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Roberts Jurķis
Ķekavas domes priekšsēdētājs 
(JL, Vienotība)

Izvērtējot pirmo, aktīvi 
nostrādāto gadu, nākot-

nē raugāmies ar drošu, skaidru skatu. 
Esam piedzīvojuši cerības, uzvaras prie-
ku, gandarījumu par labi padarītu darbu, 
vilšanos, atbalstu, patīkamus un nepa-
tīkamus pārsteigumus. Varu teikt - tas 
viss mūsu radošo deputātu koalīciju ir 
tikai stiprinājis un attīstījis, atsijājot grau-
dus no pelavām. Analizējot šī gada laikā 
paveikto, esmu nonācis pie vairākām 
atziņām un secinājumiem.

Novada izveide – pozitīvs solis 
Novada izveidošanu es vērtēju pozitīvi, 

jo tā iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai un 
kultūras jomai sniedz jaunas iespējas. To-
mēr precīzāk par to varēs spriest vēl pēc 
dažiem gadiem, jo vidi un attiecības veido-
jam mēs paši – iedzīvotāji. Labklājību un 
veiksmi atnes tikai pašu darbs, nevis skaļi 
un skaisti runājošs Laimes lācis. 

Nozīmīgākie soļi 
Pirmais nozīmīgākais sasniegums - tika 

pārņemtas un kvalitatīvi tiek veiktas visas 

pašvaldības funkcijas. 
Nākamais, ne mazāk svarīgais aspekts - 

pretēji pēdējo gadu tendencēm valstī lik-
vidēt mācību iestādes, Ķekavas novadā 
bērni apmeklē visas novada skolas; esam 
saglabājuši arī mūzikas un mākslas skolu. 
Vēl vairāk - apzinoties ģimeņu, bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas problē-
mu, šobrīd risinām jautājumu par sporta 
skolas dibināšanu. Jā, valstī ir sarežģīta 
ekonomiskā situācija, tomēr uzskatu, ka 
katra darbība, kas virzīta uz sabiedrības 
izaugsmi un attīstību, ir prioritāte. 

Klausoties dažu skaļu tautas kalpu pre-
testībā un draudīgajos pareģojumos par 
novada bankrotu, ar pārliecību varu teikt – 
novada finansiālā situācija ir stabila. 

Priecājamies par to, ka varējām iesākt un 
pabeigt jauno, moderno pirmskolas izglītī-
bas iestādi Bitīte Katlakalnā, kas izpelnīju-
sies arī mūsu ārvalstu sadarbības partneru 
neviltotu atzinību gan par pašu celtni, gan 
Publiskās Privātās Partnerības projektu, 
kura ietvaros tā tika būvēta. 

Esam pabeiguši sporta zāli pie Pļav-
niekkalna skolas, varējām turpināt darbu 
pie Baložu skolas piebūves, tāpat esam 
uzsākuši mūsdienīgu un ērtu klientu ap-
kalpošanas centru izbūvi Ķekavā un abās 
novada pārvaldēs - Daugmalē un Baložos. 

Par kultūru un sabiedriskajām aktivitātēm
Pilnveidojoties Kultūras aģentūras darbam, 

attīstās novada kultūras dzīve – esam kupli 
pārstāvēti X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos, piedalāmies gan vietēja, gan 
starptautiska mēroga konkursos un pasāku-
mos. Uz iedzīvotāju attīstību tendēti projekti 
ir un būs jāatbalsta arvien aktīvāk . 

Sabiedrība jau atzinīgi novērtējusi avīzes 
Ķekavas Novads jauno veidolu un saturiskā 
pārmaiņas, jauno pašvaldības mājas lapu, 
daudzos sabiedriskos pasākumus, kuros 
pašvaldība ir gan iniciators, gan atbalstītājs, 
piemēram, Veselības dienu, drošības dienas, 
tematiskos gadatirgus un svētkus, labdarī-
bas pasākumus. Bērniem un jauniešiem ir 
daudz iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pava-
dīt savu brīvo laiku. Drīzumā taps Jauniešu 
centrs, un mums padomā ir vēl daudz citu  
vērtīgu ieceru.

 Būtiski aktivizējies nevalstiskais sektors, 
iesaistoties dažādu sabiedrības interešu grupu 
apvienošanā un sabiedriskajās aktivitātēs. Pa-
tiess prieks, ka daudzi pašvaldības darbinieki 
izrādījuši lielu personisko iniciatīvu, iesaistoties 
sabiedriskajās aktivitātēs un ziedojot gan savu 
brīvo laiku, gan intelektuālos resursus, pretī 
gūstot sabiedrības atbalstu un iesaistīšanos. 

à Turpinājums 2. lpp. 

Atskatoties uz padarīto

Pirmais gads novadā



Edmunds Veispals 
(Jaunais laiks):
Šis gads pavadīts jaunās 

situācijas aptveršanas zīmē – 
vai novada izveide attaisnojusi 
sevi, vai ne. Ir dažādi viedokļi. 

Bet, manuprāt, novada pastāvēšana jau pirmajā 
gadā ir attaisnojusies. Jāstrādā tik tālāk kopē-
ja novada attīstības labā. Diemžēl ir atsevišķi 
deputāti, kuri kavē novada attīstību un traucē 
efektīvi strādāt.  

Kā Baložu pilsētas iedzīvotājs redzu - šajā 
gadā pakalpojumi iedzīvotājiem nav pasliktinā-
jušies, bet uzlabojušies. Savukārt kā deputāts 
esmu strādājis ne tikai savas pilsētas, bet arī 
Ķekavas iedzīvotāju labā, piemēram, pie dam-
bīša darbības atjaunošanas. Cenšos strādāt 
pēc labākās sirdsapziņas. 

Turpmāk liela uzmanība būtu jāpievērš 
pašvaldības administrācijas darba uzlabo-
šanai, jo manā skatījumā šobrīd tās darbs 
piecu baļļu sistēmā vērtējams uz trīs. Īpaši 
jādomā par būvvaldes darba pilnveidošanu  
iedzīvotāju labā. 

Juris Jerums 
(Jaunais laiks):
Viens no priecīgākajiem šī 

gada notikumiem - bija iespē-
ja palīdzēt zēnam, kuram tika 
vākti ziedojumi ģenētisko 

analīžu veikšanai Nīderlandē. Savelkot kopā 
visus pavedienus un dažādos kontaktus, ana-
līzes izdevās veikt tepat pie mums – Stradiņa 
slimnīcas Molekulārās ģenētikas laboratori-

jā, un ietaupītos ziedojumus varēs izmantot  
ārstniecībā.

Otrs priecīgais notikums - iespēja pusi 
dienas pavadīt, darbojoties bērnu radošajā 
nedēļā Pļavniekkalna sākumskolā. Bērni lie-
liski tika galā ar vingrinājumiem, kas domāti 
studentiem un pieaugušajiem! Radās sajūta, 
ka ar mūsu nākotni viss būs kārtībā!

Man ir prieks par katru, kas devis savu 
pienesumu novada Attīstības stratēģijas 
tapšanā. Prieks, ka turpinās darbs pie ie-
sākto būvobjektu pabeigšanas un Ķekavas  
sākumskolas attīstības. 

Vēl šī gada laikā man radies secinājums – 
ir cilvēki, kas maz runā, bet daudz dara, un 
ir cilvēki, kas runā daudz, bet darbiem vairs 
nepietiek spēka. Priecājos, ka novada depu-
tātu vidū pirmo ir vairāk kā otro.

Ķekavas novads ir nostājies uz pareizā 
ceļa, lai sasniegtu vietu, kurā tam vajadzētu 
atrasties pēc nodokļu ieņēmumiem – kļūt 
par vienu no desmit labākajām pašvaldībām 
valstī!

Juris Krūmiņš (Rīgas 
apriņķa novadu apvienība)
Nostrādājot gadu Ķekavas 

novadā, vēlos to iedalīt divos 
posmos. Pirmais posms Ķeka-
vas novada deputātiem ritēja 

informācijas, problēmu apzināšanas, izvērtē-
šanas zīmē. Daudz emociju. Tika izveidota, 

likās, uz attīstību un darbu tendēta koalīcija. Tā 
strādāja pusgadu, galvenokārt risinot ar pašval-
dību vienojošo dokumentu, Teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu pārskatīšanu un akceptēšanu 
saistītus jautājumus. Tika apsekota novada teri-
torija, tiekoties ar iedzīvotājiem, uzklausītas pre-
tenzijas un priekšlikumi konstruktīvai sadarbībai.

Otrais posms sākās ar deputātu attieksmes 
maiņu pret koalīciju un darbu. Izveidojās aktī-
vā opozīcija. Mūsu jaunā koalīcija, reaģējot uz 
šādu rīcību, nostiprināja komitejas, paaugstināja 
prasības tiešo pienākumu izpildē. Šodien esam 
uz pareizā ceļa darbā ar speciālistiem, pašval-
dības darbiniekiem, uzņēmumiem, iestādēm, 
aģentūrām un iedzīvotājiem. 

Jūnijā Ķekavas novada Dome pieņēma lēmu-
mu par Ķekavas pagasta Teritorijas plānojuma 
grozījumiem, Sarkano līniju izveidošanu apdzī-
votās vietās un apbūves noteikumu precizēšanu. 
Novada prioritātes ir apzinātas, pieņemti lēmumi 
un visaptveroši saistošie noteikumi.

Šī gada galvenie uzdevumi – Ķekavas 
novada Domes priekšsēdētājam izdarīt visu 
iespējamo, vēršoties pie ministru prezidenta, 
finanšu un ekonomikas ministriem, kā arī pie 
ietekmīgām iestādēm ar prasību atļaut uzņem-
ties kredītsaistības vai atļaut uzsākt Privātās 
un publiskās partnerības projektu nepabeigto 
Ķekavas novada objektu un Ķekavas sākum-
skolas būvniecībai. 

