistot bezdarbniekus, iespēju robežās 
cenšas tīrīt visas pieturas, lai gan tās būtu jāap-
saimnieko Latvijas Valsts ceļiem.
 Kad tīrīs sniegu no jumtiem? Sniegs no visiem 

jumtiem tiek tīrīts visu ziemas sezonu. Mājām ar 

paaugstinātu riska iespēju, piemēram, Smilšu ielā 2, 
jumti tiek tīrīti regulāri .
 Kur paliek apsaimniekošanas nauda? Diemžēl 

pašlaik izveidojusies situācija, ka lielāka daļa no ap-
saimniekošanas līdzekļu ieņēmumiem aiziet parādu 
segšanai tādiem piegādātājiem kā Baložu Siltums, 
Rīgas Ūdens, Latvenergo un Latvijas Gāze. Piemē-
ram, šobrīd uzkrājies 160 000 latu liels iedzīvotāju 
parāds par komunālajiem un apsaimniekošanas 
maksājumiem. Baložu pilsētas iedzīvotāju parāds 
Baložu komunālajai saimniecībai pērn vasarā bija 
~230 000 latu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
uzņēmumam vairs nav pašvaldības dotāciju. Lielāka 
daļa parādnieku ir turīgi ļaudis, kuriem ir pat vairāki 
īpašumi, taču tieši pensionāri ir vieni no godprātī-
gākajiem maksātājiem. 
 Kāpēc Baložos samazināts siltums? Šobrīd 

iedzīvotāji Baložu komunālajai saimniecībai par 
siltumu ir parādā 60 000 latus. Tā kā saimniecībai 
ar Baložu Siltumu par pakalpojumu jānorēķinās 
pilnā apmērā (citādi visā Baložu pilsētā tiktu atslēgts 
siltums), tika pieņemts lēmums parādnieku mājām 
veikt iekštelpu temperatūras režīma samazināšanu 
par diviem grādiem. Pirms režīma samazināšanas 
saimniecības darbinieki centušies vienoties ar parād-
niekiem, lai veiktu pakalpojuma saņemšanas ierobe-
žojumu (atslēgtu karsto ūdeni, noslēgtu radiatorus) 
tikai viņiem un tikai tad, ja tas nav izdevies, veikta 
apsildes režīma samazināšana visai mājai. 

 Vai būs iespējams katrā dzīvoklī uzlikt indivi-
duālos siltuma skaitītājus? Šāda iespēja pastāv, ja 
mājas iedzīvotāji izveido savu apsaimniekošanas 
biedrību un piesakās mājas siltināšanas program-
mai, modernizējot apkures sistēmu.  
 Kāpēc svārstās maksa par apkuri? Apkures 

mēnešos ir atšķirīga gaisa temperatūra. Piemēram, 
janvārī bija sals līdz mīnus 30 grādiem, un apkures 
izmaksas šajā mēnesī attiecīgi bija lielākas.  
 Kāpēc Baložu nauda aiziet uz citām teritori-

jām? Novadam ir vienots budžets. Izvērtējot prioritā-
tes, līdzekļi tiek piešķirti visām novada teritorijām. Ja 
dalītu naudu tikai pēc teritorijas, tad Baložu pilsēta 
no saviem ienākumiem Baložu vidusskolai šogad va-
rētu atvēlēt tikai 70 000 latu, taču tagad no novada 
kopējā budžeta tai atvēlēti 500 000 latu.
 Daudzu privātmāju iedzīvotāji savus atkritumus 

izmet daudzstāvu māju miskastēs. Katrai privātmājai 
jābūt noslēgtam atsevišķam līgumam par atkritumu 
izvešanu. Šāda prasība tiks iekļauta arī pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. 
  Vai kāda pašvaldības ēka tiks privatizēta? 

Neviena pašvaldības ēka netiks nodota privatizācijai. 
Šobrīd norit sarunas, lai no Rīgas Ūdens atpirktu 
Katlakalna sūkņu staciju. Tāpat pašvaldība lauž 
neizdevīgus nomas līgumus, kā rezultātā pašvaldība 
atguvusi vairākus hektārus zemes. 
 Vai ir samazināts pašvaldības iestādēs strā-

dājošo skaits? Pēc novada izveides pašvaldībā 
samazināts vairāk nekā 40 štata vietu.

Kas interesē iedzīvotājus?
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Mācību gads rit pilnā sparā, un arī 
Ķekavas vidusskolas skolēni strādā ar 
pilnu jaudu. Mērķtiecīgu, sevi apliecinošu 
skolēnu mūsu skolā netrūkst. Līdz ar otro 
semestri aizsācies konkursu un olimpiāžu 
laiks. Arī šogad mums ir ar ko lepoties!

Oskaram Kalpakam veltītajā radošo darbu 
konkursā, ko organizēja Pilsoniskā Savienī-
ba, Raivis Mēnesis (skolotāja Inese Saul-
kalne) un Marija Odiņeca (skolotāja Digna 
Rībeniece) valsts mērogā ieguva godalgotas 
vietas.

Latvijas Ārlietu ministrijas, Latvijas Institūta 
un Latvijas Avīzes rīkotajā eseju konkursā 
Mans Latvijas karogs 7.b klases skolniece 
Elvita Logina saņēma laureātes balvu, bet 
8.a klases skolniece Ilze Usāne (skolotāja 
Ina Jaunošāne) - galveno balvu.

 Ikgadējā, Garlībam Merķelim veltītajā ra-
došo darbu konkursā atzinību guva Marija 
Odiņeca (skolotāja Digna Rībeniece). Jauno 

matemātiķu konkursa pirmajā kārtā atzinību 
saņēma komanda Monomi – Mārtiņš Ļuļļa 
un Ingus Fjodorovs. Šajā pašā konkursā 
komanda Septītie - Kristaps Ezītis un Kirils 
Volobujevs - piedalījās pirmajā kārtā, ieguva 
iespēju piedalīties otrajā kārtā un saņēma 
atzinību (skolotāja Zinaīda Vasiļjeva). 

Radošo reklāmu konkursa Cita Holivuda 
laureāti - 12.a klases skolēni Kristaps Bergs 
un Valters Mirkšs, 11.b klases skolniece Ma-
rija Odiņeca (skolotāja Ārija Bērziņa). 

Ķekavas novada organizētajā skatuves 
runas konkursā, kas veltīts dzejniekam 
Fricim Bārdam, 1.-2. klašu grupā 3. vietu 
ieguva 1.b klases skolniece Vanesa Vīnde-
dze (skolotāja Ilona Jēkabsone), 5.- 7. klašu 
grupā 1. vietu ieguva 7.a klases skolniece 
Paula Jurģe (skolotāja Velta Volosovska), 
5.b klases skolniece Stefānija Linda Merca 
(skolotāja Ilona Jēkabsone) ieguva 3. vie-
tu, bet 10.- 11. klašu grupā 1. vietu guva 

11.b klases skolniece Ieva 
Putniņa (skolotāja Digna 
Rībeniece).

Paralēli mācībām skolā 
notiek arī citi interesanti 
pasākumi un aktivitātes. 
Sākumskolas skolēni ak-
tīvi gatavojās Popielas 
konkursam, kas notika  
12. februārī. Šajā konkursā varēja vērot un 
vērtēt desmit priekšnesumus. Bērnu izdoma 
un radošā pieeja bija jūtama katrā no tiem. 
Prieks, ka ne tikai klašu audzinātāji, bet arī 
vecāki iesaistījās, lai bērnu uzstāšanās izdo-
tos spilgta un pārliecinoša. Bet 23. februārī 9. 
- 12.klašu skolēni varēja skatīties un just līdzi 
Rūdolfa Blaumaņa lugas Nezāle varoņiem.

Kamēr vecāko klašu skolēni piedalās un 
uzvar, arī pirmklasniekiem noslēdzies kāds 
svarīgs posms - nosvinēti ābečnieku svēt-
ki, un ābeces periods jau ir aiz muguras. 

Pienāks brīdis, kad arī pirmklasnieki izaugs 
lieli, piedalīsies konkursos, olimpiādēs un 
gūs panākumus.

26. februārī Ķekavas vidusskola organizēja 
novadu vizuālās mākslas olimpiādi. 

Novēlam mūsu skolēniem vēlmi piedalīties, 
apliecināt sevi un uzvarēt visās turpmākajās 
olimpiādēs un konkursos! Bet galvenais - 
mācēt priecāties par saviem un citu sasnie-
gumiem!

Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem! 
Ilona Jēkabsone

Ķekavas novada attīstības stratēģijas 
sagatavošanas ietvaros februārī no-
vada nevalstiskās organizācijas tikās, 
lai diskutētu par NVO lomu novada 
attīstībā, savstarpējo sadarbību un 
mijiedarbību ar pašvaldību.

NVO darbnīcā piedalījās pārstāvji no bied-
rībām Doles saviesīgā biedrība, Solis tuvāk, 
Kusties!, Cita Ķekava, Uzņēmēju padome, 
Zaļā līdaciņa, no divām apsaimniekošanas 
biedrībām - Zemdedziņas un Smilšu 6, kā 
arī no Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās 
draudzes.

Sabiedriski aktīvo cilvēku satikšanās sniedza 
augļus uzreiz. Piemēram, izrādījās, ka kopēja 
interese par Daugavas krasta sakopšanu un 
pieejamību ir gan zvejniekiem no Zaļās lī-

daciņas, gan sporta aktīvistiem no biedrības 
Kusties!, gan pārstāvjiem no biedrības Solis 
tuvāk. Līdz šim katrs šo jautājumu bija risinājis 
savu iespēju robežās, lai gan par tiem do-
mājuši gan vairāki NVO, gan novada domes 
plānošanas un vides speciālisti. Apvienojot 
pūles, šo jautājumu varēs operatīvāk sakārtot, 
un turpmāk Daugavas tauvas josla būs pie-
ejama visiem - makšķerniekiem, sportistiem, 
tūristiem, gājējiem un velobraucējiem.

Apsaimniekošanas biedrības dalījās pie-
redzē un apsprieda kopējās problēmas. Pie-
ņemot, ka līdzīgas problēmas ir gan citiem 
apsaimniekotājiem, gan tiem, kuri vēl tikai 
domā pārņemt savas mājas apsaimnieko-
šanu, radās ideja par nepieciešamību tikties 
regulārāk, lai varētu cits citam palīdzēt.

Nopietna problēma, ar ko saskārušās vi-
sas nevalstiskās organizācijas, - iedzīvotāju 
pasivitāte un lielais darbs, kas jāpieliek, lai 
cilvēkus iesaistītu dažādās aktivitātēs. Raks-
tiski aicinājumi, pat ja tie nonāk tieši cilvēku 
rokās, dod mazu efektu. Kā labāko risinājumu 
visi klātesošie atzina cilvēku vai cilvēku kopu 
individuālu uzrunāšanu.

Nevalstisko organizāciju nākotnes redzēju-
mu novada attīstībai labi raksturoja biedrības 
Cita Ķekava pārstāvja Anša Gardas teiktais: 
„Lai iespējami vairāk Ķekavas novada iedzīvo-
tāju būtu lepni, ka dzīvo mūsu novadā.”

Tikšanās dalībnieki apsprieda arī citas ide-
jas un problēmas, kas tiks izmantotas kopējās 
novada attīstības stratēģijas un rīcības plāna 
sagatavošanā. Stratēģijas izveides ietvaros 
šādas tikšanās par dažādām tēmām notiks 
gan martā, gan vēl arī aprīļa sākumā. 

Juris Jerums

Skaistas un sakoptas vietas nav jā-
meklē aiz trejdeviņām zemēm – neik-
dienišķais ir tepat, Ķekavas novadā, 
stāsta Ķekavas i(TIC) vadītāja Karīna 
Saveljeva.

Tūrisma informācijas centrā ikvienam ir ie-
spēja saņemt aktuālo informāciju par vietējiem 
tūrisma un kultūrvēsturiskajiem objektiem. 
TIC darbinieki, izstrādājot individuālus marš-
rutus, palīdzēs izvēlēties piemērotāko un in-
teresantāko izklaidi gan atpūtai ģimenes un 
draugu lokā, gan ekskursantu un skolēnu 
grupām.  