à Turpinājums 3. lpp.

VIEDOKĻI2

Ķekavas novada pašvaldības izdevums
ĶEKAVAS NOVADS

Reģistrācijas Nr. 000702385.
Iznāk reizi mēnesī.
Redaktore V. Bērziņa.
Redakcijas adrese: Ķekava, Ķekavas  
novads, Gaismas iela 19, k-9, LV-2123.
Tālrunis: 67935802, 26513292.
E-pasts: avize@kekava.lv  
vai vineta.berzina@kekava.lv.
Iespiests: SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala.
Maketētājs: R. Jurkjāns.
Tirāža: 15 000 eksemplāru.
Ķekavas novada pašvaldības mājas lapa 
www.kekavasnovads.lv.

Labiekārtosim  
Ķekavas novadu!

Jau vairākus gadus Baložu pilsētas domē esmu 
runājusi par labiekārtošanas jautājumiem, bet diemžēl 
nesekmīgi un pat treknajos gados naudu šim 
mērķim iedalīja pārāk maz. 

Ir jau saprotams, ka pašreizējai Ķekavas novada 
domei arī nav naudas labiekārtošanai, jo jāatmaksā 
pūrā saņemtie kredīti par ielu seguma atjaunošanu un 
citām it kā svarīgākām lietām.

 Tāpēc vēlos aicināt talkā Ķekavas novada 
uzņēmējus, ģimenes kopā ar bērniem, draugu grupas 
un ikvienu iedzīvotāju par saviem līdzekļiem veikt 
novada teritorijas apzaļumošanu ar košumkrūmiem, 
skujeņiem, puķēm, saskaņojot to ar Ķekavas novada 
domi un pieaicinot domes speciālisti. 

Tie novadnieki, kuri vēlas, katrs atsevišķi varētu 
veidot savu apstādījumu dobi, var pat pielikt klāt uz-
rakstu, kurš to veidojis jeb finansiāli atbalstījis. Varbūt va-
saras beigās varētu sarīkot konkursu par interesantāko 
apstādījumu dobi jeb ziedu kompozīciju?

 Ideju man ir daudz, un esmu pārliecināta, ka to 
netrūkst arī no Jums. Būsim lepni par savu novadu 
un kopīgi darīsim pievilcīgu tā apkārtni , jo skaisti ziedi, 
sakopta un labiekārtota vide veldzē dvēseli un sniedz 
gandarījumu!

Šāda labdarības labiekārtošanas akcija jau ļoti 
veiksmīgi darbojas Talsu pilsētā un citās Latvijas 
vietās. Interesentus lūdzu rakstīt uz e - pastu  
olita_a@inbox.lv jeb zvanīt pa tālruni 26569172. 
Tiksimies, pārrunāsim savas idejas un kopīgi tās 
realizēsim!

Cerot uz atsaucību, 
Olita Andersone Baložos. 

Palīdzi dzīvniekiem!
Dzīvnieku patversme Mežavairogi lūdz 

līdzcilvēkus atsaukties un ziedot līdzekļus 
patversmē mītošo kaķēnu, kucēnu vakcinācijai 
un suņu mammu sterilizācijai. 

Šobrīd patversmē uzturas 11 kucēni, no kuriem 
pieci jau saņēmuši vakcīnu pret trakumsērgu, bet 
seši - vēl ne. Tāpat mums ir 15 lieli suņi, sešiem no 
tiem vēl jāveic sterilizācija. 

Patversmē dzīvo arī četri mazi kaķēni, kuri ļoti gaida 
jaunus saimniekus.

Mums ļoti nepieciešams Jūsu finansiālais at-
balsts kaķēnu, kucēnu vakcinācijai un suņu mammu 
sterilizācijai. Kopā nepieciešami 270 latu.

Pateicamies ikvienam, kurš vēlas palīdzēt, kā arī 
tiem, kuri ziedoja naudu ielas kaķu sterilizācijai!

Paldies mūsu lielākajiem draugiem - Titurgas 
veterinārajai klīnikas dakterēm Sigitai Roķei,  Vivitai 
Pikšēnai un visam klīnikas kolektīvam!

Ja vēlaties palīdziet patversmes dzīvniekiem, 
līdzekļus lūdzam pārskaitīt: 

ZS Mežavairogi, reģ. nr. LV40001015982
Swedbank LV52HABA0551009832456
Norāde - vakcinācijai un sterilizācijai

Dzīvnieku patversme Mežavairogi.

Iesaka novadnieki à Turpinājums no 1. lpp. 

Roberts Jurķis
Ķekavas domes priekšsēdētājs 
(JL, Vienotība)

Sadarbība ar uzņēmējiem 
un aizrobežu partneriem

Soli pa solim veidojas sadarbība ar 
novada uzņēmējiem. Novada aktīvākie 
uzņēmēji izveidojuši padomi, kura, aizstā-
vot un pārstāvot biedru un savas jomas 
intereses, risina dialogu ar pašvaldību. 
Domāju, turpmāk šī sfēra nopietni jāat-
tīsta, iesaistot uzņēmējus un ražotājus 
attiecīgo pašvaldības jautājumu, lēmumu 
izskatīšanā un konstruktīvā sadarbībā.

Domājot par novada attīstību un atpa-
zīstamību, tiek paplašināta pašvaldības 
starptautiskā un starpnovadu sadarbība, 
pilnveidotas un nostiprinātas jau esošās 
iestrādes, motivējot partnerus aktīvi iesais-
tīties kopējos ESF projektos, paplašinot 
sadarbību kultūras, izglītības un ekonomi-
kas jomā, veicinot novada attīstību, paš-
valdības un valsts atpazīstamību pasaulē .

Kopš pirmajām darba dienām, izvērtējot 
pašvaldības administrācijas veikumu, tās 
darbība vairākkārt tika optimizēta. Nu jau 
pašvaldības darbs ir uzlabojies, sāk piln-
veidoties arī sadarbība ar iedzīvotājiem. 

Šobrīd turpinās nākamais reorganizā-
cijas posms, ar mērķi – uzlabot darba 
kvalitāti. Pašvaldība strādā iedzīvotājiem, 
nevis iedzīvotāji pašvaldībai, tāpēc jūsu 
konstruktīvā kritika un ieteikumi mums 
ļoti daudz nozīmē. Aicinām arī pašval-
dības darbiniekus izteikt priekšlikumus 

darba uzlabošanai, izrādīt iniciatīvu un  
uzņēmību! 

Virzība uz jauno sākumskolu
Pēdējā laikā gan publiski, gan darba 

procesā pašvaldībā esmu uzklausījis da-
žādus spekulatīvus un absurdus izteicie-
nus par Ķekavas sākumskolas būvniecības 
procesa gaitu, tāpēc vēlos skaidri un gaiši 
pateikt - SĀKUMSKOLA ĶEKAVĀ BŪS!

Atskatīsimies uz skolas projekta virzību.
Jau vienā no pirmajām Ķekavas nova-

da Domes sēdēm 2009. gada 28. jūlijā 
tika pieņemts lēmums apstiprināt novada 
prioritāro projektu sarakstu, kurā iekļauta 
arī jaunā Ķekavas sākumskola.

Diemžēl, atbilstoši spēkā esošajai likum-
došanai, pašvaldībām pašlaik ir liegta ie-
spēja ņemt kredītu būvdarbu veikšanai, 
lai arī budžeta iespējas faktiski to ļautu 
veikt. Šobrīd Latvijā visi lielākie publiskā 
sektora pasūtījumi, izņemot ES Struktūrfon-
du programmu ieviešanu, ir apturēti. Kur 
ņemt naudu jaunās sākumskolas būvnie-
cībai? Ir vairāki varianti – būvēt par pašu 
līdzekļiem, ņemt kredītu, izskatīt ES fondu 
finansējuma iespējas, realizēt to publiskajā 
un privātajā partnerībā (PPP), tāpat kā 
tika uzbūvēts jaunais bērnudārzs Bitīte 
Katlakalnā. Ikvienā no tiem nepieciešams 
Finansu ekonomiskais pamatojums (FEP), 
lai redzētu prognozējamo naudas plūsmu, 
izvērtētu savas un ES fondu, privāto in-

vestoru piesaistes iespējas.
Tāpēc tika izmantota iespēja - FEP izstrā-

dei piesaistīt Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
līdzekļus, un 2010. gada februārī Sabied-
rības integrācijas fondā (SIF) tika iesniegts 
projekta Ķekavas novada pašvaldības ka-
pacitātes stiprināšana pieteikums. Projekta 
kopējās izmaksas ir 21 324,66 lati, un tas 
simtprocentīgi tiks segts no ESF līdzekļiem. 
2010. gada 11. maijā SIF pieņēma lēmumu 
par tā apstiprināšanu, un pašlaik gaidām, 
kamēr Finansu ministrija (FM) veiks ES 
fondu finansējuma pārdali SIF pārraudzīto 
projektu finansēšanai. Projekta realizēšanai 
nepieciešamo finansējumu plānojam saņemt 
šī gada augustā. 

Gaidot finansējuma reālo saņemšanu, paš-
valdība jau realizējusi iepirkuma procedūru 
un izvēlējusies konkrētus speciālistus, kuri 
izstrādās jaunās sākumskolas būvniecības 
finansu ekonomisko pamatojumu. Šī projekta 
rezultātā tiks sagatavoti dažādi iespējamie 
varianti sākumskolas būvniecības finansē-
šanai, un deputāti tiks detalizēti iepazīstinā-
ti ar šiem variantiem, lai izvērtētu, kurš no 
tiem būtu vislabāk piemērots mūsu novada 
attīstībai. Ņemot vērā saspringto laika gra-
fiku, pašvaldības darbinieki jau sākuši vākt 
un apkopot nepieciešamo informāciju, kas 
būs vajadzīga praktiskajam darbam pie FEP  
izstrādes. 

à Turpinājums 3. lpp.

Atskatoties uz padarīto

Pirmais gads novadā

Kā vērtējat pirmo gadu novadā?



à Turpinājums no 2. lpp. 

Līga Voldeka (Rīgas 
apriņķa novadu apvienība):
Strādājot gadu sasaukumā, 

man patiess prieks par So-
ciālo dienestu, kas apvieno-
šanās rezultātā nav zaudējis 

funkcionēšanās spējas, bet pilnveidojis pa-
kalpojumu klāstu, kolektīvs veiksmīgi sastrā-
dājies, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem.

Priecājos, ka novadā saglabātas visas iz-
glītības iestādes, kurās notiek radošs darbs, 
par ko liecina mācību gada rezultāti, kā arī 
veiksmīgais darbs interešu izglītībā. Mūsu 
novada audzēkņi varēs veiksmīgi piedalī-
ties X Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un  
Deju svētkos.

Ļoti liels ieguvums novada skolēniem ir 
transporta nodrošināšana uz izglītības ies-
tādēm, bet vecākā gadagājuma iedzīvotā-
jiem - nokļūšanai uz novada centru. Kopumā 
ņemot Ķekavas novada vajadzības, galve-
nais - virzīties uz nolikto mērķi, tad arī būs 
pozitīvs rezultāts.

Linda Danileviča (Latvijas 
Pirmā partija/Latvijas Ceļš):

Tas, ka novadā tika apvie-
notas trīs pašvaldības, bija 
kaut kas jauns, tāpēc pirmais 
solis bija - apjaust un izvērtēt 

stiprās un vājās puses, izmantot visas iespē-
jas, plusus un mīnusus, ko tas sevī ietver. 
Domāju, ka to pamazām esam izzinājuši, 

bet, lai varētu uzlabot iedzīvotāju ikdienu 
un attīstītu novadu, darba un mērķu vēl ir 
ļoti daudz. Steidzīgajā ikdienā vēlos pateikt 
paldies līdzcilvēkiem, kuri ar savu darbu un 
iniciatīvu veido mūsu novadu. 

Igoris Malinauskas 
(Latvijas Pirmā partija/
Latvijas Ceļš): 
Atturējās no komentāriem.

Ivans Pihtovs 
(Saskaņas centrs):
Šis gads nebija no vieg-

lajiem, un to gūti uzska-
tīt par atskaites punktu, jo 
daudz kas no uzsāktā tiks 

pabeigts tikai pēc dažiem gadiem (lielākie 
aizsāktie darbi – Baložu vidusskolas pie-
būve, Daugmales bērnudārzs, Ķekavas  
sākumskola). 

Domē izdevies apvienot deputātus ar da-
žādām interesēm un domām. Lielākā daļa 
deputātu reāli strādā, neraugoties uz mazas 
deputātu grupiņas tukšajiem vārdiem, apgal-
vojumiem un rakstiem; viņi šī gada laikā nav 
piedāvājuši racionālu risinājumu nevienam 
jautājumam.

 Dzīve novadā iet uz priekšu. Attīstība 
turpinās, lai arī ne vienmēr tādā ātrumā, 
kā gribētos. Skolas strādā visā novadā, rin-
das bērnudārzos mazinās, policija patrulē, 
bezmaksas transports, lai gan tikai vienu 

dienu nedēļā, bet kursē, ceļi budžeta ietva-
ros tiek remontēti, remonti kāpņu telpās no-
tiek, bērnu laukumi tiek uzstādīti. Ļoti ceru, 
ka tas ir tikai sākums. Katrā ziņā - darīšu 
visu, lai tas būtu tikai sākums attīstībai un  
labklājības celšanai.  

Maksims Volkovičs 
(Saskaņas centrs):
Ne viss, ko gribējām, izde-

vās. Daudz laika tiek tērēts 
opozīcijas pretenzijām, aiz kā 
viņi slēpj savu bezdarbību un 

mākslīgi demonstrē rūpes par iedzīvotājiem. 
Viņi sola visu, lai dabūtu varu. Kā strādāt ar 
deputātiem, kuri uzreiz pēc vēlēšanām attei-
kušies no partijām, no kurām viņi biji ievēlēti, 
un tagad piedāvā sevi kā preci?

Par laimi lielākā daļa deputātu un darbi-
nieku reāli rūpējas par dzīvi novadā. No-
vadā samazinājusies noziedzība. Sociālais 
dienests palīdz trūcīgākajiem novada iedzī-
votājiem. Sarīkoti lieliski pasākumi. Izvei-
dots moderns bibliotēku tīkls. Tiek būvētas 
bērnudārzi, autostāvvietas, populārākajiem 
sporta veidiem dibināta sporta skola. Gal-
venais finansiālais atbalsts tiek novirzīts 
bērniem. Jautājumā par skolas būvniecību 
Ķekavā tika pieņemts pozitīvs lēmums, bet 
process atkal tiek vilkts garumā opozīcijas 
demagoģijas dēļ.

Nekad nebūs tā, ka visiem viss patīk. Bet, 
neskatoties uz slinkuma lāpītāju un demago-
gu kliedzieniem, gribas teikt - suņi rej, bet 
karavāna iet tālāk.

Andis Adats 
(Latvijas Zemnieku savienība):
Pagājušajā gadā koalīcija 

ir raženi pastrādājusi. Vieno-
jusies, ka tie deputāti, kurus 
neapmierina lēmumu pieņem-

šanas stils, jāizolē no kopējā katla un sabied-
rības. Pretēji solītajam, sākta uzņēmējdarbības 
ierobežošana ar nomas paaugstināšanu un 
represijām pret grūtībās nonākušajiem. 

Sevis daudzināšanai plānoti darbi, kurus ne-
var pabeigt, un ~0,7 miljonu latu tiek iesaldēti. 
Atsākot Daugmales bērnudārza un Baložu sko-
las būvniecību, nākamajām paaudzēm nāksies 
maksāt divas reizes dārgāk. Plānojot kredīta 
ņemšanu, netiek ņemts vērā, ka pagājušā bu-
džeta samazinājums bija par ~1,2 miljoniem 
latu, šī gada samazinājums vēl aptuveni par 
miljonu latu, un nākotne nesola neko labāku. 
Plānojot šādus aizņēmumus, jau pēc vairākiem 
gadiem novadam draud maksātnespēja.

Panākta Cita Ķekava likvidācija. Tomēr pat 
represijas nespēja apturēt iedzīvotājus pa-
rakstīties par novada sadalīšanu, lai turpmāk 
saimniekotu pārskatāmi un atsevišķi - Ķekava 
no Baložiem. 

Lauma Žilko (startēja no 
Latvijas Zemnieku savienība):

Uzdevumu, kas mums bija 
uzdots apvienojoties - apzināt 
jaunā novada situāciju - vēr-
tēju kā ļoti grūtu un sarežģītu. 

à Turpinājums 4. lpp.

VIEDOKĻI 3
à Turpinājums no 2. lpp. 

Projekta ietvaros FEP tiks apskatītas ie-
spējas izmantot ERAF u.c. ES struktūrfon-
du līdzfinansējumu atsevišķu sākumskolas 
projektēto elementu finansēšanai – ūdens-
apgādei un kanalizācijai, pievedceļiem,  
IT aprīkojumam, citiem infrastruktūras ele-
mentiem. ESF līdzfinansējums tiks piesais-
tīts turpmākajā sākumskolas funkcionēša-
nas laikā, lai nodrošinātu augstu izglītības 
pakalpojumu kvalitāti. Izstrādātais FEP 
būs nepieciešams arī iesniegšanai FM un  
Ministru Kabinetā, lai saņemtu apstiprinā-
jumu, uzņemoties ilgtermiņa saistības. Līdz 
šim ir veikta sarakste ar FM, IzM, RAPLM. 
Finanšu ministrija savā šī gada 25. feb-
ruāra vēstulē un Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija savā 16. februā-
ra vēstulē sniegusi konceptuālu atbalstu  
Ķekavas novada sākumskolas būvniecības 
un apsaimniekošanas projekta izvērtēša-
nas uzsākšanai un FEP tālākai virzībai.

Pēc pozitīva LR Finansu ministrijas at-
zinuma pašvaldība varētu izsludināt ie-
pirkumu jaunas sākumskolas būvniecībai 
2011. gada pirmajā pusē.

Apkopojot visu informāciju, ir skaidrs - 
tiek darīts viss, lai Ķekavas sākumskola 
iespējami ātrāk uzsāktu darbu. Ja viss no-
ritēs raiti, jaunās skolas pirmajā kārtā bēr-
ni varēs uzsākt mācības jau 2012. gada  
1. septembrī. 

Izglītības iespējas novadā
Pamatojoties uz skolu direktoru inicia-

tīvu, - lai nodrošinātu Ķekavas novada 
skolēnu mācību iespējas novada skolās, 

kā pagaidu risinājumu apsveram iespēju 
uz celtniecības laiku nomāt saliekamos 
moduļus pie Ķekavas vidusskolas un 
Pļavniekkalna sākumskolas, katrā vietā 
nodrošinot divas klašu telpas un palīgtel-
pas. Tāpat, lai uzlabotu mācību apstākļus 
Ķekavas sākumskolā, budžeta grozījumos 
paredzēsim naudu solu nomaiņai, tualešu 
un gaiteņa remontam un citiem darbiem.