Šobrīd Tūrisma informācijas centrs strādā 
pie daudzām jaunām idejām un projektiem, 
kas mudinātu cilvēkus atpūsties un iepazīt 
Ķekavas novada daudzveidību, kā arī pie-
vērsties aktīvam, izzinošam un izglītojošam 
dzīvesveidam. Pašlaik norit darbs pie Velo-
nomas tīkla izveides; projekta ietvaros no 
maija līdz septembrim plānots atvērt divus 
velosipēdu nomas punktus novadā Baložos 
un Ķekavā. Arī šogad centrs rīkos novada 
veloorientēšanās sacensības. Viena no ie-
cerēm - izveidot laivu piestātni, lai ikvienam 

būtu iespēja iepazīt skaisto ainavu, slīdot pa 
Daugavas viļņiem. Bet sadarbībā ar pašval-
dības Izglītības, kultūras un sporta daļu top 
projekts, kas rosinās jauniešus izzināt un 
atzīmēt kartē Ķekavas novada interesantākās 
takas un vietas 

Ķekavas TIC iedzīvotājiem ne tikai piedāvā 
iepazīt savu novadu, bet sadarbībā ar tūris-
ma aģentūrām aicina doties arī aizraujošos 
braucienos pa Latviju, Lietuvu un Igauniju. 
„Ja uz konkrēto braucienu piesakās vairāk 
nekā desmit novadnieku, domājot par viņu 
ērtībām, esam vienojušies, ka autobuss no 
Rīgas piestās arī Ķekavā. Tuvākajā laikā pie-
dāvāsim braucienus arī uz Eiropas valstīm,” 
piebilst K. Saveljeva.

Tūrisma informācijas centrs aicina novada 
uzņēmējus nopietni padomāt, kā piesaistīt 
sev vietējo un ārzemju tūristu interesi, un par 
savu īpašo piedāvājumu informēt centru, lai 
uzņēmuma apskati varētu iekļaut kādā no 
jau esošiem tūrisma maršrutiem vai izstrādāt 
jaunu. Sadarbībā ar Partnerību Daugavkrasts 
Tūrisma informācijas centrs plāno sarīkot 
uzņēmējiem semināru par tūrisma iespējām, 

projektiem un attīstību Ķekavas novadā.
Ķekavas novada TIC darbojas kopš pagā-

jušā gada pavasara, un šajā laikā paveikti 
vairāki nozīmīgi darbi – izveidots velomarš-
ruts caur Ķekavu, Katlakalnu un Baložiem, 
sagatavoti informatīvie materiāli par apska-
tes un atpūtas vietām novadā, rīkoti dažādi 
pasākumi, piemēram, Garšaugu festivāls 
un orientēšanās sacensības Atrod Ķekavas 
dārgumus; skolēniem sarīkotas vairākas eks-
kursijas pa novada interesantākajām vietām. 
Centrs atsaucīgi iesaistās arī citu organizāciju 
pasākumu rīkošanā – Ķekavas dienās, Mu-
zeju dienās, labdarības akcijā Ziemassvētku 
andele.

 Veicinot informācijas infrastruktūras at-
tīstību novadā, izstrādāts projekts Ceļojums 
pa Ķekavas novadu, kas ļautu par Eiropas 
Savienības līdzekļiem iegādāties novada di-
gitālās kartes un norādes uz apskates ob-
jektiem Ķekavas un Daugmales pagastos. 
Centra aktivitātes pamanījuši un izmanto arī 
ārvalstu tūristi.

Par aktīvās atpūtas un izklaides iespējām 
novadā plašāk lasiet Ķekavas novada paš-
valdības mājas lapas www.kekavasnovads.lv 
tūrisma sadaļā. 

Vineta Bērziņa

NVO diskutē par novada attīstību

Skaistais ir tepat līdzās

Ķekava lepojas ar skolēnu sasniegumiem

Sveicam starpnovadu 
2009./2010. mācību gada 
olimpiāžu laureātus un 
pedagogus!

Pierīgas novadu vācu valodas olimpiāde  
10.-12. klasēm 

2. vieta – Ķekavas vsk., 11. kl. - Marija Odiņeca 
(sk. Dace Stūre).

Atzinība - Ķekavas vsk., 11. kl. - Elza Gribuste 
(sk. Dace Stūre). 

Pierīgas novadu angļu valodas olimpiāde 
11.-12. klasēm 

Atzinība - Ķekavas vsk., 11. kl. - Valters Mirkšs 
(sk. Jūlija Kokarēviča).

Latviešu valodas olimpiāde (mazākumtautību 
skolām) 7.-8. klasēm 

2. vieta – Baložu vsk., 7. kl. - Artūrs Sokolovs 
(sk. Ligita Brauķe).

Kulturoloģijas olimpiāde 11.-12. klasēm 
Atzinība - Ķekavas vsk., 11. kl. - Marija Odiņeca 

(sk. Anna Miškina). 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
11.-12. klasēm 

1. vieta - Ķekavas vsk., 11. kl. - Marija Odiņeca 
(sk. Digna Rīeniece). 

Ķīmijas olimpiāde 9.-12. klasēm 
1. vieta - Ķekavas vsk.s audzēkne Kristīne Sten-

dzeniece (sk. Evija Dance).

Fizikas olimpiāde 9.-12. klasēm 
2. vieta – Daugmales pamatskola,  9. kl. -  

Natālija Šlapina (sk. Žanete Ceļmalniece).

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 
8.-9. klasēm 

1. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - 
Kate Kaulakalna (sk. Silvija Zītare).

2. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - 
Lauma Dāboliņa (sk. Silvija Zītare).

3. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - 
Anete Buliņa (sk. Silvija Zītare).

Atzinība – Ķekavas vsk. - Ieva Liepiņa (sk. Inese 
Saulkalne)

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm 
2.vieta – Ķekavas vsk., 11. kl. - Marija Odiņeca 

(sk. Iveta Urpena). 
( Turpinājums 6. lpp.)

Īsumā
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Jaunumi 
Uzņēmēju 
padomē

Aizvadītais mēnesis biedrībai Uzņē-
mēju padome iezīmējās ar sadarbības 
aktivizēšanos starp Ķekavas novada 
nevalstiskajām organizācijām.

Sekmīgi uzsākta sadarbība ar biedrī-
bu Cita Ķekava; tās ietvaros tiek organi-
zēta konference par mājokļu siltināšanu, 
renovāciju un apsaimniekošanu. Sarī-
kota Ķekavas nevalstisko organizāciju 
pārstāvju darbnīca novada stratēģijas 
plāna izstrādei. Šis bija informatīvi ār-
kārtīgi piesātināts pasākums, kuram 
nākotnē varētu sekot līdzīgas kopā 
sanākšanas. 

Domājot par novada stratēģijas izs-
trādi, martā tiks organizētas vairākas 
darbnīcas tieši Ķekavas novada uzņē-
mējiem. Tas ir ļoti labs iemesls satikties, 
apmainīties ar domām, dalīties pieredzē. 
Nereti darbnīcā gandrīz vai paši no se-
vis atrisinās pat ļoti smagi jautājumi. 

Ārpus novada februārī viesojāmies pie 
kaimiņiem Salaspilī, lai dalītos pieredzē 
uzņēmēju biedrību veidošanā. Sekojām 
uzņēmēju aktivitātēm Carnikavas nova-
dā. Starp reģiona un novadu uzņēmēju 
biedrībām veidojas sadarbība, kuras 
ietvaros apmaināmies ar informāciju par 
notiekošo. Lūdzam arī citus uzņēmējus 
būt atsaucīgiem un piedalīties marta 
sanāksmēs. Uz tikšanos klātienē!

Angelika Bondare

Īsumā

25. februārī Ķekavā, Doles tautas 
namā notika konference par moderno 
energoapgādi.

Pērnā gada rudenī Ķekavas novada paš-
valdības pārstāvji apmeklēja sadraudzības 
pašvaldību Bordesholmu Vācijā, kur iepazinās 
ar Bordesholmas komunālo uzņēmumu un tā 
sasniegumiem atjaunojamo energoresursu 
izmantošanā, kā arī apmeklēja atjaunojamās 
enerģijas, biomasas pārstrādes ražotni. Pēc 
pašvaldības delegācijas lūguma, Bordesholmas 
komunālā uzņēmuma vadītājs Ginters Franks 
apsolīja ierasties Ķekavā un dalīties pieredzē 
atjaunojamo energoresursu izmantošanā. 

 Savu solījumu pildot, viņš 25. februārī pie-
dalījās modernās energoapgādes iespējām 
veltītajā konferencē, kas notika Ķekavā, Doles 
tautas namā. Iedzīvotāju interese par konferen-
ci bija liela - tajā piedalījās 65 dalībnieki, kuru 
vidū bija gan Ķekavas uzņēmēji, gan Latvijas 
pašvaldību, Latvenergo un Latvijas Universi-
tātes pārstāvji. Konference bija bezmaksas, 
jo gan ceļa izdevumus, gan izdevumus par 
konferences materiāliem Vācijas pārstāvis 
sedza pats.

Konferencē Bordesholmas komunālā uz-
ņēmuma vadītājs iepazīstināja klātesošos ar 
atjaunojamās enerģijas ražošanu Bordeshol-
mā, ar Vācijas pieredzi šajā jomā - biomasas, 
saules enerģijas, vēja enerģijas izmantošanu 

elektrības un siltuma ražošanā, koģenerācijas 
staciju un zemes siltuma izmantošanu. Kon-
ferences dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās 
un izrādīja interesi par atjaunojamās enerģijas 
ikgadējo izstādi Vācijā, Husumas pilsētā.

No konferencē dzirdētā izriet, ka Vācija 
daudz dara vides aizsardzības, tajā skaitā, 
atjaunojamās enerģijas jomā. Jau no mazot-
nes bērniem tiek ieaudzināta zaļā domāša-
na. Vācijā 2004. gadā pieņemts likums Par 
atjaunojamo enerģiju. Latvijai šajā jomā vēl 
ļoti daudz darāmā, vispirms jau sakārtojot li-
kumdošanu.

26. februārī Ķekavas novada pašvaldības 
vadība tikās ar Ginteru Franku un Bordeshol-

mas pašvaldības biroja vadītāju Manfrēdu Os-
bāru, lai pārrunātu Ķekavas un Bordesholmas 
turpmākās sadarbības iespējas atjaunojamās 
enerģijas ražošanas un citās jomās. Līdz šā 
gada jūnijam, kad paredzēta pašvaldības vadī-
bas vizīte Bordesholmā, pašvaldībai jāizstrādā 
Ķekavas novada atjaunojamās enerģijas per-
spektīvās attīstības plāns, kuru vācu kolēģi 
palīdzēs izanalizēt un sniegs padomu tā īste-
nošanai.Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību 
sadraudzība iegājusi kvalitatīvi jaunā pakāpē, 
kas nākotnē varētu veicināt gan uzņēmējdar-
bības attīstību, gan atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu Ķekavas novadā.

Astrīda Vītola

20. martā pulksten 10.00 Ķekavā, 
Doles Tautas namā, notiks konferen-
ce Daudzdzīvokļu māju renovācija un 
efektīva apsaimniekošana.

Konferenci rīko Ķekavas novada Uzņēmēju 
padome un biedrība Cita Ķekava. Kā stāsta 
viens no konferences rīkotājiem Ansis Garda, 
konferencē uzstāsies pārstāve Signe Kajaka 
no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūras, informējot par finansējuma piesais-
tes iespējām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
siltināšanai; biedrības Zemdedziņas valdes 
priekšsēdētāja Diāna Spertāle no Ķekavas, 
kura ar aģentūru noslēgusi līgumu un drīzumā 

uzsāks daudzdzīvokļu mājas renovāciju. SEB 
bankas finansēšanas projektu vadītāja Tatjana 
Botina-Solomaha stāstīs par kreditēšanas 
iespējām daudzdzīvokļu māju renovācijai, bet 
apsaimniekošanas pieredzē dalīsies pārstāvis 
no Latio Namsaimnieks.

Lai diskutētu par pašvaldības lomu apsaim-
niekošanas jautājumu sakārtošanā, konferen-
cē piedalīsies pārstāvji no Ķekavas novada 
domes un pašvaldības apsaimniekošanas 
uzņēmumiem – Ķekavas Nami, Baložu Ko-
munālā saimniecība un Līves 2.