Kārtojot ar sākumskolas būvniecību 
saistītos jautājumus, tiekoties ar speciā-
listiem un pētot iepriekšējo gadu doku-
mentus, mani vairs nepārsteidz fakts, ka 
tik bagātās pašvaldībās kā Ķekava un Ba-
loži treknajos gados nav uzbūvēts neviens 
nopietns, sabiedrībai tik nepieciešams paš-
valdības objekts, bet esošās ēkas nolaistas 
līdz tādam stāvoklim kā Ķekavas sākum-
skola. Iemesls ir acīm redzams - daudz 
runāt, maz darīt. Šis darba stils diemžēl 
izmaksā dārgi, jo ekonomiski smagajā laikā 
labot kļūdas ir daudz sarežģītāk, nekā darīt 
darbu plānveidīgi, mērķtiecīgi, regulāri un 
pakāpeniski.  

Mūsu deputātu sasaukums strādā eko-
nomiski un politiski smagā laikā. Plānojot 
un nodrošinot novada vienmērīgu attīstību, 
vienlaikus izgaismojot un labojot iepriekšējā 
sasaukuma pieļautās kļūdas, dažkārt nākas 
pieņemt nepopulārus un smagus lēmumus. 
Šis deputātu sasaukums spēj lēmumus pie-
ņemt atbildīgi, ar skatu nākotnē. 

Par vienmērīgu novada attīstību
Mēs esam viens novads, viena teritorija, 

kas sevī ietver trīs dažādas pašvaldības 
ar individuālu ekonomiskās attīstības lī-
meni un progresa iespējām. Taču ir jāspēj 

saskatīt novada attīstības kopējo bildi, ar 
rūpīga saimnieka aci izvērtējot katru šo-
brīd pieejamo iespēju pabeigt iesāktos 
darbus un sākt jaunus, lai katrā konkrētajā 
teritorijā attīstītu perspektīvākās jomas. 
Nevietā ir pārmetumi, ka kādai pašvaldībai 
tiek vairāk, citai mazāk. Tādās kategorijās 
mēs nedrīkstam spriest. Runājot ar iedzī-
votājiem, esmu sapratis - novads ir devis 
lielākas iespējas gan uzņēmējdarbībai, 
gan personiskajai izaugsmei, gan kultūras 
jomai. Deputātiem jāsaprot – nav godīgi 
savas personiskās ambīcijas un negācijas 
uzvelt iedzīvotāju pleciem. 

Par tuvākajiem darbiem 
Pašlaik spēkā esošie Ministru kabineta 

noteikumi atļauj pašvaldībām uzņemties 
ilgtermiņa saistības nepabeigto infrastruk-
tūras objektu pabeigšanai, ja šie objekti 
noteikti par prioritāriem. Šādiem kritērijiem 
atbilst Baložu skolas piebūve ar sporta 
zāli un Daugmales bērnu dārzs. Tādēļ  
2010. gada 10. jūnija Domes sēdē noteicām 
šos objektus par prioritāriem, lai varētu uz-
sākt iepirkuma procedūru objektu būvniecī-
bas pabeigšanai. Vēl nepieciešama Finansu 
ministrijas atļauja. No finansiālā viedokļa rau-
goties, veicot aprēķinus, pašvaldības budžets 
šos trīs lielos objektus - Ķekavas sākum-
skolu, Baložu skolas piebūvi un Daugmales 
bērnudārzu - spēj finansēt, paredzot arī tā 
samazinājumu nākamajos gados. 

Darbs IR jādara, un veiksmīga darba 
pamatā ir komandas darbs - deputātu 
un darbinieku kā vienotas, uz attīstību 
un darbu vērstas komandas kopējas, sa-
skaņotas darbības. Šobrīd tāda komanda 

ir izveidojusies, un darbi norit bez liekas 
runāšanas. Kā pozitīvu piemēru gribu 
pieminēt deputātu V. Varika, A. Keis-
tera, E. Veispala un I. Beļinska kopējo 
veikumu, sadarbojoties ar izpilddirektoru  
A. Damlicu un darbiniekiem A. Jēkabso-
nu, J. Aperānu, E. Linteru, lai nodrošinātu 
ūdens padevi no Rīgas HES uz dambīti. 
Viņu pārliecība un darbs vainagojās panā-
kumiem - vairāk nekā desmit gadu novārtā 
pamestais objekts tika sakārtots un iedar-
bināts. Savā un daudzu Ķekavas iedzīvo-
tāju vārdā vēlos viņiem pateikt paldies.  
Šī objekta labiekārtošanas darbi turpinā-
sies, iecienītā atpūtas vieta tiks atjaunota.

Paldies iedzīvotājiem par labajiem un 
atzinīgajiem vārdiem - tā ir lieliska motivā-
cija darīt arvien vairāk un labāk. Padarīto 
darbu nav maz, bet vēl vairāk to, kas jā-
padara. Veiksmi mums visiem, domāsim 
labas domas un darīsim labus darbus!

No 2009. gada 1. jūlija  
līdz 2010. gada 1. jūlijam notikušas
 28 Domes sēdes; pieņemti 1232 lēmumi. 
 164 komiteju sēdes.
 Drošības, sabiedriskās kārtības un 

satiksmes komiteja – 25;
 Attīstības komiteja – 26;
 Finanšu komiteja – 32;
 Īpašuma lietu komiteja – 28;
 Sociālo lietu komiteja – 22;
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja – 30; 
 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta 

komiteja + Finanšu komiteja – 1.

Fakti
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Novadā būs sporta skola 
Rūpējoties par iedzīvotāju izglītību, deputāti 

nolēma izveidot Ķekavas novada sporta skolu, 
kas īstenos bērnu un jauniešu (4-25 g.v.) 
profesionālās ievirzes sporta izglītības program-
mas. Par skolas direktora pienākumu izpildītāju 
iecēla treneri, Daugmales sporta dzīves organi-
zatoru Ediju Biļķinu. 

Skola veiks izglītojoši pedagoģisko un treniņu 
darbu ar bērniem un jauniešiem, lai nodrošinātu 
viņu fiziskās un intelektuālās attīstībasiespējas, 
nostiprinātu audzēkņu veselību, pilnveidotu sporta 
meistarību un lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

Savukārt talantīgajiem jaunajiem sportistiem 
tā nodrošinās augstākās sporta meistarības 
pilnveidošanas iespējas, sagatavos augstas klases 
sportistus Latvijas nacionālajām izlasēm. Sporta 
skola organizēs vietējās, reģionālās, valsts un 
starptautiskā līmeņa sporta sacensības. 

Saviem audzēkņiem skola piedāvās teorētiskas 
un praktiskas sporta nodarbības, individuālās un 
grupu nodarbības, mācību treniņus un vasaras 
nometnes sporta meistarības pilnveidošanai. 

Izveidojot jauno profesionālās ievirzes izglītības 
iestādi, tā varēs saņemt arī valsts finansējumu 
pedagogu treneru darba samaksai. Pārējos 
skolas uzturēšanas izdevumus segs Ķekavas  
novada pašvaldība. 

Mācības sporta skolā noritēs no 1. sep-
tembra līdz 31. maijam, sporta nodarbības tiks 
organizētas arī mācību brīvlaikos. Sporta skola 
atradīsies Ķekavā Bultās, pašvaldības Sporta  
aģentūras telpās.

Jaunas ceļa zīmes 
Ķekavā un Baložos

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām un 
Ceļu satiksmes likumu, Ķekavas novada Dome 
nolemj uzstādīt priekšrocības un aizlieguma ceļa 
zīmes Ķekavas novada teritorijā.

Ķekavā pie skeitparka zemes ceļam, kas ved 
uz estrādi, uzstādīta aizlieguma ceļa zīme Iebraukt 
aizliegts ar papildzīmi, nosakot iebraukšanu zīmes 
darbības zonā tikai ar Ķekavas novada Domes 
izsniegtajām atļaujām.

Savukārt Baložos jaunas priekšrocības ceļa 
zīmes uzstādītas šādās vietās: 

Smilšu un Jaunatnes ielu krustojumā - Gal-
venais ceļš ar papildzīmi Galvenā ceļa virziens, 
kā galveno ceļu nosakot virzienu no Smilšu ielas  
uz Jaunatnes ielu. 

Smilšu ielā, pie mājas Nr. 6, esošajai ceļa zī-
mei Dodiet ceļu tiks nomainīta papildzīme uz  
Galvenā ceļa virziens. 

Valdēm nosaka  
pilnvaru laiku 

Deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības 
uzņēmumu statūtos, nosakot, ka valdes locekļu 
un valdes priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir līdz 
četriem gadiem, nevis beztermiņa kā līdz šim.

Izmaiņas jāveic, ņemot vērā grozījumus Ko-
merclikumā, kas stājušies spēkā 1. maijā, un 
nepieciešamību precizēt pašvaldības kapitālsa-
biedrību valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja 
pilnvaru laiku. 

Vineta Bērziņa

Dome lēma
à Turpinājums no 3. lpp. 

L. Žilko: Daudzās jomās esam to pavei-
kuši, un ir jomas, kur šajā laikā izstrādāts 
kopīgs novada redzējums jeb virzība. Un 
tas nebija viegls uzdevums. Tāpēc esmu 
gandarīta, ka tas paveikts kaut vai dažās 
jomās.

Aizvadītā gada laikā man ļoti iedvesmo-
jošas sabiedrisko organizāciju aktivitātes 
Ķekavas novadā, esmu atbalstījusi biedrību 
Kusties! un Solis tuvāk darbību. Daudzi 
no mums ir gatavi darīt labus darbus, arī 
ziedot, un ir labi, ka biedrības uzņemas 
rūpes uzrunāt sabiedrību.

Piedalījos Baložu vidusskolas projektā 
Norāžu un marķējuma uzstādīšana skrie-
šanas, slēpošanas, riteņbraukšanas un 
nūjošanas trasēs Ķekavas novada Baložu 
meža masīvā, kura laikā kopā ar Baložu 
un Ķekavas vidusskolu skolēniem iekār-
tojām un marķējām trasi, kas savienos 
abas skolas.

Ilgonis Leišavnieks 
(Vienotība):
„Tam, kurš saņem valdī-

bas grožus, jārūpējas nevis 
par savām privātajām, bet 
gan par vispārības lietām, 

jāievēro tikai sabiedrības intereses. Tas 
nedrīkst atkāpties ne par pirksta platumu 
no tiem likumiem, ko pats ierosinājis un 
kas pašam jāpilda; tas ir atbildīgs par 
visu valstsvīru un ierēdņu godīgumu...” 
Šos vārdus Roterdamas Erasms uzrakstīja 
pirms 500 gadiem sacerējumā Muļķības 
slavinājums. 

Izrādās, tas ir aktuāli arī šodienas Lat-
vijā. Privāto interešu stādīšana augstāk 
par visu ir mūsu politiķu neveiksme. Tā ir 
katra paša deputāta, vai kā saka Erasms - 
tam, kurš saņem valdības grožus, izvēle, 
kādu pozīciju ieņemt. Es, tāpat kā kolēģi 
V. Variks, P. Geks un A. Platpers, izvēlējos 
rūpēties par vispārības lietām. Cīņa pret 
Ķekavas ambulances slēpto privatizāci-
ju, stingra iestāšanās par sākumskolas 
būvniecību Ķekavā mūs noveda opozīcijā. 
Nav viegli stāvēt pret kolēģu deputātu 
vairākumu, bet, ja ir iedzīvotāju atbalsts, 
tas ir tā vērts. 

Gandarījums šī gada laikā – lielais ķe-
kaviešu atbalsts ambulances jautājumā, 
sākumskolas būvniecības uzsākšanā. Tas 
iedvesmo darbam Vienotības rindās.

Valts Variks (startējis no 
Sabiedrība Citai Politikai):

Novada pirmais gads pa-
rādījis īstos trīs pašvaldību 
apvienošanās ieguvējus – 
tie ir Daugmales un Baložu 

iedzīvotāji. Daugmale ar desmit reizes 
mazāku budžetu nekā Ķekavai pirms 
apvienošanās nekad nevarētu apgūt tos 
projektus, kādi iespējami pašlaik, balsto-
ties uz novada kopējo budžetu, piemē-
ram, bērnudārza celtniecības pabeigšanu. 
Arī Baložu budžets pirms apvienošanās 
bija vairāk nekā divas reizes mazāks  

par Ķekavas budžetu.
 Gada laikā novada domē vairākkārt 

izvērsušās asas diskusijas par to, kur 
vairāk nepieciešama jaunu skolas telpu 
būvniecība - Ķekavā, kur visas skolas ir 
pilnīgi noslogotas un bērndārznieku rinda 
tūlīt pārvērtīsies skolnieku rindā, vai Balo-
žos, kur situācija ar telpām nebūt nav tik 
kritiska? Diemžēl esošais politisko spēku 
samērs novada domē lika pieņemt lēmu-
mu, kas Ķekavas sākumskolas būvniecību 
atliek vismaz uz trīs gadiem. 

Nozīmīgākie notikumi - bērnudārza Bitīte 
un Pļavniekkalna sākumskolas sporta zāles 
būvniecības pabeigšana. Ir uzlabojusies 
teritorijas attīstības plānošanas kvalitāte.

Šī gada laikā esmu izjutis gan daudzso-
lošas cerības uz visa novada vienmērīgu 
attīstību kopumā, gan pārdomas par Ķe-
kavas un Baložu apvienošanas rezultātu. 
Liels prieks par dambīša sakopšanas un 
ūdens padeves atjaunošanu kanālā pie 
14. mājas Ķekavā, ko uzsākām jau pirms 
pieciem gadiem, kad vēl nebiju deputāts.

Pēteris Geks 
(Sociāldemokrātiskā partija):
Kur jūs esat, klusējošie 

un paklausīgie roku cēlā-
ji, Ķekavas un Daugmales 
pagastu koalīcijas deputāti? 

Tikai novada domes sēžu protokolos re-
dzam jūsu viedokli - balsojumi pret Ķeka-
vas sākumskolas celtniecību tuvākajos trīs 
gados jeb tagadējā deputātu sasaukuma 
laikā. Vai tiešām sirdsapziņa nemaz nemo-
ka? Vai priekšvēlēšanu solījumi par Ķeka-
vas sākumskolas celtniecību bija novada 
iedzīvotāju mānīšana, lai tikai kļūtu par 
deputātiem, un tagad, atrodoties valdošajā 
koalīcijā, izmantotu tās labumus?

Tādi deputāti kā Arvīds Platpers, Valts 
Variks, Ilgonis Leišavnieks jau 2010. gada 
budžeta apstiprināšanas laikā aktīvi iestājās 
par Ķekavas sākumskolas celtniecību, bet 
par to kā citādāk domājošie tika izstumti 
no valdošās koalīcijas un, kā kādreiz pēc 
Padomju armijas likumiem bija pieņemts, – 
atbrīvoti no visiem deputātu ieņemama-
jiem amatiem (rasžalovani). Neieklausoties 
daudzu ķekaviešu domās, šī gada jūnija 
domes sēdē koalīcijas deputāti pieņēma 
lēmumu - kā prioritāti būvēt Baložu vidus-
skolas piebūvi un sporta zāli un Daugmales 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpēc, kamēr visiem novada ļaudīm ne-
būs skaidra un saprotama novada attīstības 
programma, kas ir mūsu svarīgākie darbi, 
cik tie maksā un kā tos labāk un sekmīgāk 
izdarīt bez nenormāli lieliem kredītiem, ko 
reiz nāksies arī atdot, – nekas labs nav gai-
dāms! Piedzīvosim to, ka finansiālo trūkumu 
izjutīs ikviens novada iedzīvotājs, jo būsim 
nonākuši lielo parādu verdzībā.

Arvīds Platpers 
(Sociāldemokrātiskā 
partija):
Viena gada bilance – št-

runts par sabiedrību, ka tik 
man labi! 

Mīnusi: 
Pēc ievēlēšanas vadītāju amatos tika 

solīts izveidot komisiju, lai izvērtētu un 
informētu sabiedrību par Tautas partijas 
atsūtīto pārvaldnieku darbību Ķekavas 
pagastā, bet nekā... 

Nevajadzīgu komiteju un citu struktūrvie-
nību nodibināšana, kas prasa lielus finanšu 
līdzekļus no novada budžeta.

 Neizprotama partijas Jaunais laiks dar-
bība Ķekavas novadā.

 Vienpusējs un haotisks novada attīstī-
bas redzējums.

Dažu deputātu sirdsapziņas pazaudēša-
na savu merkantilo interešu labā.

Plusi:
Koalīcijas deputātu prasme sev, radinie-

kiem un vajadzīgiem savējiem nodrošināt 
materiāli labi nodrošinātas darba vietas!

Cerība mirst pēdējā, jo nekas jau nav 
mūžīgs.

Arnolds Keisters
(Kristīgi Demokrātiskā partija):
Pirms gada vēlēšanās sa-

ņēmu Valdlauču, Rāmavas, 
Ziedoņa un Katlakalna ie-
dzīvotāju uzticības mandātu 

pārstāvēt viņus jaunajā novada attīstībā. 
Domāju, ka gada laikā paveikts daudz labu 
darbu, kurus nedrīkst neatzīmēt: paplaši-
nāta un modernizēta ārsta prakses vietas 
pašvaldības mājā Ērgļi; radīts sportiskais 
gars atjaunotajos sporta laukumos Vald-
laučos; Ziedoņa un Rāmavas apkārtne un 
ceļi, kā arī Valdlauču dzīvojamais masīvs 
ieguvis agrāko sakoptību, jo labi strādā 
mūsu iedzīvotāji, kuriem dota iespēja 
piedalīties novada bezdarbnieku atbalsta 
programmā. Ekspluatācijā nodota sporta 
zāles piebūve un bērnudārzs Bitīte Kat-
lakalnā, kaut gan tas pierīgas deputātiem 
prasīja lielu izturību un izlēmību nepie-
ļaut šo būves projekta apstādināšanu vai 
pārskatīšanu. Ja mēs, deputāti, spēsim 
saklausīt un cienīt profesionāļu viedokli, 
sapratīsim lēmējvaras atšķirību no izpild-
varas, novada attīstības kāpums būs ie-
spaidīgāks!

Inārs Beļinskis 
(Latvijas Zaļā partija):
Novada pašvaldības pir-

majā pastāvēšanas laikā 
paveikts daudz labu darbu. 
Pateicoties deputātu atbals-

tam, pabeigta Pļavniekkalna sākumskolas 
sporta zāles un bērnudārza Bitīte Katlakal-
nā būvniecība. 

Taču mani neapmierina pašvaldības 
administrācijas darbs. Galvenais nova-
da reformas mērķis bija samazināt paš-
valdību administratīvos izdevumus, bet 
mēs šajā jomā neesam izdarījuši neko. 
Mums pieņemts vairāk jaunu darbinieku, 
nevis optimizēts strādājošo skaits. Jau 
pērn pēc 1. jūlija bija jāsāk izvērtēt paš-
valdības darbinieku skaits un jāsakārto  
administrācijas darbs.    