Uzņēmēju padomes valdes priekšsēdētāja 
Angelika Bondare atzīst: ”Ik pa laikam pub-

liskajā telpā izskan informācija, ka daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāji nav apmierināti ar savu 
apsaimniekotāju, arī māju tehniskais stāvok-
lis ar katru gadu kļūst sliktāks. Konferences 
mērķis - pievērst sabiedrības un uzņēmēju 
uzmanību šiem jautājumiem un risināt tos.”  
A. Bondare konferencē aicina piedalīties ikvie-
nu iedzīvotāju, kurš vēlas panākt savas mājas 
renovāciju un efektīvu apsaimniekošanu.

Konferences norisi atbalsta Ķekavas no-
vada dome un biedrība Partnerība Dau-
gavkrasts. Konferences dienas kārtība pie-
ejama biedrības Cita Ķekava mājas lapā  
www.citakekava.lv.

Kā efektīvi apsaimniekot māju?

Ķekavā diskutē par moderno energoapgādi

Gadatirgi  
novadā

Šogad Ķekavas novadā  
notiks šādi gadatirgi:

5. aprīlī 
Lieldienu gadatirgus,

23. maijā
Vasarsvētku gadatirgus,

20. jūnijā
Pirmsjāņu gadatirgus,

25. jūlijā
Annas gadatirgus,

22. augustā
Pirmsskolas gadatirgus,

19. septembrī
Ražas svētku gadatirgus,

 
17. oktobrī 

Rudens gadatirgus.

Gadatirgi notiks pie Doles Tautas nama  
no pulksten 8.00 līdz 15.00.

 Turpinājums no 5.lpp.

Vēstures olimpiāde 9.-12. klasēm
1. vieta – Ķekavas vsk.., 9. kl. - Rinalds Krūmiņš 

(sk. Anita Tenisa).
Atzinība - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97,  

9. kl. - Rihards Krēvics (sk. Inga Vītuma- Brūvere).
Atzinība - Ķekavas vsk., 9. kl. - Mārtiņš Jurciks  

(sk. Anita Tenisa).
Atzinība - Ķekavas vsk., 12. kl. - Kristīne Kandejeva 

(sk. Ināra Rumbina).

Matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm
3. vieta - Ķekavas vsk., 11. kl. - Marija Odiņeca 

(sk. Ginta Zuša).
3. vieta – Ķekavas vsk., 9. kl. - Jēkabs Krastiņš 

(sk. Ginta Zuša).

Matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm 
1. vieta - Ķekavas vsk. - Mārtiņš Ļuļļa (sk. Zinaida 

Vasiļjeva).
1. vieta - Ķekavas vsk. - Justīne Sevčenoka  

(sk. Ligita Kociņa).
2. vieta - Ķekavas vsk. - Aivars Ozoliņš (sk. Zinaida 

Vasiļjeva).
3. vieta - Daugmalas pamatskola - Aivars Ignāts 

(sk. Žanete Ceļmalniece).
3. vieta  - Ķekavas vsk. - Harijs Ozoliņš (sk. Žanete 

Ceļmalniece).
Atzinība - Ķekavas vsk. - Ilva Liepiņa (sk. Žanete 

Ceļmalniece).
Atzinība - Ķekavas vsk. - Egita Vigute (sk. Žanete 

Ceļmalniece).
Atzinība – Ķekavas vsk. - Arvīds Gargurnis  

(sk. Ligita Kociņa).

Vizuālās mākslas olimpiāde 5-12. klasēm
5.-6. klašu grupā:
1. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 

un Ķekavas Mākslas skola - Agate Anna Grebže  
(sk. Santa Veidemane).

2. vieta - Ķekavas vsk. un Ķekavas Mākslas skola 
- Helvijs Stefanovičs (sk. Raina Sula).

3. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - Ag-
nija Romija Rudzīte (sk. Santa Veidemane).

7.-8. klašu.grupā:
1. vieta - Ķekavas vsk. un Ķekavas Mākslas skola 

- Paula Jurģe (sk. Raina Sula).
3. vieta  - Daugmales pamatskola - Kristīne Ziņģe 

(sk. Iveta Barone, Dagmāra Lauriņa).
Atzinība - Baložu vsk. - Aleksandrs Kosušenko  

(sk. Astrīda Lesnika).

9.-12. klašu grupā:
1. vieta - Ķekavas vsk. un Ķekavas Mākslas skola  - 

Elīna Dāboliņa (sk. Raina Sula).
2. vieta  - Baložu vsk. - Zanda Šēve (sk. Astrīda 

Lesnika).
3. vieta - Ķekavas vsk. un Ķekavas Mākslas skola  - 

Monta Andžejevsk.a (sk. Raina Sula).
3. vieta - Baložu vsk. - Arta Keršteine (sk. Astrīda 

Lesnika).

Informātikas olimpiāde 5.-7. klašu komandām
2. vieta - Privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 

komanda (sk. Santa Veidemane).
3. vieta - Baložu vsk. komanda 

Vācu valodas olimpiāde 8. klasēm 
1. vieta - Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 - Dāvis 

Timermanis (sk. Vita Timermane).

Bioloģijas olimpiāde
3. vieta – Daugmales pamatskola - Natālija Šlapina 

(sk. Zinaīda Matisone).
Atzinība – Ķekavas vsk. - Jānis Dumpis (sk. Pēteris 

Stikāns).

Izglītības, kultūras un sporta daļa

Sveicam starpnovadu 2009./2010. mācību gada olimpiāžu laureātus un pedagogus!
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Ķekavas novadā lielākā iedzīvotā-
ju daļa mīt daudzdzīvokļu māju dzī-
vokļos. Gandrīz visas daudzdzīvokļu 
mājas būvētas tā saucamajos pa-
domju laikos, kad bija pieejami tādi 
būvmateriāli, kādi nu toreiz bija, kad 
siltumenerģija un citi energoresursi 
bija pa lēto, kad dzīvokļi piederēja, 
piemēram, kolhozam Ķekava, putnu 
fabrikai un citām organizācijām, ku-
ras tos apsaimniekoja pēc savām ie-
spējām un ieskatiem. Šobrīd situācija 
būtiski mainījusies. Dzīvokļi pieder 
privātpersonām, maksa par energo-
resursiem vairākkārt palielinājusies. 
Pamatoti pieaug arī dzīvokļu īpaš-
nieku prasības attiecībā uz saņemto 
pakalpojumu kvalitāti. 

Juris Firsts,
SIA Ķekavas Nami 
valdes loceklis

Ķekavas Namu 
darbības joma

SIA Ķekavas 
Nami ir lielākā Ķe-

kavas novada pašvaldības statūtsabiedrība, 
kas nodarbojas ar dzīvojamo māju apsaim-
niekošanu, ūdens un siltuma ražošanu, pār-
vadi un sadali, kanalizācijas notekūdeņu 
savākšanu un pārvadi, atkritumu savākšanu, 
pašvaldības teritoriju sakopšanu, kā arī ci-
tiem pakalpojumiem. 

Uzņēmums apsaimnieko 59 daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Valdlaučos 
un Rāmavā. Gandrīz visām mājām tiek 
piegādāta siltumenerģija un ūdens, savākti 
notekūdeņi un sadzīves atkritumi, apkoptas 
teritorijas. Šāda daudzveidība no uzņēmuma 
prasa īpašu atbildību pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšanai. Varbūt labāk būtu atsevišķs 
uzņēmums māju apsaimniekošanai un at-
sevišķs - komunālo pakalpojumu nodroši-
nāšanai? Šāds modelis noteikti palielinātu 
administratīvās izmaksas. Tādus speciālistus 
kā, piemēram, elektriķi-automātiķi, santeh-
niķus, traktoristus produktīvāk var noslogot 
tieši kopējā uzņēmumā.

Izvēlies apsaimniekotāju
Apsaimniekošanas maksa Ķekavas Namu 

apkalpotajām daudzdzīvokļu mājām noteikta 
35 santīmi par dzīvojamās platības kvad-
rātmetru. Maksa nav maza, īpaši patlaban, 
kad maciņā jāskaita katrs santīms. Likum-
došana dod iespēju dzīvokļu īpašniekiem 
pašiem lemt par maksas lielumu, izvēlēties 
apsaimniekotāju.

Tomēr mājas dzīvokļu īpašniekiem jābūt 
vienotiem, izveidojot dzīvokļu īpašnieku 
biedrību ar pilnvarotu biedrības valdi vai 
vismaz ievēlot mājas pārvaldnieku. Tādā 
gadījumā varēs vienoties par citādāku ap-
saimniekošanas maksu un darbu apjomu 
vai arī izvēlēties citu apsaimniekotāju. Te 
gan jāpiebilst, ka, izvēloties par apsaimnie-
kotāju kādu Rīgas privātfirmu, pakalpojums 
tikai sākumā liksies lēts un pievilcīgs, vēlāk 
var rasties problēmas ar apsaimniekošanas 

kvalitāti un maksu, kā tas Ķekavā notika ar 
atkritumu savākšanas un transportēšanas 
pakalpojumu sniedzēju SIA Nelsen.

Izveidotā dzīvokļu īpašnieku biedrība var 
izvēlēties arī citu variantu – apsaimniekot 
māju paši. Ja mājas iedzīvotāji būs vienoti, 
no sava vidus atradīs prasmīgus darbiniekus 
un spēs nodrošināt precīzu apsaimniekoša-
nas izdevumu uzskaiti – šis variants noteikti 
būs visizdevīgākais. Ķekavā ir labs un ilgga-
dīgs piemērs – 18. māja Gaismas ielā 6.

Siltini māju 
Viens no veidiem, kā samazināt maksu 

par dzīvojamo platību, ir māju siltumnotu-
rības paaugstināšana, piesaistot Eiropas 
Savienības (ES) līdzfinansējumu. Atbilstoši 
Latvijas likumdošanai, projektus māju siltinā-
šanai var iesniegt tikai pašas dzīvokļu īpaš-
nieku sabiedrības. Tas nav viegls uzdevums. 
Sabiedrībai ar mājas iedzīvotāju piekrišanu 
jāpieņem lēmums īstenot šo projektu, jāveic 
mājas energoaudits, jāizstrādā renovācijas 
projekts, jāgarantē finansējums renovācijas 
darbu veikšanai, jāgarantē ar Būvniecības, 
Enerģētikas un Mājokļu valsts aģentūru 
noslēgtā līguma nosacījumi, jāveic renovā-
cijas darbi. Tikai tad iespējams saņemt ES 
līdzfinansējumu. Taču, īstenojot šo projektu, 
ieguvēji būs gan konkrētās mājas, gan visi 
Ķekavas iedzīvotāji, jo kāda no tehniski un 
vizuāli nepievilcīgājām ēkām kļūs par mo-
dernu, mūsdienīgu dzīvojamo māju. Šādu 
projektu, ieguldot milzīgu darbu, personīgos 
līdzekļus un pacietību, Ķekavā šobrīd realizē 
Zemdegu daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu 
īpašnieku biedrība Zemdedziņas.

Risina problēmu individuāli
Gan pašvaldībā, gan Ķekavas namu valdē 

tiek saņemti dažādi iedzīvotāju jautājumi par 
māju apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem - par apsaimniekošanas 
kvalitāti, patērēto energoresursu uzskaites 
ticamību, tarifu aprēķinu pamatotību, kāpņu 
telpu remontam izlietoto naudu. Katrs iesnie-
gums tiek izskatīts individuāli, un problēma 
tiek atrisināta iespējami īsākā laikā. Tomēr ir 

jautājumi, kurus tehnisku, finansiālu vai juri-
disku iemeslu dēļ nevar atrisināt uzreiz. 

Tā, piemēram, daudzu dzīvokļu īpašnieki 
nomainījuši vecos apkures radiatorus pret 
jauniem (pārsvarā ar lielākām sildvirsmām), 
neinformējot par to Ķekavas Namus un ne-
izstrādājot apkures sistēmas rekonstrukci-
jas projektus. Rezultātā konkrētam apkures 
stāvvadam tiek izjaukts apkures sistēmas 
siltuma līdzsvars, samazinot kaimiņiem pie-
gādāto siltuma daudzumu. Vienam par kar-
stu, citam salst. Atrisināt jautājumu nav tik 
vienkārši – vai nu visiem dzīvokļiem (katram 
par savu naudu) jāuzstāda atbilstoši radia-
tori vai par uzņēmuma līdzekļiem (uz citu 
māju rēķina, ko nedrīkstam darīt) jāpārbūvē 
apkures sistēma visam stāvvadam, vai arī 
jārisina jautājums ar tehniski nepareiziem 
paņēmieniem, kas izjauks mājas kopējo 
siltuma līdzsvaru.

Kā nosaka maksu ūdenim un apkurei? 
Katrā mājā uzstādīti verificēti siltuma, auk-

stā ūdens un karstā ūdens (mājām, kur tiek 
piegādāts karstais ūdens) skaitītāji. Ikvienas 
mājas pārstāvji, iepriekš saskaņojot laiku, 
var būt klāt brīdī, kad Ķekavas Namu dar-
binieks nolasa skaitītāju rādījumus. 

Uz māju patērētā siltumenerģija tiek sa-
dalīta proporcionāli katra dzīvokļa apkurinā-
majai platībai un reizināta ar siltumenerģijas 
tarifu. Pie pašreizējās gāzes cenas tas ir 
Ls 33,50 par megavatstundu. Atsevišķi tiek 
uzskaitīta karstā ūdens sagatavošanai pa-
tērētā siltumenerģija. 75% no karstā ūdens 
sagatavošanai patērētās siltumenerģijas tiek 
proporcionāli sadalīta atbilstoši katrā dzīvoklī 
patērētajam karstā ūdens daudzumam, 25% 
no patērētās siltumenerģijas tiek aprēķināta 
kā karstā ūdens recirkulācijai patērētā sil-
tumenerģija. Tādējādi karstā ūdens cena 
veidojas no trīs komponentēm – karstā 
ūdens sagatavošanai patērētās siltumener-
ģijas, karstā ūdens recirkulācijai patērētās 
siltumenerģijas un patērētā ūdens daudzu-
ma. Reizinot šos lielumus ar siltumenerģi-
jas tarifu un aukstā ūdens tarifu, iegūstam 
kopējo maksu par karsto ūdeni.

Šāds aprēķins uzņēmumā pastāv jau vai-
rāk nekā desmit gadu, tomēr cilvēkiem vēl 
arvien rodas jautājums, kas ir karstā ūdens 
recirkulācija un kāpēc par to tiek rēķināti 
25%? Karstā ūdens recirkulācija ir noslēgtā 
karstā ūdens kontūrā ar sūkņa palīdzību 
radīta ūdens plūsma, kuras uzsildīšanai 
nepārtraukti tiek patērēta siltumenerģija. 
Ja nebūs šīs nepārtrauktās karstā ūdens 
plūsmas, vannas istabās būs auksti dvieļu 
žāvētāji; atgriežot karstā ūdens krānu, ilgi 
būs jāgaida, kamēr sāk tecēt silts ūdens. 
Kāpēc tiek rēķināti tieši 25%? Šāds pro-
cents, kuru savos aprēķinos izmanto ne 
tikai Ķekavas Nami, iegūts siltumtehnikas 
speciālistiem veicot mērījumus. Te jāmin, 
ka, aprēķinos samazinot recirkulācijai pa-
tērētās siltumenerģijas daudzumu, palieli-
nāsies karstā ūdens uzsildīšanai patērētās 
siltumenerģijas daudzums.

Izdevumu uzskaite katrai mājai
Iedzīvotājiem aktuāls jautājums - detali-

zēta ieņēmumu un izdevumu uzskaite par 
katru māju, kā to nosaka kārtība, kādā 
aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Jāsaka, 
ka uzņēmumā izdevumi māju apsaimnie-
košanai par katru māju tika uzskaitīti arī 
līdz šim, bet diemžēl tas netika veikts tik 
sīki, kā to paredz šī kārtība. Tādēļ šobrīd 
SIA Ķekavas Nami izstrādājis pielāgojumus 
esošajā grāmatvedības programmā, kas 
prasīja daudz mazākus finanšu līdzekļus 
nekā modernākas grāmatvedības program-
mas iegāde. 

Ziema rada lielākus izdevumus 
Šogad sniegiem bagātā ziema ne tikai 

iepriecina, bet arī rada lielākus izdevumus 
māju apsaimniekošanā. Pirmie atkušņi 
parāda, kādā stāvoklī ir dzīvojamo māju 
jumti. Kopējā aina nav iepriecinoša, šogad 
visur pilnībā saremontēt jumtus nebūs ie-
spējams, tāpēc šobrīd tiek izvērtēta situā-
cija, lai pieņemtu lēmumu, kur pietiks ar 
pielāpīšanu, bet kur būs jāveic visa jumta 
seguma nomaiņa. Jautājums tikai - vai vi-
sam pietiks līdzekļu... Šībrīža finansiālajā 
situācijā pieaug iedzīvotāju parādi par māju 
apsaimniekošanu un komunālajiem pakal-
pojumiem. Krīzes situācijā tas ir saprotams, 
tāpēc ar tiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ 
nespēj laikā veikt maksājumus, tiek slēg-
tas vienošanās par individuālu maksājumu 
veikšanas kārtību. 

Kopumā Ķekavas Namu darbība ir droša 
un stabila. Ziemas mēneši apliecināja - uz-
ņēmuma dienesti ir gatavi operatīvi rīkoties 
dažādās avārijas situācijās un ātri atjaunot 
siltuma vai ūdens padevi. 

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Ķekavā jumtu tīrīšana no lāstekām norit pilnā sparā. Pacēlāja izmantošana Ķekavas Namiem 
izmaksā ~150 latu dienā. 

Avāriju gadījumos  
Ķekavas Namiem zvanīt: 
 Ķekavā -  pa tālruņiem 28374674, 

28374674;
 Valdlaučos, Rāmavā - pa tālruņiem 

26191914, 26191914;
 Pēc darba laika, brīvdienās un svētku 

dienās - pa tālruņiem 28374674, 28374674.

Informācijai
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Partnerība Daugavkrasts 
izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa I kārtu 
Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros 

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, 
 kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: 
Partnerība Daugavkrasts, 
Gaismas iela 19, k-9, 14. kabinets, 
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123. 

Projektu iesniegumus pieņems - no 2010. gada 1. aprīļa līdz 1. maijam.
Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2010. gada 1. maijs pulksten 17.00

2010. gadā pieejamais finansējums - Ls 52 435,60.

413. pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā 1. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
program mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība 1. Jaunu darba vietu radīšana, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību un uzlabotu 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pieejamais finansējums – Ls 10 000.

413. pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijās 1. aktivitātē Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
program mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcība. 2. Vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana. Pieejamais finansējums – Ls 15 000.

413. pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijās 2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība. 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas 
interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana. Pieejamais 
finansējums – Ls 8 717,80.

Rīcība. 4. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu un to pieejamības 
attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība. Pieejamais finansējums –  
Ls 8 717,80.

Rīcība 6. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana. Pieejamais 
finansējums – Ls 10 000.
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Par detālplānojuma apstiprināšanu
Ķekavas novada Dome 2010. gada 4. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2.10. - Par 

detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Nākotnes ielā 3 (kadastra numurs 8070 
008 1161), Ābeļdārzs (kadastra numurs 8070 008 1190), Āboldārzs  (kadastra numurs 
8070 008 0551) un Dienvidu iela (kadastra numurs 8070 008 1315) apstiprināšanu 
ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem (protokols Nr. 2).  

Ar lēmuma pilnu saturu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ķekavas no-
vada interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv. Ar detālplānojumu var iepazīties 
arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā (35. kabinetā, tālrunis - 67847161).

Nepaliec vienaldzīgs!
Ķekavas novada dzīvnieku patversmē Mežavairogi nonāk arvien vairāk dzīvnie-

ku  – ir auksts, un suņi nevar izdzīvot bez cilvēku palīdzības. 
Šobrīd dzīvnieku patversmē vairāki suņuki gaida mīļus un gādīgus saimniekus! Ar 

viņiem var iepazīties arī interneta mājas lapas www.petnet.lv sadaļā Patversmes  - 
Mežavairogi. 

Jūs varat palīdzēt dzīvniekiem, uzdāvinot suņu, kaķu barību, bļodas (arī metāla 
katliņus - lietotus), pavadas un kakla siksnas (var būt lietotas). Parūpēsimies par 
tiem, kuri nelaimē nokļuvuši bezatbildīgu cilvēku dēļ! 

Dzīvnieku patversme Mežavairogi

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu  
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Ķekavas novada dome š. g. 11. februārī pieņēmusi lēmumu Nr.1. §1.2. Par 
nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķeka-
vas novada teritorijā. 

Lēmums paredz noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Ķekavas novada teritorijā uz pieciem gadiem. 

Sabiedrības viedokļus, priekšlikumus un iebildumus lūdzam iesniegt līdz 8. aprī-
lim Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19, k -9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 
LV-2123.

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika

Par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu
Ķekavas novada Dome apstiprinājusi privatizācijas noteikumus neapbūvētam 

zemesgabalam Akači ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1524 Dārznieku ielā 40, 
Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123.

Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas 
ielā 19, k-9, Ķekavā, 4. kabinetā.

Privatizācijas subjektam līdz 2010. gada 25. martam pulksten 16.00 jāiesniedz 
apliecinājums, kas tas vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar apstiprinātajiem 
zemesgabala privatizācijas noteikumiem.

Apliecinājums ar tam klāt pievienotiem privatizācijas noteikumos norādītiem doku-
mentiem iesniedzams Ķekavas novada pašvaldībai - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, 
Ķekavas novadā, LV-2123.

Izsola nomas tiesības
Siguldas novada dome nodod izsolē nekustamā īpašumā Lāčplēša ielā 24, 

Rīgā (biroja telpas) nomas tiesības.
Nomas tiesību izsoles mērķis - noteikt konkrētu pašvaldības nekustama īpašuma 

Lāčplēša ielā 24, Rīgā, nomnieku, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu 
nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību. 

Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma - nomas tiesību maksas summas par 
1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī - vairāksolīšana. Nomnieka piedāvātā nomas minimālā 
maksa nedrīkst būt mazāka par telpu pašizmaksu – tai pilnībā jāsedz izdevumi, kas 
saistīti ar iznomājamo telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu.

 Izsoles sākotnējā cena par kopējās platības 1 m2 mēnesī – Ls 1, t.sk. PVN.  
Uz izsoles dienu brīvā platība – 1300 m².

Izsole notiek 2010. gada 19. martā pulksten 12.00 Siguldas novada domē Pils 
ielā 16, Siguldā.

Izziņas pa tālruņiem – 67976657 vai 29162478; Inguna Zirne. 
Ar noteikumiem varat iepazīties www.sigulda.lv, sadaļā Pašvaldība, Izsoles.

Paziņojums par detālplānojuma 
zemesgabalam Pirtnieki sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamato-
joties uz Ķekavas novada  Domes  25. 02. 2010. lēmumu Nr. 2 § 2.5. (prot. Nr. 
6) Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Pirtnieki (kadastra numurs 
8070 008 1547), Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma uzdevums: pamatot iecerēto apbūvi – savrupmāju apbūvi mazstā-
vu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM), apakšzonējums (DzM1) - atbilstoši spēkā 
esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai 
(atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 (trīs) 
nedēļas no publikācijas  dienas  laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks  2010. gada  8. aprīlī pulksten 18.00 
Ķekavas novada  Domē - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā,  25. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties un rakstiskus priekšli-
kumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada  Domē - Gaismas ielā 19, 
k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV - 2123. Neskaidrību gadījumā 
vērsties Ķekavas novada Domē (35. kabinets, tālrunis 67935861). 

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās 9.00 - 13.00, ceturtdienās  
14.00 - 19.00. 

Papildus informācija - pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedris-

kās apspriešanas  beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds,  
uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas  
numurs.



VOKĀLAIS  
BĒRNU DZIEDĀŠANAS 

KONKURSS 
CĀLIS 2010

BALOŽU CĀLIS 2010
13. MARTĀ 11.00  

Baložu kultūras namā
Pieteikšanās - līdz 3. martam

ĶEKAVAS CĀLIS 2010
10. APRĪLĪ 11.00 Doles Tautas namā

Pieteikšanās - līdz 5. aprīlim

Konkurss notiks divās kārtas.

Cālis 
bērniem vecumā līdz 5 gadiem, ieskaitot.