Deputātus uzklausīja  
Vineta Bērziņa.

Kā vērtējat pirmo gadu novadā?
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Izveido bezmaksas 
interneta punktus 

Pilnveidojot pašvaldības darbu un pakalpojumu 
kvalitāti, Ķekavas novada pašvaldības un Baložu 
pārvaldes ēkā kopš jūnija publiski pieejams bez-
maksas bezvadu interneta pieslēgums. 

Bezvadu interneta pieslēgumu pašvaldības ap-
meklētāji varēs izmantot darba dienās no pulksten 
8.00 līdz 20.00. Šādu interneta piekļuves punktu 
plānots izveidot arī pašvaldības Daugmales pārvaldē.

Izmaiņas autobusa maršrutā 
Rīga – Bauska

Autotransporta direkcija informē par izmai-
ņām autobusa maršrutā Rīga - Bauska. Sākot ar  
12. jūliju, tiek pārcelti daži šī maršruta reisu laiki:

reiss no Rīgas pulksten 11.00 pārcelts uz 10.50, 
reiss pulksten no Bauskas 10.30 - uz 10.20.  
reiss no Bauskas pulksten 14.30 - uz 14.20.   

PIETURA no Rīgas 10.50
Titurga 10.58
Pļavniekkalna pagrieziens 11.00
Vimbas 11.03
Ķekava 11.05
Odukalns 11.06
Čagas 11.08
Stabiņi 11.10
Gūģi 11.12
Balkas 11.14
Lipši 11.16
Brieži 11.17
Dzērumu pagrieziens 11.19
Bauskas autoosta 11.58

PIETURA No Bauskas 
10.20

No Bauskas 
14.20

Dzērumu 
pagrieziens

11.01 15.01

Brieži 11.02 15.02
Lipši 11.04 15.04
Balkas 11.06 15.06
Gūģi 11.08 15.08
Stabiņi 11.10 15.10
Čagas 11.12 15.12
Odukalns 11.14 15.14
Ķekava 11.15 15.15
Vimbas 11.17 15.17
Pļavniekkalna 
pagrieziens

11.20 15.20

Titurga 11.22 15.22
Rīgas autoosta 11.30 15.30

Ķekavas vidusskolā uzlabos 
dabaszinātņu apguvi

Ķekavas vidusskolā ar Eiropas Savienības 
atbalstu tiek uzlabota materiālā bāze kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei.

Projekta rezultātā vasarā Ķekavas vidusskolā tiks 
atjaunoti četri – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un mate-
mātikas – kabineti, iegādātas un uzstādītas mēbeles 
bioloģijas kabinetā. Savukārt līdz gada beigām tiks 
iepirktas un piegādātas iekārtas, piederumi, aprīko-
jums un tehnoloģijas (ieskaitot digitālās informācijas 
apstrādes sistēmas) kvalitatīvai vispārējās vidējās 
izglītības programmas īstenošanai ķīmijā, fizikā, 
bioloģijā un matemātikā, 

 Remontdarbus skolā plānots pabeigt līdz jaunā 
mācību gada sākumam. Visu projektā paredzēto 
aktivitāšu pabeigšanas termiņš - 2010. gada nogale. 

Projekta Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei at-
bilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas 
vidusskolā kopējās izmaksas ir 98 392 lati, no kuriem 
85% veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan-
sējums un 3% – valsts budžeta dotācija pašvaldībām. 

Ķekavas novada pašvaldības finansējums veido 
12% no projekta izmaksām jeb 11 807 latus (vie-
nošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 
projekta īstenošanu Nr. 2009/0069/3DP/3.1.3.1.0/08/
IPIA/VIAA/017).

Māris Ozoliņš

Īsumā
No 21. līdz 24. jūnijam Ķekavas no-

vadā viesojās delegācijas no Nilufe-
ras pašvaldības Turcijā un Krakovas 
apgabala Malopoļskas reģionālās at-
tīstības aģentūras Polijā, lai iepazītos 
ar Ķekavas novadu un runātu par sa-
darbības iespējām. Vizītes laikā sadar-
bības partneri no Turcijas un Polijas 
tika iepazīstināti ar novada pašvaldī-
bas darbu, uzņēmējdarbību, ražošanu  
un kultūru.  

Niluferas pašvaldības četru pašvaldī-
bas atbildīgo nodaļu speciālisti iepazinās 
ar pašvaldības darbu, latviešu kultūru un 
Ķekavas novada pašdarbības kolektīvu 

dalību tajā; notika lietišķas tikšanās ar 
novada uzņēmējiem un oficiālajām per-
sonām. Tikšanās laikā izgaismojās ak-
tuālākās sadarbības jomas, kuru ietvaros 
tiks uzsākta kopēja Eiropas Savienības 
fondu apguve - sākumā galvenokārt 
kultūras jomā, dažādu sabiedrisko kul-
tūras pasākumu rīkošanā un pieredzes  
apmaiņā.  

Savukārt Malopolskas delegācija tikās 
ar daudziem Ķekavas novada uzņēmē-
jiem, Ķekavas novada Uzņēmēju padomi, 
aplūkoja un atzinīgi novērtēja Privātās un 
publiskās partnerības projektu – jauno bēr-
nudārzu Bitīte, apmeklēja pašvaldību, kā 

arī iepazinās ar latviešu kultūru un gads-
kārtu tradīcijām. 

Ginta Logina

Ārvalstu partneri atvērti sadarbībai

Ķekavas novada pašvaldība 14. jūnijā 
oficiāli pieņēma bērnudārzu Bitīte -  
ir noslēgušies bērnudārza būvniecības 
un labiekārtošanas darbi, un augustā tas 
gaidīs savus pirmos audzēkņus - 265 no-
vada bērnus. Pirmskolas izglītības iestādes 
svinīgā atklāšana notiks 30. jūlijā.

Jaunajā bērnudārzā Katlakalnā būs  
12 bērnu grupas – divas bērniem vecumā 
līdz trīs gadiem, pārējās - bērniem vecumā 
no trim līdz septiņiem gadiem. Tajā izveidotas 
rotaļu un nodarbību telpas, guļamtelpa, zāle 
saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, sporta un 
mūzikas zāles. Ēkas kopējā platība - 3472 m2. 

Bērnudārza būvniecība, ko veica SIA Abora, 
noritēja Publiskās Privātās Partnerības projekta 
ietvaros, tās kopējās izmaksas ~2,28 miljoni 
latu. Kopā ar samaksu par pašu kapitāla 

izmantošanu - 3,9 miljoni latu.  
Pašvaldības pārstāve Astrīda Vītola jau 

agrāk norādīja: „Iesaistoties šajā projektā, 
pašvaldība un novada iedzīvotāji ir ieguvēji, jo 
pretējā gadījumā, ja pašvaldība Valsts Kasē uz 
divdesmit gadiem ņemtu kredītu būvniecībai, 
summa sasniegtu ~4,6 miljonus latu. Taču, 
saskaņā ar valdības nostāju, pašvaldības ne 
pērn, ne arī šobrīd nedrīkst ņemt kredītu, līdz 
ar to, neiesaistoties šajā projektā, bērnudārza 
Katlakalnā vispār nebūtu.”

Uz deviņpadsmit gadiem noslēgtais līgums 
ar privāto partneri - pilnsabiedrību ACANA par 
tā pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībā 
ieguldīto finanšu atgūšanu paredz, ka pro-
centu maksājums pašvaldībai nav jāmaksā 
ne būvniecības laikā, ne arī projekta pirmajā 
gadā – 2011. gadā.  

Lai nodrošinātu bērnudārza renovāciju, katru 
gadu tiek ieskaitīti un uzkrāti finanšu līdzekļi 
īpaši izveidotā Remontdarbu garantiju fondā, 
no kura divus, trīs gadus pirms līguma termiņa 
beigām tiks veikts ēkas kapitālais remonts un 
nomainītas iekārtas; pēc 19 gadiem pašvaldība 
pārņems ēku savā īpašumā.

Vineta Bērziņa

Bērnudārzs Bitīte – gatavs! 

Lai veicinātu saturīga brīvā laika pavadī-
šanas iespējas, Daugmalē nākamgad taps 
sporta un kultūras centrs, kuru Ķekavas 
novada pašvaldība izveidos, pateicoties 
saņemtajam Eiropas Savienības līdzfinan-
sējumam. 

Šobrīd norit projektēšanas darbi, un tiks 
izsludināts konkurss uz būvniecību. Saie-
ta namu jeb Daugmales daudzfunkcionālo 
centru ar atsevišķu ieeju izbūvēs vienā no 
topošā bērnudārza korpusiem. Tā būvniecība 
noslēgsies nākamā gada augustā.  

Saieta nams būs publiski pieejams ikvie-
nam Ķekavas novada iedzīvotājam. Tajā 
apmeklētājiem būs pieejams baseins ar 
labiekārtotām ģērbtuvēm un dušas telpu, 
ēdināšanas telpas, kā arī telpas konferenču 
un semināru, dažādu kultūras pasākumu, 
apmācību, koncertu un radošo apvienību 
sanāksmju rīkošanai.

Šādas idejas pamatā bija nepieciešamība 
nodrošināt Daugmales pagasta un pārējiem 
Ķekavas novada iedzīvotājiem saturīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas ne tikai novada 

centrā, bet arī mazāk attīstītajās novada te-
ritorijās; otrs aspekts - pasliktinoties ekono-
miskajai situācijai un izveidojoties novadam, 
mazinājās vajadzība pēc tik plaša bērnudārza 
Daugmalē. 