Senioru Cālis -  
6 līdz 7 gadus veciem bērniem.
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Paldies visiem, kas gādāja, lai 28.feb-
ruārī arī Ķekavā varētu izskanēt brīnišķī-
gā muzikālā izrāde Mazā prinča planēta, 
kam mūziku sarakstījusi dziedātāja un 
komponiste ķekaviete Ieva Marta Hen-
čele. Paldies Ķekavas – Doles draudzei, 
tirdzniecības centriem – Maxima, Liiba un 
Elvi , paldies saimniecēm Elgai Auziņai un 
Inesei Krejānei; kultūras nama vadītājai 
Vēsmai Ozoliņai un visam kolektīvam; 
paldies skatītājiem, aktieriem un mūziķiem 
par atsaucību. Kā teica pati Ieva Marta 
Henčele, - paldies Dievam, bez kura palī-
dzības un svētības nebūtu tapis nekas. 

Ķekavas iedzīvotāja  
Antra Martinsone

Daugmales pamatskola
uzsāk skolēnu reģistrāciju 
2010./2011. mācību gadam  

5-6 gadīgo bērnu  
pirmsskolas sagatavošanas 

grupā un vispārējās  
pamatizglītības programmas 

1. klasē.

Mūsu piedāvājums:
 mācību darbs nelielās klasēs 

(līdz 16 skolēniem);
 individuāla pieeja;
 angļu valoda no 1. klases;
 pagarinātā grupa;
 logopēdiskā palīdzība;
 iespēja darboties lielākajā Latvijas bērnu un 

jauniešu organizācijā Latvijas Mazpulki;
 interešu pulciņi:

 vizuālajā mākslā;
 praktiskajā dizainā;
 sportā;
 mūzikā,

 skolēnu autobuss no Ķekavas centra.

Reģistrācijai jāiesniedz:
 direktoram adresēts iesniegums;
 bērna dzimšanas apliecības kopija.

Līdz jaunā mācību gada  
sākumam jāiesniedz:
 bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u);
 izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 izziņa par apgūtu pirmsskolas programmu  

(stājoties 1. klasē);
 iepriekšējā mācību gada liecība  

(stājoties 2.-8. klasē);
 bērna fotokartiņa skolēna apliecībai.

Informācija par skolu  
www.daugmalespamatskola.lv 

Tālruņi:  
67957401; 67957894; 26450969.

Apmeklētājus pieņem  
katru darba dienu no 9.00 līdz 16.00.

Adrese:  
Skola, Daugmale, Daugmales pag.,  

Ķekavas novads, LV-2124.

Andris Ceļmalnieks,
Daugmales pamatskolas direktors

Baložu  
vidusskola

Izglītības programmas:
 Pamatizglītības programma valsts valodā 

(1.- 9.kl.).
 Mazākumtautību pamatizglītības programma 

(krievu valodā 1.- 9.kl.).
 Vispārējās vidējās izglītības profesionālorien-

tētā virziena programma valsts valodā  
(10.-12.kl.) – informācijas tehnoloģijas,  
iestāžu darba organizācija.

 Angļu valoda no 1. klases!

Pēc mācību stundu beigām  
bērniem ir iespēja apmeklēt:
 pagarinātās darba dienas grupu;
 pulciņu nodarbības;
 sporta grupu nodarbības.

Satiksme
 Ķekavas novada dome nodrošina bezmaksas 

nokļūšanu līdz skolai ar skolas autobusu 
(autobuss brauc divas reizes no rīta un 
divas reizes pēcpusdienā). 

Medicīna
 Veselības traucējumu gadījumā palīdzību 

sniegs skolas medmāsa, sertificētā medicī-
nas kabinetā, kā arī ārsta uzraudzībā veiks 
skolnieku apskati un vakcināciju atbilstoši 
vakcinācijas kalendāram.

 Rūpējoties par veselīgiem zobiem, zobārsts 
un zobu higiēnists veiks zobu un smaganu 
apskati.

Kontakti
Baložu vidusskola

Skolas iela 6, Baloži, LV – 2112.
Tālrunis - 67917725.
www.balozuskola.lv

Satiksme – 23. autobuss vai mikroautobuss 
Rīga – Baloži.

Vita Broka,
Baložu vidusskolas direktore

Privātā pamatskola Gaismas tilts 97
Uzņem audzēkņus jaunajam 2010./2011. mācību gadam:
 Gaidām tos, kuri mūsu skolā ienes vislielāko mājas sajūtu – bērnudārza audzēkņus;
 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošanas klase turpina darbu un gaida jaunus audzēkņus;
 1. - 9. klasēs.  

Jaunumi
 Angļu valodas un citu mācību priekšmetu saikne.

 Sākam jau šajā mācību gadā – katru mēnesi vienā no mācību priekšmetiem projekta darbs 
angļu valodā. Prezentācija Atvērto durvju dienā 2010. gada 22. aprīlī.

 Nākamajā mācību gadā – katrā klasē nodarbības angļu valodas terminoloģijā, eksaktajās,  
humanitārajās zinātnēs un projekta darbi angļu valodā visos mācību priekšmetos.

 E-klase.
 Atjaunojam datorklasi.

Skolas un bērnu dārza maksai iespējamas alternatīvas. 
Ja nāksiet pieteikties un ieinteresēsiet arī draugu – būtiskas atlaides abiem.

Tālrunis uzziņām – 67937884, 29117175
e-pasts – gt97@gt97.lv

Gaidīsim!

No sirds pateicamies kaimiņiem, kuri 
mūsu lielajā traģēdijā mēģināja glābt mūsu 
vīra, tēta dzīvību. Paldies Ķekavas novada 
pašvaldības SIA Ķekavas sadzīves servisa 
centrs rīkotājdirektoram Jurim Aperānam 
par sniegto palīdzību avārijas seku likvidē-
šanā, paldies Evijai Pundiņai par ieguldīto 
darbu un sniegto palīdzību!

Hripušinu ģimene 

Paldies Ķekavas novada Domei un 
visiem, kas mūs atcerējās 55 gadu 
kopdzīves jubilejā – smaragda kāzās 
29. janvārī.

Dzidra un Imants Priedes

Pateicība Skola aicina Skola aicina
Sauli sirdī,

Sauli plaukstās,
Sauli visās dzīves gaitās!

Ķekavas novadā MARTĀ
80 gadu jubileju svin 

Ķekavas pagastā
Anna Riekstiņa, 
Antons Tenis, 
Dzidra Freiberga, 
Fetinija Ļaskovska, 
Ilga Neimane, 
Inta Ščerbakova, 
Marta Šarapova, 

Baložu pilsētā
Tamāra Dorošenko. 

90 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā

Olga Krūze, 
Jānis Lepers. 

95 gadu jubileju svin
Daugmales pagastā

Olga Ozoliņa.

Vēlot veselību un optimismu, 
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome. 

Sveicam

Ķekavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
2010. gada februārī  

reģistrēti jaundzimušie
Andris Arhinovičs,
Andžs Zinovjevs,
Annija Elizabete Lauriņa,
Arta Elizabete Vintere,
Džastins Gormašs,
Elza Šadre,
Jēkabs Zāle,
Madara Sprukule,
Melānija Kalniņa,
Raivo Sarkans,
Sofija Petrikina.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi sveic 
mazuļus un viņu vecākus!

Ķekavas novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
2010. gada februārī  

reģistrēti mirušie
Aleksandrs Soļonovs (dz. 1931.g.)
Austra Ausekle (dz. 1914.g.)
Austra Ozola (dz. 1920.g.)
Emīlija Grišāne (dz. 1915.g.)
Fevronija Šalučka (dz. 1939.g.)
Ivans Samsonovičs (dz.1945.g.)
Jānis Klūga (dz. 1965.g.)
Jānis Sēja (dz. 1961. g.)
Leonīds Kivļevs (dz. 1940. g.)
Leons Sprukuls (dz. 1930. g.)
Marfa Bremere (dz. 1935. g.)
Mihails Hripušins (dz. 1957. g.)
Modris Kalniņš (dz. 1930. g.)
Vizbulīte Freimane (dz. 1930. g.)

Ķekavas novada Dome  
izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Līdzjūtība

13. martā pulksten 11.00 Ķekavas 
Mūzikas skolā notiks Ķekavas novada 
partiju apvienības Vienotība kopsa-
pulce. Aicināti piedalīties visi interesenti! 
Reģistrēšanās no pulksten 10.30. 
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Jauns, dedzīgs, aizrautīgi klāsta nā-
kotnes ieceres; sarunas brīdī tikai trīs 
nedēļas pavadījis savā jaunajā amatā - 
tāds ir Ķekavas novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks Māris Bomiņš.

Ko esat paveicis pirmajās darba  
nedēļās?

Paveiktas vairākas būtiskas lietas, bet priek-
šā vēl daudz darba. Šobrīd tiek pieņemti jauni 
darbinieki, jo drīzumā novadā būs divas pa-
stāvīgas patruļmašīnas. Marta sākumā Baložu 
pilsētas bijušās domes telpās plānojam atvērt 
Pašvaldības policijas iecirkni, kur pastāvīgi dar-
bosies inspektori, nodrošinot administratīvo 
praksi, sabiedrisko kārtību un patrulēšanu. Līdz 
ar to izveidosies zināms teritorijas iedalījums – 
patruļgrupa, kas darbosies Baložos, atbildēs arī 
par Titurgu, Valdlaučiem, Katlakalnu, Rāmavu - 
līdz šosejas 12. kilometram. Otra patruļmašīna 
darbosies Ķekavā, Daugmalē, Plakanciemā, 
Dzērumos - līdz Balodes robežai, kur strādās 
vēl viena policijas ekipāža uz līgumsaistību 
pamata. Vajadzības gadījumā spēkus varēs 
apvienot un rīkoties operatīvi.  

Tāpat optimizējam darbu ar dokumentu elek-
tronisko apriti, lai darbiniekiem atvieglotu darbu 
ar dažādu dokumentu sagatavošanu un vairāk 
laika atliktu sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanai. Esmu pabijis daudzās Eiropas valstu 
policijas iestādēs un secinājis, ka tādi papīra 
kvantumi un birokrātija, kāda ir pie mums, nav 
nekur citur. Tas prasa lielus resursus, arī cilvēk-
resursus, tāpēc mēs grasāmies attiekties no 
pārmērīga darba ar dokumentiem un plānojam 
ieviest elektronisko notikumu žurnālu. 

Ko dotu šāda žurnāla ieviešana? 
Ieviešot elektronisko reģistrāciju, paveras 

plašas iespējas – informāciju var viegli iegūt, 
tā ir pārskatāma; cilvēkam, nonākot mūsu re-
dzeslokā, varam redzēt visu viņa vēsturi par 
noteiktu laika posmu un vēl citas iespējas. Ar 
šīs sistēmas uzturētājiem runāsim, kā un uz 
kādiem nosacījumiem to var pieslēgt šeit. Par 
šo sistēmu, kura izstrādāta tieši pašvaldības 
policijas vajadzībām un plānota arī kaut kad 
nākotnē ieviest visā valstī, šobrīd interesējas 
arī Jelgava, Olaine, Ogre, Jūrmala.

Vai tā ir jūsu iniciatīva?
Jā, protams. Tiekoties ar Rīgas pašvaldības 

speciālistiem, kuri atbild par elektronisko noti-
kumu žurnālu, klātienē iepazinos ar šo jauno 
sistēmu, kura Rīgā veiksmīgi darbojas kopš 
janvāra, ar tās tehniskiem parametriem un 
iespējam ieviest arī pie mums. Šobrīd atliek 
tikai darboties tālāk. 

Kādai, jūsuprāt, jākļūst Pašvaldības po-
licijai?

Mērķis ir radīt normālu policiju - nevis kā 
represīvu iestādi, bet kā servisa institūciju, kas 
iedzīvotājiem sniedz drošības pakalpojumus. 
Pašvaldības policija kā atbalsts un sabiedrotais 
iedzīvotājiem.

Policijai šobrīd ir ne tā labākā slava. 
Cilvēki tai neuzticas. Kā, jūsuprāt, varētu 
uzlabot Pašvaldības policijas prestižu?