Lai īstenotu šo ieceri, pašvaldība izstrādāja 
un iesniedza projekta pieteikumu atklātajā 
konkursā finansējuma saņemšanai no Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA). Daudzfunkcionālā 
centra izveidei kopumā tiks izlietoti ~466 000 
latu, no kuriem ~ 140 000 latu būs ELFLA 
līdzfinansējums. 

Vineta Bērziņa

Daugmalē būs saieta nams

Ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta 
Aleksandra svētību Baložos izveidota pa-
reizticīgo draudze un tiks celts dievnams 
par godu Vissvētās Dievadzemdētājas  
Bogoļubovas ikonai, kuras svētki tiek  
svinēti 1. jūlijā.

Ne pašos Baložos, kur dzīvo vairāk kā pie-
ci tūkstoši cilvēku, ne visā Ķekavas novada 
teritorijā nekad nav bijis pareizticīgo diev-
nams. Bet cilvēki, kuri pieder pareizticīgo kon-
fesijai, dzīvo arī šeit. Pārvarot grūtības, ticīgie 
apmeklēja dievkalpojumus Rīgas baznīcās, 
siržu dziļumos auklējot cerību izveidot pareiz-
ticīgo kopienu dzimtajā pilsētā. Un, lūk – viņu 
cerības pamazām sākušas piepildīties. 

19. janvārī, Kunga Kristīšanas svētkos, 

ūdens iesvētīšanā vēlējās piedalīties tik 
daudz cilvēku, ka visiem kļuva skaidrs – 
savas draudzes veidošana Baložos ir ļoti 
nepieciešama. Ar Visaugstisvētītā Rīgas un 
visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 
Reliģijas lietu pārvaldē tika iesniegti draudzes 
reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Bet 
kopmītņu zālē, Jaunatnes ielā 1, sākās regu-
lāri dievkalpojumi, kurus vada Rīgas Erceņ-
ģeļa Mihaila baznīcas pārzinis virspriesteris 
Oļegs Peļevins. 

Jaunizveidotajai draudzei vajadzīgs savs 
dievnams, un draudzes locekļi sāka sarunas 
ar vietējās varas pārstāvjiem par ilglaicīgu 
zemes gabala nomu pilsētas robežās. Ne-
novērtējamu atbalstu sniedz Ķekavas domes 

deputāti Maksims Valkovičs un Ivans Pihtovs, 
kuri darbojas draudzes padomē. 

Mēs dzīvojama sarežģītā laikā. Cilvēku 
dvēseles kļuvušas raupjas, sirdis nocietinā-
jušās, un tikai nepārtraukta lūgšana Dieva 
namā palīdz cilvēkiem mainīties. Tādēļ pa-
reizticīgie ļaudis uzsākuši diženo un dvēse-
li pestījošo darbu – dievnama celtniecību. 
Priekā un entuziasmā ar viņiem dalās arī 
citi Ķekavas novada iedzīvotāji neatkarīgi 
no nacionālās un konfesionālās piederības, 
jo pareizticīgo dievnama durvis atvērtas ik-
vienam - šeit var atrisināt savās garīgās un 
sadzīves problēmas, lūgt padomu garīdz-
niekam, nolikt svecīti un palūgties klusumā, 
uz brīdi attālinoties no steigas pārņemtās 
mūsdienu pasaules.

Olga Drozdova

Baložos taps pareizticīgo dievnams

Bērnudārzs Bitīte augustā gaidīs savus pirmos 
audzēkņus.

Ārvalstu partneri iepazīstas ar loģistikas parka 
Dominante Park darbību.
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Velobraucēj!
TEV jau ir 12 gadu, 

bet vēl nav 
velosipēda vadītāja apliecības? 

Nāc un piesakies uz bezmaksas 
kursiem Ķekavas novada 

Pašvaldības policijā!

Kļūsti par pārliecinātu un drošu 
ceļu satiksmes kustības dalībnieku!

Neapdraudi sevi un citus!

Pieteikšanās Ķekavas novada 
Pašvaldības policijā!
Pirmā nodarbība -  

15. jūlijā plkst. 16.00

Tālrunis uzziņām:  67937102
Mobilais tālrunis:  28633110

Aicina uz 
ratiņvingrošanas 
nodarbībām

Ratiņmammas aicina jaunās māmiņas uz 
ratiņvingrošanas nodarbībām Ķekavā, kas no-
tiek otrdienās un ceturtdienās pulksten 10.30.  
Pulcēšanās vieta - pie Ķekavas vidusskolas, 
pirmā nodarbība - bez maksas.

Bērniņa ienākšana ģimenē ir brīnums, kam līdzī-
ga nav neviena, tas ir skaists un priekpilns laiks. 
Taču šo mammas jauno dzīvi būtiski ietekmē klāt 
nākušie pienākumi, satraukumi, laika trūkums, kā 
arī emocionālās un fiziskās pārmaiņas. Lai mam-
mas šajā laikā neaizmirstu par sevi, savām vēlmēm 
un vajadzībām, Ratiņmammas izveidojušas īpašu 
vingrošanas nodarbību māmiņām kopā ar saviem 
mazuļiem ratiņos, lai palīdzētu jaunajām māmiņām 
izskatīties un justies brīnišķīgi.

Ratiņmammu nodarbības laikā mazulis atrodas 
ratiņos, tas nozīmē, ka mammām ir iespēja sportot 
ar lielāku intensitāti, sasniedzot labākus rezultātus. 
Sešdesmit minūšu nodarbībā ietverta iesildīšanās, 
kardiotreniņš, spēka vingrinājumi un stiepšanās. 
Nodarbībā bērna ratiņi tiek izmantoti kā trenažieris 
dažādu vingrinājumu izpildīšanai, vingrojumu da-
žādošanai noder arī apkārtējā vide (soliņi, kāpnes 
uzkalniņi). Lai lielākajiem bērniem, kuri nodarbības 
laikā neguļ, bet ar interesi raugās apkārt, nekļūtu 
garlaicīgi, mammas māca jaunas dziesmiņas un 
skaitāmpantus.

Ratiņvingrošanas nodarbības māmiņām ar mazu-
ļiem daudzviet pasaulē ir ļoti populāras. Tā ir lieliska 
alternatīva sporta kluba apmeklējumam, jo šādi atkrīt 
rūpes un papildus izmaksas par bērniņa atstāšanu 
kāda uzraudzībā, jo mazulis visu nodarbības laiku ir 
kopā ar mammu. Šādi kopš mazotnes bērnam tiek 
ierādīts, ka sports ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, 
un galvenais - tas var būt jautri un aizraujoši. 

Ratiņmammu vingrošanas nodarbība nav tikai 
ķermeņa treniņš, bet arī iespēja iepazīties ar citām 
mammām, pārrunāt aktuālos jautājumus, iegūt jau-
nas draudzenes, emocionālu un praktisku atbalstu 
ikdienas rūpēm par mazuli. Turklāt pētījumi pierāda, 
ka sievietēm, kuras laidušas pasaulē bērniņu, ir 
lieliskas izredzes iegūt labāku fizisko formu, nekā 
pirms bērniņa dzimšanas.

Rūta Baškevica

Īsumā

Privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 
skolotājas sadarbībā ar Ķekavas novada 
sociālo dienestu no 13. līdz 20. jūnijam 
organizēja bērnu diennakts piedzīvojumu 
un atpūtas nometni Maize, kurā 20 bēr-
niem ar sociālā dienesta atbalstu tika dota 
lieliska iespēja piedzīvot neaizmirstamas 
astoņas dienas.

Kā solīts, šī gada nometnes tēma bija Mai-
ze. Biologa vadībā pētījām, kāds ceļš ejams, 
lai no niecīga graudiņa nonāktu līdz maizes 
klaipam. Iepazinām vietējos Ķekavas uzņē-
mumus, kur varējām vērot konditora darbu. 
Mīļš paldies konditorēm Valentīnai un Aijai, 
kuras deva mums iespēju pašiem piedalīties 
smalkmaizītes tapšanas procesā un nogaršot 
to siltu, tikko no krāsns izņemtu. Pēc redzētā 
mēģinājām par konditoriem kļūt arī paši – 

gatavojām ķiploku grauzdiņus, cepumus un 
kūciņas, pat izcepām baltmaizes klaipiņu. 
Cik garšīgi, ja darbam pats esi pielicis roku!

Doles salā ne vien iepazinām senās mai-
zes cepšanas tradīcijas, bet arī izmēģinā-
jām spēkus telšu celšanā, riteņbraukšanā, 
nakts trases uzdevumos. Mums bija lieliska 
iespēja baudīt Doles salas klusumu, dabas 
skaistumu, ugunskurā cepta kartupeļa garšu, 
klausīties varžu kora dziesmās un saplūst ar 
senatnīgo auru, kas tur valda.

Kurš gan nezina, cik garda ir Lāčos ceptā 
maize? Arī mūsu ceļš veda turp. Jā, iespai-
dīgi ir maizes kukuļi, kādus cep šajā maizes 
ceptuvē, karstums, kas māk no milzīgajām 
maizes krāsnīm, lizes ar garajiem kātiem un 
produktu klāsts, kurus degustējām. 

Un vēl – jūra, peldēšanās, sauļošanās, 

daudzie velopārgājieni, deju nodarbības, dzie-
dāšana, rokdarbi, spoku stāsti, simpātijas, 
dzimšanas dienas, nakts trase ar fantastis-
kajiem priekšnesumiem un lāpām, pārgājie-
ni, anekdotes, nometnes supermeitene un 
superpuika...