Valsts policija jau vairākus gadus cenšas 
pāriet no represīvās iestādes tēla uz pakal-
pojumu sniedzēju. Ministrijas līmenī to izdarīt 
ir sarežģīti. Bet, manuprāt, Ķekavas novada 
Pašvaldības policijā, pateicoties nelielam dar-

binieku skaitam un noteiktai teritorijai, izmaiņas 
var vieglāk panākt. 

Kā to paveikt?
Jāsāk pašiem ar sevi. Darbiniekiem, kuri pil-

da dienesta pienākumus, jābūt kompetentiem. 
Iepriekš dzirdētas runas, ka novada pašvaldība 
policistiem ir problēmas ar saskarsmes kultūru, 
ētikas jautājumiem. Iedzīvotājiem saskarsmē ar 
policistu rodas priekšstats arī par pašu policiju 
kopumā. 

Lai uzlabotu priekšstatu, pirmkārt, jāpaaug-
stina darbinieku profesionalitāte. Otrkārt, kā 
teicis kāds filozofs - ja reiz tu kādu māci, tad 
arī pašam jāvadās pēc tādiem principiem. Līdz 
ar to, ja reiz mēs liekam cilvēkiem ievērot liku-
mus, tad arī mums pašiem tie jāievēro. Tāpat 
tēla veidošanā svarīgs ir formas tērps, izskats, 
uzvedības un saskarsmes kultūra. Ja reiz esi 
policists, tad visi noteikumi jāievēro, ne tikai pil-
dot dienesta pienākumus, bet arī ārpus darba. 
No manas puses šim jautājumam tiks pievērsta 
liela uzmanība. Treškārt, visas šīs prasības tiks 
nostiprinātas arī normatīvajos aktos, izveidojot 
ētikas kodeksu, kas reglamentēs visus jautāju-
mus, kādam jābūt labam policistam. 

Kādi, jūsuprāt, ir galvenie Pašvaldības 
policijas pienākumi?

Likumpārkāpumu profilakse. Manā skatījumā 
tas ir viens no galvenajiem punktiem, pie kā 
mēs strādāsim. Šeit redzu vairākas lietas. Tā ir 
prevencija – vieglāk pārkāpumu novērst, nevis 
cīnīties ar sekām. To centīsimies īstenot ar 
patrulēšanu, birokrātijas mazināšanu, lai dar-
binieks, nevis strādātu ar papīriem, bet vairāk 
būtu blakus iedzīvotājiem, patrulētu, raudzītos, 
kas notiek novadā. 

Darbs ar dažādām sociālām grupām, kā 
prioritāti nosakot nepilngadīgos. Šobrīd veik-
smīgi tiek īstenota pastāvīga apsardze divās 
skolās – Ķekavā un Baldonē. No rītiem, kad 
piebrauc skolas autobuss, pašvaldības policists 
palīdz noregulēt ceļu satiksmi. Gadījumā, ja 
ir kādi pārkāpumi, palīdz to risināt, raugās, 
lai bērni nesmēķētu, nelietotu alkoholu, nar-
kotikas. No skolas vadības saņemtas labas 
atsauksmes.

Profilaktiskie pasākumi ar citām sociālām 

grupām – notiesātajiem, narkomāniem, al-
koholiķiem, kuriem ir nosliece uz nozieguma 
izdarīšanu. Kā piemēru varu minēt - nesen 
pārbaudot jauniešu saietu – pritonu Daugmalē, 
atklājam, ka tai dienā viņi apzaguši arī ciema 
veikalu. Turpinot strādāt un uzraudzīt šādas 
riska grupas, būs arī rezultāti. Pievērsīsim pa-
stiprinātu uzmanību arī tādām sociālām gru-
pām, kā, piemēram, pensionāri un invalīdi, lai 
viņi nekļūtu par noziegumu upuriem. 

Kādi būtu tuvākie veicamie darbi? 
Šobrīd ir ļoti daudz organizatorisko darbu. 

Jānokomplektē štats, lai varētu nodrošināt pil-
nas maiņas - divas patruļmašīnas Ķekavas 
novadā un vienu - Balodē. Tiks sagatavoti 
patrulēšanas maršruti, kā arī tuvākajā laikā 
jāpabeidz Pašvaldības policijas Baložu iecirkņa 
izveide. Drīzumā uzsāksim darbu pie Pašvaldī-
bas policijas sadaļas izveides novada interneta 
vietnē, kur būs pieejama visa informācija par 
mūsu darbu, kontaktiem, likumdošanas ak-
tiem, skaidrojums par jaunajiem sabiedriskās 
kārtības noteikumiem Ķekavas novadā, kā arī 
būs iespēja uzdot jautājumiem.  

Gaidāms smags pavasaris ar iespējamiem 
plūdiem. Izstrādājam rīcības plānu, kā tos va-
rētu pārvarēt, izmantojot mūsu rīcībā esošos 
resursus.

Kāpināsim kvalitāti, nevis kvantitāti – mēģi-
nātsim tā, lai iedzīvotājiem radītu uzticību, un 
pievērsīsimies sabiedriski bīstamiem pārkā-
pumiem. Nevis 50 protokoli par valsts karoga 
neizlikšanu, bet labāk pieci protokoli par hu-
ligānismu vai alkohola lietošanu sabiedriskā 
vietā. Tāpat, apvienojot spēkus, sabiedriskās 
kārtības uzturēšanā cieši sadarbosimies ar 
Valsts policijas Baložu iecirkni.  

Vai iedzīvotāji novadā var justies droši?
Esmu iepazinies ar dažādu valstu pieredzi 

un veiktajiem pētījumiem par to, kur un pie 
kādiem nosacījumiem cilvēks jūtas droši. Tie 
vēsta, ka iedzīvotājiem ir svarīgi, lai policists 
būtu blakus, lai viņš būtu redzams, sastopams 
uz ielas – ejot no darba, skolas, treniņa. Mums 
nav jāizgudro jauns velosipēds, mēs iesim to 
pašu ceļu. 

Vineta Bērziņa

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī FEBRUĀRĪ

Reģistrēti 64 notikumi, no tiem 21 nozie-
gums, par ko uzsākts kriminālprocess.
 Garnadži izdarījuši vienu zādzību no privātmājām, 

vienu no dzīvokļa, trīs no juridiskām firmām piederošiem 
objektiem, divas no automašīnām, četras - no tirdznie-
cības objektiem.
  Reģistrēts viens miesas bojājumu nodarīšanas 

gadījums, viens darba drošības noteikumu neievēro-
šanas gadījums, viens dzīvnieka turēšanas noteikumu 
pārkāpums, divi īpašuma bojāšanas gadījumi, viena neli-
kumīga iekļūšana personas dzīves vietā, divi dokumentu 
viltošanas gadījumi. Dzīves vietā mirusi atrasta viena 
persona; bez vēsts pazudusi viena persona.
  Par laupīšanām Ķekavas pagastā aizturēti trīs 

cilvēki. Par zādzību no tirdzniecības objekta Daugmales 
pagastā aizturēta viena persona.
 Atklāti četri noziegumi: divi par īpašuma bojāšanu, 

viens par zādzību no tirdzniecības objektiem un viens 
par vardarbību pret nepilngadīgajiem.
 Pieņemts 41 iedzīvotāja iesniegums un sūdzība.
 Sastādīti 23 administratīvie pārkāpumu protokoli:
  par pārkāpumiem akcīzes preču aprites  

jomā – 3;
 par sīko huligānismu – 2;
 par drošības līdzekļa – policijas uzraudzības notei-

kumu pārkāpumiem – 1; 
 par bērnu audzināšanas pienākumu nepienācīgu 

veikšanu – 2;
 par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu 

ietekmē – 5;
 par pasu režīma noteikumu neievērošanu – 3;
 par citiem pantiem - 1.

Ievērībai!
No 2009. gada vasaras līdz 2010. gada sākumam 

Ķekavas iedzīvotājus terorizēja nezināms laupītājs, kurš 
vēlās vakara stundās un tumšajā diennakts laikā, parasti 
netālu no sabiedriskā transporta pieturvietām, no mugur-
puses uzbruka vientuļiem garāmgājējiem, nodarīja miesas 
bojājumus un atņēma personīgās mantas. 

VP RRP Kriminālpolicijas darbinieki, veicot operatīvo 
pasākumu kompleksu, 4. februārī uz aizdomu pamata 
aizturēja aizdomās turēto personu – 1988. gadā dzimušo 
Ķekavas iedzīvotāju, kurš jau agrāk, vēl būdams nepiln-
gadīgs, bija notiesāts par slepkavību laupīšanas nolūkā, 
tika atbrīvots nosacīti pirms termiņa un turpināja izciest 
sodu par šo slepkavību: tiesa viņam bija piespriedusi 
papildsodu – policijas kontroli, kura nosacījumus viņš 
rupji pārkāpa. 

Kopā ar viņu tika aizturēta nozieguma līdzdalībniece – 
kāda nepilngadīga Bauskas novada iedzīvotāja. 

5. februārī tiesa aizdomās turētajam piemēroja dro-
šības līdzekli – apcietinājumu, bet viņa nepilngadīgajai 
līdzdalībniecei piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts 
drošības līdzeklis. 

Pašreiz policija turpina izmeklēšanu un noskaidro 
minēto personu saistību ar citiem noziegumiem.

Ķekavas novada pašvaldības 
policijā FEBRUĀRĪ

Saņemti 318 izsaukumi.
  Par dažāda rakstura pārkāpumiem aizturētas  

28 personas: 
 par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku 

prasībām – 1;
 par sīko huligānismu - 8;
 atskurbšanai - 7;
 personības noskaidrošanai – 1;
 par taksometru izmantošanas noteikumu pārkāp-

šanu – 1;
  par darbību meža zemēs bez atbilstoša aplieci-

nājuma – 3;
 Valsts policijai nodotas personas – 4;
 uz iesnieguma pamata - 3.
 Sastādīti 38 administratīvo pārkāpumu protokoli.
 Sastādīti divi administratīvo pārkāpumu protokoli-

paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem.
 Saņemti 22 iedzīvotāju rakstiski iesniegumi.
 Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli: Valsts poli-

cijai – 4, bāriņtiesai – 2, Rīgas rajona tiesai – 13, Valsts 
Meža dienestam - 3,  Ķekavas novada pašvaldības Ad-
ministratīvajai komisijai – 4.

«Mērķis ir radīt normālu policiju - nevis kā represīvu iestādi, bet kā 
servisa institūciju, kas iedzīvotājiem sniedz drošības pakalpojumus.»

Ar degsmi – par drošību
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Novusisti nopelna 
zelta godalgu

28. februārī Babītē notika Pierīgas no-
vadu 2010. gada sporta spēles novusā. 

Ķekavas novusisti - Daina Vanaga, 
Gunārs Evers, Jānis Jaunošāns un Rit-
vars Kauss sacensībās izcīnīja 1. vietu, 
pārspējot spēcīgās Siguldas un Babītes 
komandas, kurās spēlēja šī gada Eiropas 
čempions Juris Grosēns. 

27. februārī Ķekavā notika Latvijas valsts 
atklātais ziemas čempionāts loka šaušanā, 
kur tika uzstādīti trīs jauni Latvijas rekordi 
loka šaušanā telpās.

Kā informēja Latvijas Loka šaušanas fede-
rācijas ģenerālsekretārs Eduards Lapsiņš, lai 
palielinātu konkurenci, gatavojot Latvijas valsts 
izlasi Eiropas čempionātam, Latvijas Loka 
šaušanas federācija nolēma rīkot atklātas sa-
censības, aicinot tajās piedalīties arī Lietuvas 
un Igaunijas labākos strēlniekus. Kopumā par 
Latvijas valsts loka šaušanas čempiona titulu 
cīnījās 92 dalībnieki. 

Sacensību programmā bija šaušana no 
25 un 18 metru distancēm pa 60 un 40 cm 
mērķiem.

Sieviešu konkurencē 
ar nelielu punktu pār-
svaru dominēja igau-
niete Rīna Parnata,  
2. vieta - Ingai Kizeļis-
kaitei no Lietuvas un  
3. vietu burtiski pēdējos 
šāvienos izrāva rīdzinie-
ce Oksana Jurčenko. 

Vīrus sarūgtināja ka-
dets Jānis Amatnieks, 
kurš visu sacensību laiku bija vadībā un uz-
varēja, uzstādot jaunu Latvijas loka šaušanas 
rekordu vingrinājumā 2X25m - 571 punkts 
no 600 iespējamiem. 2. vieta - igaunim Tā-
vim Enemuistam; 3. vieta - vecmeistaram Ivo 

Lipstem. 
Ķekavas novadu pārstāvēja Gints Ozols 

(20. vieta), Juris Novožilovs (9. vieta), šau-
jot ar tradicionālo loku, un Mārtiņš Kazainis  
(6. vieta kadetu konkurencē).

Ķekavas novada domes priekšsēdētā-
jam Robertam Jurķim un Baložu sporta 
iniciatīvu centra vadītājai Laumai Žilko 
pārgriežot sarkano lenti, 28. februārī 
tika atklāta tautas slēpojuma Ostvalda 
Kauss 2010 trase.

Uz starta līnijas stājās 115 dažāda ve-
cuma dalībnieki no Ķekavas novada un 
citām Latvijas vietām, kuriem distanču 
slēpošana ir viens no tuvākajiem ziemas 
sporta veidiem. Jaunākai dalībniecei Mar-
tai - tikai pieci gadi, savukārt cienījamā-
kajam dalībniekam Andrim – sešdesmit  
deviņi.

Pateicoties atbalstītājiem, sarūpēts ie-
spaidīgs balvu fonds vairāk nekā 600 latu 
vērtībā; balvas saņēma labākie slēpotā-
ji. Tika sadalīti arī 16 medaļu komplekti 
un divi ceļojošie kausi Skolu kauss un 
Novada kauss. Pirmajā sacensību gadā 
abus kausus ieguva Baložu pilsētas ko-
mandas – Baložu vidusskola un Baložu 
pilsētas pārvalde.

 Rūpējoties par dalībnieku nokļūšanu 
startā un finišā, tika sarūpēti autobusi, 
darbojās mantu glabātuve un startā at-
stātās mantas tika nogādātas finišā. Bija 
padomāts arī par dalībniekiem pēc finiša, 
radot viņiem iespēju sasildīties pie uguns-
kura, baudīt siltu tēju un iestiprināties bu-
fetē. Operatīvie rezultāti uz monitoriem ir 

jaunums sporta pasākumu organizēšanā 
novadā.

Pasākuma organizatori - biedrība Sporta 
klubs Ķekavas novads un biedrība Kusties! 
iecerējuši stiprināt un turpināt šo jauno 
tradīciju, jo tā vieno novada iedzīvotājus, 
piemērota dažādiem vecumiem un saga-
tavotībai, veicina godīgas spēles principus 
sportā un dzīvē. Šogad iecerēts šajā trasē 
rīkot arī skriešanas un velokrosa sacen-
sības Ķekavas novada iedzīvotājiem un 
viesiem.

Pasākuma rezultāti un fotogrāfijas ap-
skatāmas interneta lapā www.ostvalda-
kauss.lv, kur ikviens aicināts paust savu 
viedokli par sacensībām un izteikt ierosi-
nājumus nākamajām sacensībām.

Juris Žilko

Ķekavas novada 
sporta veterāni!

Latvijas pašvaldību sporta veterānu 
(senioru) 47. sporta spēles tiek rīkotas 
ar mērķi - uzturēt sporta veterānu saik-
ni ar iemīļoto sporta veidu, nodrošināt 
viņiem iespēju pārbaudīt spēkus sporta 
veterānu augstākā līmeņa sacensībās 
un sekmēt iekļaušanas starptautiskajā 
sporta veterānu kustībā.

Mūsu sportisti iepriekšējos gados pieda-
lījušies spēlēs gan Rīgas rajona komandu 
sastāvā, gan individuāli, izcīnot daudzas 
spožas uzvaras. Tagad varēsim pārstāvēt 
novadu!

Savu vēlēšanos un gatavību piedalī-
ties Latvijas pašvaldību sporta senioru  
47. sporta spēlēs 2010. gadā, lūdzu, 
aplieciniet, piezvanot Andrim Eglītim pa  
tālruni 29297336 vai Laumai Žilko pa  
tālruni 26352704. 

Vairāk informācijas par sporta veidiem - 
interneta mājas lapā: www.lsvs.lv.

Lauma Žilko

27. - 28. februārī, Lietuvā Rokiškos notika Starptautiskās svarbumbu celšanas sa-
censības Zemnieku kauss. 

No Ķekavas novada tajās piedalījās Inārs Beļinskis, kurš savā svara kategorijā izcīnīja  
1. vietu, un Normunds Bāgants, iegūstot 3. vietu.

Latvijas komandas sastāvā sacensībās piedalījās arī Māris Magurs (2. vieta), Viesturs Gar-
gurnis (1. vieta) un Gunvaldis Albiņš (1. vieta). Stafetē Latvijas komanda izcīnīja 2. vietu.

Ķekavas novada svarbumbu celšanas čempionāts!
10. aprīlī Ķekavas novadā, Daugmales skolas sporta zālē notiks Ķekavas novada svarbumbu 

celšanas čempionāts raušanas vingrinājumā ar abām rokām. Par čempionāta noteikumiem 
zvanīt pa tālruni 29496907.

Inārs Beļinskis

27. februārī pie Ķekavas sporta kluba 
uz sacensībām Ziemas prieki 2010 bija 
pulcējušies sportisti, aktīvisti un ziemas 
prieku baudītāji. 

 „Ziemas sporta sacensības Baložu pilsētā 
ir ikgadējas un tradīcijām bagātas. Šogad pir-
mo reizi tās atceļojušas uz Ķekavu, jo tagad 
esam vienā novadā, bet labākās tradīcijas 
jāsaglabā. Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Andrim Eglītim un Baložu sporta 
iniciatīvu centram par inventāru un palīdzību 
trases veidošanā,” atzīmē Ķekavas sporta 
aģentūras vadītāja Dace Cīrule. 

Šajās sacensībās ikvienam bija iespēja 
piedalīties vairākās disciplīnās – distanču 
slēpošanā, kur sieviešu konkurencē labākās 
bija Krista Ratniece un Lauma Žilko, vīrie-

šu konkurencē - Valters 
Noviks un Valodja Ju-
himčuks. 

Jautrajā biatlonā, 
kur sacensības notika 
pāros un vairākās gru-
pās, labākie bija Valters 
Noviks, Raivo Simsons; 
Arta Cīrule, Kristaps 
Smiltnieks; Jānis Rat-
nieks, Krists Ratnieks; 
Zane Ešenvalde un Andis Ozols.

Trešajā disciplīnā – ragaviņu vilkšanā labā-
kie bija Raivo Simsons, Valters Noviks; Evita 
Vanaga, Jānis Vanags; Anastasija Novikova, 
Jānis Ratnieks, Krista Ratniece.

Visus sacensību rezultātus var aplūkot 

http: //sports.kekava.lv.
Paralēli sacensībām visiem klātesošajiem 

bija iespēja baudīt siltu tēju un piedalīties 
lielā sniegavīra celšanā, kas padevās vareni 
iespaidīgs.

Maruta Eglīte

Datums Laiks Vieta Sporta veids Sacensības
5. martā 19.00 - 22.00 Ķekavas sporta klubā Florbols Florbols 1.līga vīr. Play off
6. martā 10.00 Ķekavas sporta klubā Novuss lR komandu čempionāts, augstākā 

līga vīr.
7. martā 13.00 - 16.00 Ķekavas sporta klubā Florbols Virslīga siev. Ķekava - Liepājas 

universitāte
13.martā 10.00 Ķekavas sporta klubā Novuss lR čempionāts sievietēm
16. martā 9.00 - 15.00 Ķekavas sporta klubā Florbols Skolu sacensības
18. martā 21.15 - 23.00 Ķekavas sporta klubā Futbols Ķekava - TUC/FTA
20. martā 9.00 - 20.00 Ķekavas sporta klubā Svētki Korporāciju sporta svētki
20. martā 9.00 - 19.00 Ķekavas sporta klubā galda spēles galda spēļu daudzcīņa
20. martā 9.00 Daugmales pamatskolā Zolīte Ķekavas novada atklātais Zolītes 

turnīrs
21. martā 9.00 - 16.00 Ķekavas sporta klubā galda spēles galda spēļu daudzcīņa
25. martā 21.15 - 23.00 Ķekavas sporta klubā Futbols Ķekava - Madikena/Vangaži
27. martā 9.00 - 22.00 Ķekavas sporta klubā Basketbols Ķekavas atklātā kausa izcīņa 

basketbolā vīriešiem un sievietēm.
27. martā 10.00 Daugmales pamatskolā Futbols Daugmales pagasta atklātais telpu 

futbols
28. martā 9.00 - 22.00 Ķekavas sporta klubā Basketbols Ķekavas atklātā kausa izcīņa 

basketbolā vīriešiem un sievietēm.

Sacensības Ķekavas novadā martā

Ziemas prieki Ķekavā 

Jauni rekordi loka šaušanā

Plūc laurus svarbumbu celšanāOstvalda kausā – 115 slēpotāji
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Ķekavas novada  
pašvaldības kultūras aģentūra piedāvā:
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

24. martā 18.00, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, - 
dokumentālā filma Ekspedīcija uz Vjatlagu. Piedalās filmas veidotājs Z. Šlics. 

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
12. martā 19.30 - Dukuru ģimenes koncerts. Biļetes - Ls 3-4.
13. martā 11.00 - bērnu vokālais konkurss BALOŽU CĀLIS 2010; kategorija 

cālis līdz 5 gadiem un cālis seniors no 6 līdz 7 gadiem. Biļetes - Ls 1-1,50.
20. martā 17.00 - vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu festivāls Baložu 

pavasara danči. Biļetes - Ls 1.
26. martā 10.30 - jauno Latvijas animāciju filmu programma  - Burvīga die-

na, Ledus pavēlnieks, Pavasaris Vārnu ielā, Kad āboli ripo...  Māsa un brālis. 
Biļetes - Ls 1, grupām - Ls 0,50.

27. martā 19.00 - A. Mielava un grupas Pārcēlāji koncerts Nospiedumi. 
Biļetes - Ls 4-6.

5. aprīlī 18.00 - Otrajās Lieldienās teātra izrāde Tāda es esmu, titullomā 
Zane Daudziņa. Biļetes - Ls 4-6.

9. aprīlī 19.30 - Riču ģimenes koncerts. Biļetes - Ls 4-5. 

DAUGMALĒ
9.- 15. martā - izstāde Sapņa lidojums, rokdarbi; mājā Alpi.  

Līdz 2. aprīlim - konkurss - izstāde Raiba nāca Lieldienīte; darbus iesniegt 
mājā Alpi.

20.martā 12.15 - pasaku diena Pasaciņu, stāstu; mājā Alpi.
21.martā 15.00 - Svētbrīdis un svētdienas skola Daugmales pamatskolā.
25.martā 16.00 - lekcija par masāžas tehniku Tauriņa pieskāriens; mājā 

Alpi.
30.martā 16.00 - radošo sieviešu klubiņš mājā Alpi.
4.aprīlī - Lieldienu pasākumi: 
• 11.00 - skolas zālē izrāde; M. Zīle Savedējs.
• 12.30 - rotaļas, atrakcijas, šūpošanās.
• 15.00 - Lieldienu Dievkalpojums.
• 20.00 - Atpūtas vakars Raibs kā ola, apaļš kā pūpols.

DOLES TAUTAS NAMĀ
12. martā 19.00 - otrā VALMIERAS DRĀMAS TEĀTRA viesizrāde MEDUS 

GARŠA. Lomās: Ieva Puķe, Inga Siliņi, Inese Ramute, Tālivaldis Lasmanis. 
Režisors M.Eihe. Biļetes - Ls 3- 6. 

20. martā 16.00 - Ķekavas kultūras nama vokālo ansambļu Cīrulīši un Vai tā 
mana vaina bija, ka man tika padziedāt! latviešu tautas dziesmu programma; 
piedalās aktrise E. Baldiņa. 

25. martā 18.00 - viesos Latvijas Folkloras biedrības priekšsēdis A. Kapusts. 
Tikšanās tēma - Tradicionālā dziedāšana kā latviešu ģenētiskais kods.

5. aprīlī - Lieldienu pasākumi: tirdziņš un pulksten12.00 - Latvijas animāciju 
filmu programma  - Burvīga diena, Ledus pavēlnieks, Pavasaris Vārnu ielā, 
Kad āboli ripo... Māsa un brālis. Biļetes - Ls 1.

9. aprīlī 19.00 - Saules stunda – Vītolu ģimenes koncerts. Biļetes - Ls 3-4.
10. aprīlī 11.00 - bērnu vokālais konkurss Ķekavas CĀLIS 2010; kategorija cālis 

līdz 5 gadiem un cālis seniors no 6 līdz 7 gadiem. Pieteikties līdz 1. aprīlim.

KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
7. martā - 7. aprīlī - fotogrāfa AGRA BIEZĀ fotoizstāde Nāc, noķersim Lai-

mi!
13. martā 12.00 - IK Vecie draugi aicina uz tematisku pavasara ieskaņu 

pasākumu Pavasara elpā – sieviete, ziedi un mīla. Viesosies Gaujmalietes no 
Carnikavas ar deju programmu. Dalības maksa – Ls 2.

19. martā 19.00 - diskotēka Vakara viesi – improvizatori no dažādām Latvijas 
pilsētām DJ Rob4REal. Pasākuma norise pie galdiņiem. Ieejas maksa - Ls 2.

20. martā 16.00 - Teatrālajā kafejnīcā Bauskas Tautas teātra izrāde; M. Zīverts 
Minhauzena precības. Biļetes cena - Ls 1,50; skolēniem, pensionāriem - Ls 1. 
Biļešu iepriekšpārdošana no 9. marta Katlakalna tautas nama administrācijā. 
(Vietu skaits pie galdiņiem ierobežots, darbosies bufete).

5. aprīlī - Lieldienu pasākumi
• 12.00 - Ticami un neticami Lieldienu brīnumi, Bauskas TT izrāde. Ieeja - Ls 1, 

bērniem skolēniem - Ls 0,50. Pēc izrādes – Lieldienu darbnīcas, Tradicionālā Lieldienu zupa, Olu 
krāsošana (līdzi jāņem nekrāsota, vārīta ola), Šūpošanās, rotaļas un olu kaujas.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
12. martā 19.00 - dzejas un dziesmu kompozīcija Aizrāvās elpa. Piedalās 

privātskolas Gaismas tilts 97 skolotājas un kultūras nama jauniešu ansamblis.
13. martā 13.00 - bērnu deju grupa Daina, Lieldienas gaidot, aicina deju 

šūpolēs koncertā kopā ar draugu kolektīviem no Baldones . 
21. martā 18.00 - Madonas Zaļā Meža kora un Ievas Kerēvicas koncerts. 

Biļešu iepriekšpārdošana, cena - Ls 5.
26. martā 19.30 - Teātra dienas koncertā Kas dabonās! piedalās kultūras 

nama amatiermākslu kolektīvi. 
30. martā 14.00 - tradicionālās Rūdolfa Kristapsona lampu izstādes Logs 

gaismas iela – VIII. Izstāde būs apskatāma līdz 16. maijam. 
10. aprīlī 19.00 - Deju grupas Zīle festivāls MADE in ... ar vācu, ukraiņu, 

baltkrievu, skotu, tiroliešu, poļu, izraēliešu  un latviešu deju grupu piedalīšanos. 
Ieejas maksa – Ls 1.

Vokālie ansambļi Cīrulīši aicina uz 30 gadu jubilejas koncertiem: 
• 5. aprīlī 10.00 - Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcas dievkalpojums Kungs, mēs lūdzam Tavu 

svētību.
• 24. aprīlī 16.00 - jubilejas pasākums Dziesmu pilnas plaukstas
20. martā 16.00 - Vai tā mana vaina bija, ka man tika padziedāt! Doles Tau-

tas namā, latviešu tautas dziesmu programma piedalās aktrise Elvīra Baldiņa. 

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
Izstāde – Muzeja priekšmetu parāde.
Ekspozīcija – Novadnieks, mākslinieks, karikatūrists Edgars Ozoliņš.
9. martā - 8. aprīlī - Zemgusa Zahārana karikatūru izstāde. 

Velga Kūkuma

Afiša

Ar jautrām izdarībām un budēļu ierašanos pirmsskolas 
izglītības iestādē Zvaigznīte 16. februārī tika ieskandēta Me-
teņdiena. Uz pasākumu Metenī ciemā braucu ieradās ciemiņi 
no Salaspils, Olaines, Ķekavas un Baložu bērnudārziem, kā 
arī budēļi no folkloras kopas Dandari.

Meteņdienas pasākums vispirms norisinājās bērnudārza zālē, 
kur ar dziesmām, rotaļām un dejām notika gatavošanās Mete-
ņiem, bet pēc tam ārā bērnus sagaidīja pārsteigums – budēļi 
ar mūziku, dejām un rotaļām, sacensībām un dažādām izdarī-
bām – lielīšanos, kurmju dzīšanu, lai tie vasarā neizrok dārzu, 
šļūkšanu no kalna - lai augtu gari lini.

Metenis ir pēdējā diena, kad var iet budēļos, tāpēc arī bēr-
nudārza meitenes bija pārģērbušās par zēniem, zēni – par mei-
tenēm, un drēbes tika uzvilktas ar kreiso pusi uz āru. Lai pie 
mums ātrāk atgrieztos saulīte, Meteņdienā jāēd kaut kas apaļš, 
tāpēc tika ēstas pankūkas un baudīta uz ugunskura vārīta tēja. 
Saulīte mūs lutināja ar savu klātbūtni. 

Meteni visi gaida ar prieku, jo ziema iet uz beigām un tuvojas 
pavasaris - ziema met kažoku uz otru pusi. 

Maija Ukstiņa

Saules stundu būtība ir stāstīt un rādīt, cik nozīmīgi katram 
pašam izzināt un kopt savas latviešu tradīcijas, apzināties 
savu baltu gēnu, lai dzīvi padarīt veselīgāku, pilnvērtīgāku 
un interesantāku. 

Sazināties visvieglāk dzimtajā valodā, izzināt pasaules kārtību un 
atrast Laimi - visvieglāk tās tautas tradīcijā, kurā esam piedzimuši. 
Bērnam pasaules iepazīšana sākas tēva sētā; mums, latviešiem, 
tā sākas mūsu Dainās, teikās, dziesmās, rakstos, kuros noslēpta 
visa pasaules gudrība. 

Saules stundas ir iespēja sastapties ar latviešu tradīcijas zinā-
tājiem un kopējiem, iepazīt citu pieredzi un atrast šīs zināšanas 
sevī, savā dzimtā un sirdī.

Līdz šim notikušas divas Saules stundu tikšanās. Janvārī mūsu 
viesi bija mākslinieki Gunta Celma un Valdis Celms. Tikšanās reizē 
varēja uzzināt, kā rodas mandalu gleznas un iepazīties ar Valda 
Celma veidotajām Gadskārtu zīmēm, kuru pamats ir tradicionālās 
latvju zīmes. Februārī Saules stundās viesojās Dzintars Vilnis Korns 
ar stāstījumu par Latvju sievišķajām dievietēm un līdzībām. 

Nākamajā Saules stundu tikšanās reizē - 25. martā - viesos 
gaidīsim Latvijas Folkloras biedrības priekšsēdi Andri Kapustu. 
Tikšanās tēma - Tradicionālā dziedāšana kā latviešu ģenētiskais 
kods. Būs gan stāstījums par to, kas tad īsteni ir tradicionālā 
dziedāšana, gan praktiskas nodarbības. 9. aprīļa Saules stundā 
viesosies Vītolu ģimene. 

Saules stundas notiek Doles Tautas namā.
Gunta Saule

Ar karikatūrām par dzīvi
Karikatūra ir vēstures avots, kas reaģē uz norisēm sabiedrības 

dzīvē un caur vieglu ironiju sniedz vērtējumu notiekošajam. 
Ķekavas novadpētniecības muzejā līdz 8. aprīlim apskatāma Zem-
gus Zaharāna karikatūru izstāde, kurā autors veselīgi pasmaida par 
mūsu ikdienas negācijām un politiskajām intrigām.

Muzejā joprojām var iepazīties ar novadnieka karikatūrista Edgara 
Ozoliņa ekspozīciju, kurā viņu redzam arī kā bērnu un jauniešu grā-
matu ilustratoru un savdabīgu radošu personību. Viņa piemiņai šogad 
tiek atjaunots karikatūru konkurss Pa – smejies!, kas noslēgsies ar 
dalībnieku un Latvijas vadošo karikatūristu izstādi 30. aprīlī. 

Tāpat turpinās skolēnu un pieaugušo dzejoļu konkurss Esi dzej-
nieks! 

Ar abu konkursu nolikumiem var iepazīties Ķekavas novada 
pašvaldības mājas lapas www.kekavasnovads.lv Kultūras sadaļā 
Muzejs.

Ināra Rumbina

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS  
15. JUBILEJAS IZSTĀDES 

Tirdzniecības centrā Liiba
Līdz 16. martam - Ķekavas Mākslas skolas  

15. jubilejas gadam veltīta audzēkņu  
keramikas un veidošanas darbu izstāde.

22. marts - 15. maijs - Ķekavas Mākslas skolas 15. jubilejas 
gadam veltīta audzēkņu darbu izstāde Es mācos gleznot.

Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē
11. marts - 7. aprīlis - L. Ratnikas un Z. Ozoliņas-Šneideres 

darbu izstāde Skolotāja plenērs.

Ķekavas Mākslas skolā
1. marts - 31. marts - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi kompozīcijā, zīmēšanā  
un mākslas valodas pamatos.

Ķekavas pašvaldības ēkā
2. marts – 6. maijs - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi Pavasarim.

Ķekavas mūzikas skolā
Līdz 31. martam - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi Mozaīka un audzēkņu darbi datorgrafikā.

Ķekavas sociālās aprūpes centrā
1. marts - 31. marts - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi Krāsainā kompozīcija.

Ķekavas Mēness aptiekā
1. marts – 30. aprīlis - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi Arhitektūra cauri laikmetiem.

Ķekavas pagasta bibliotēkā
Līdz 31. martam - Ķekavas Mākslas skolas pirmsskolas 
vecuma grupu audzēkņu darbu izstāde Mana pasaule.

Doles Tautas nama zālē
24. februāris - 15. marts - Ķekavas Mākslas skolas  

audzēkņu darbi Klusā daba.

Zīmē sapņu putnu

Ķekavas novada bērnudārzā Avotiņš notika zīmēšanas 
konkurss Esmu mākslinieks, kura laikā bērni zīmēja savu 
sapņu putnu.

Konkursā piedalījās bērni no dažādiem novadiem – no Ķeka-
vas novada bērnudārziem Zvaigznīte, Avotiņš, no Daugmales 
pamatskolas, no Salaspils bērnudārziem Ritenītis, Jāņtārpiņš un 
Olaines - Magonīte, Zīle, Dzērvenīte.

Putnu noskaņās ievadīja bērnu vokālais ansamblis Balodīši. 
Dziedot dziesmas par putniem un skandinot tautas dziesmas, 
tika demonstrēti putnu tērpi. Tāpat bērni vēroja video projekcijas 
ar skaistiem, izteiksmīgiem putnu attēliem. Stundas laikā bērni 
radīja savus mākslas darbus, kurus vērtēja un, akcentējot katra 
bērna veidoto mākslas darbu, piešķīra nominācijas.

Noslēgumā bērnus priecēja īpaši sagatavotā, izklaidējošā 
programma, rotaļas un dejas. 

Silvija Riekstiņa

Ar Meteņiem aizsāk 
gadskārtu svinēšanu

Ar pirmo pasākumu – Meteņu svinēšanu – Ķekavā aizsā-
kusies latviešu gadskārtu tradīciju apgūšanas kustība.

Tautlietu klubiņš tagad un turpmāk katru pirmdienas vakaru 
aicina ģimenes uz nodarbībām. Kopā ar klubiņa vadītājiem Ingu 
un Arti Puriņiem praktiskās nodarbībās tiks pētīti ticējumi, runātas 
tautas dziesmas, gatavoti latviešu telpu rotājumi, apgūtas dejas 
un rotaļas, gatavoti un baudīti latviski ēdieni, un tad atkal svinēti 
nākošie gadskārtu svētki.

Vēsma Ozoliņa

Meteņdienā 
bērni pārtop budēļos

Iepazīsti tradīcijas 
Saules stundās