Mums, nometnes audzinātājām un bēr-
niem, kopā bija lieliski pavadītas dienas, jo 
mūs atbalstīja atsaucīgi un pretimnākoši cil-
vēki – Igoris Malinauskas, Inta Ūdre, Guntis 
Ruklišs, Dace Cīrule, Egita Heislere, Andris 
Jēkabsons, Ieva Romanosa, Ķekavas novada 
pašvaldības policijas darbinieki.

Paldies labākajai skolotāju komandai - San-
tai, Mārai, Agnesei, Ivetai, Sandai! Paldies 
visiem vecākiem par lieliskajiem bērniem! 
Tiksimies atkal nākamgad nometnē Šokolāde!

Sandra Legzdiņa

No 14. līdz 18. jūnijam Ķekavas no-
vadā notika bērnu un jauniešu Radošā 
nedēļa.

Tās laikā dalībnieki aktīvi sportoja, radoši 
izpaudās mākslas nodarbībās, iepazinās 
ar Daugmales Mazpulkiem, iejutās vidus-
laiku gaisotnē, katrs savām rokām izvārīja 
ziepes, brauca ekskursijā, piedalījās erudī-
cijas konkursos. Tāpat bērni iepazinās ar 
uzņēmuma Co Priedes darbu, apciemoja 
dzīvnieciņus zemnieku saimniecībā Me-
žavairogi, iepazinās ar aušanas procesu, 
apguva velodrošības pamatus, pirmās pa-
līdzības iemaņas un drošības noteikumus.

Radošās nedēļas noslēgumā ikviens da-
lībnieks aizrautīgi pauda savus spilgtākos 
iespaidus, apgūtās prasmes un jauki pa-
vadīja laiku jauniegūto draugu pulciņā. No  
9. līdz 13. augustam tiks organizēta nāka-
mā Radošā nedēļa. 

 Radošā nedēļa tapusi ar Ķekavas nova-
da pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu 
sadarbībā ar biedrību Solis tuvāk. Lielu pal-
dies vēlamies pateikt Ķekavas novada paš-
valdības Izglītības un Saimniecības daļām.

Vecāki par 
Radošo nedēļu:
Karīna: - Radošajā 

nedēļā manam bērnam 
viss šķita ļoti interesan-
ti, programma - ļoti 
daudzveidīga. Bērnā 
tika ieliktas dažādas 
zināšanas, satikti vien-
audži un iegūti jauni 
draugi. Vecākiem vasa-
rā ir daudz darba, ne 
visi var aizsūtīt bērnu 
uz laukiem, tāpēc labi, 
ka bērns tika nodarbināts visu nedēļu un 
vecāki mierīgi varēja strādāt. Ļoti labi no-
organizēta autobusu satiksme, bērns visu 
laiku bija pieskatīts. Tā tikai turpināt!

Arnis: - Manam bērnam patika viss. Sā-
kumā gandrīz pierunājām iet uz Radošo 
nedēļu, bet jau pēc pirmās dienas bērns 
par visu bija sajūsmā. Pēc Radošās nedē-
ļas bērns atnāca mājās un paziņoja - tēti, 
augustā būs nākamā Radošā nedēļa! 

Sigita: - Manam bērnam ļoti patika ziep-

ju taisīšana un sejas zīmējumi, ne par ko 
negribēja mazgāt nost. Šādas radošās no-
metnes noteikti ir nepieciešamas, jo bērns 
vasarā kvalitatīvi pavada laiku ārpus mā-
jas, iepazīstas ar citu skolu bērniem un 
iegūst jaunus draugus. Es pat būtu gatava 
maksāt vairāk par 15 latiem. 

Māris: - Manam bērnam vairāk patika 
aktīvās nodarbības, sports, Daugmales 
mazpulki un pārģērbšanās senajos tērpos.

Līva Benete

Pateicoties Partnerības Daugav-
krasts atbalstam, 30. jūnijā noslē-
dzās projekta Norāžu un marķējuma 
uzstādīšana skriešanas, slēpošanas, 
riteņbraukšanas un nūjošanas trasēs 
Ķekavas novada Baložu meža masīvā  
īstenošana.

Tā mērķis bija panākt bērnu un jau-
niešu ieinteresētību Baložu meža iz-
mantošanā, kā arī radīt viņos labvēlīgu 
attieksmi pret mežu kā dabas bagātību,  
saudzējot to.

Projekta rezultātā Ķekavas novads 
kļuvis par četrām marķētām trasēm ba-
gātāks. Divas no trasēm atrodas Baložu 
meža masīvā pie Baložu vidusskolas, 
trešā trase ir skriešanas seriāla Baložu 
Bizons 1 km garais posms, bet ceturtā 
savieno Ķekavas vidusskolu ar Baložu 
vidusskolu un ir 12 km gara.

Trašu izveidē pieda-
lījās gan Baložu, gan 
Ķekavas vidusskolas 
skolēni un pedagogi. 
Īpašu paldies jāsaka 
abām direktorēm - Vi-
tai Brokai un Sand-
rai Pugovkai, Baložu 
pārvaldes vadītājam 
Aivaram Stikutam un 
Ķekavas Sporta aģen-
tūras Baložu sporta 
iniciatīvu centra vadī-
tājai Laumai Žilko.

Precīzāka informā-
cija par trasēm, to ga-
rumi un kartogrāfiskai 
materiāls atrodams 
www.velokross.lv.

Juris Žilko

Sajūsminās par Radošo nedēļu

Bērni izbauda vasaras piedzīvojumus 

Tapušas četras jaunas marķētas trases 

Projekta darba grupa pie Baložu vidusskolas, kur sākas viena no mar-
ķētām trasēm – (no kreisās uz labo) Gatis, Eleonora, Jānis, Karina, Ilze, 
Juris, Lauma, Vita.

Fo
to

: s
a

n
d

ra
 o

zo
li

ņ
a



prOblēmAS uN rISINājumI 7

Grozīs Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojumu 

Lai sakārtotu ielu tīkla jautājumu Ķekavas pa-
gastā, novada pašvaldība veiks izmaiņas spēkā 
esošajā pagasta teritorijas plānojumā. Arī iedzī-
votāji varēs izteikt savu viedokli.

Pašvaldības telpiskās plānošanas speciālisti uz-
sāks Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumus, lai noteiktu sarkanās līnijas 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā, kas iepriekšē-
jos teritorijas plānojumos nav izdarīts. Spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā ielu sarkano līniju platumi noteikti 
apbūves noteikumos, kur ielu platumi sarkanajās 
līnijās definēti atkarībā no ielas kategorijas.

Galvenās problēmas speciālistu skatījumā - daudz-
viet ielu platumi jānosaka no apbūves noteikumos 
noteiktām ielu kategorijām, kur to platums paredzēts 
no - līdz, bieži rodas domstarpības par piemērojamo 
platumu detālplānojumos, zemes ierīcības projektos 
un būvprojektos. 

Tāpēc, lai sakārtotu minētās problēmas, Ķekavas 
pagasta ciemu teritorijās, piemēram - Ķekavā, īpaši 
Loreķu laukā, Krustkalnu ciemā, Katlakalna ciemā un 
citos ciemos teritorijas plānojumā grozījumos pare-
dzēts noteikt pašvaldības esošo un plānojamo ielu 
platumus sarkanajās līnijās, ielu statusu, šķērsprofilus 
(piemēram, kā tiks izvietotas inženierkomunikācijas) 
un ielu pieslēgumus pie valsts nozīmes autoceļiem. 

Tāpat plānots precizēt Ķekavas pagasta apbūves 
noteikumus, definējot arī prasības un kārtību dzeramā 
ūdens un kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai cen-
tralizētajiem tīkliem, kā arī saskaņos noteikumus ar 
spēkā esošām likumdošanas normām un terminiem. 

Pašvaldības prioritātes būs teritorijas plānojumā 
iezīmēt sarkanās līnijas, kas skaidri parādīs esošo 
un plānoto pašvaldības ielu robežas, kā arī sakārtot 
pieslēgšanas jautājumu kanalizācijas un dzeramā 
ūdens sistēmām. Pašvaldība vēlas radīt priekšnotei-
kumus teritorijas racionālai izmantošanai sabiedrības 
interesēs. 

Par iecerētajām izmaiņām teritorijas plānojumā 
lems Ķekavas novada Dome, notiks arī sabiedriskā 
apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji varēs paust savu 
viedokli par piedāvātajiem grozījumiem Ķekavas no-
vada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā.  

Andris Lācis
Uzziņai:
Sarkanā līnija ir plānota vai esoša, detālplānoju-

mā vai zemesgabala plānā atzīmēta ielas, laukuma, 
atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju ko-
ridora robeža.

(Ķekavas pagasta apbūves noteikumi)

Ūdens līmeņa izmaiņas 
Rīgas HES

Rīgas HES augšas bjefa nogāžu be-
tona virsmas atjaunošanas darbi, kuriem bija 
nepieciešama Rīgas HES ūdenskrātuves ūdens 
līmeņa pazemināšana līdz 16,5 metriem, iepriekš 
paredzētajā apjomā un laikā - no 13. jūlija līdz 
27. augustam – nenotiks.

AS Latvenergo informē - lai nodrošinātu Rīgas 
HES hidrotehnisko būvju drošumu atbilstoši 
ekspluatācijas nosacījumiem, jāapseko Rīgas HES 
dambja augšas bjefa betona nogāzes un jānovērš 
atklātie defekti. 

Šos darbus paredzēts veikt no 13. līdz 
27.augustam ar ūdens līmeņa pazemināšanu.  

Īsumā
Ķekavas novada attīstības stratēģijas iz-

strādes ietvaros pašvaldība aicināja visus 
iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu 
redzējumu par novada turpmāko attīstību. 
Pavasarī notika radošās darbnīcas un ie-
dzīvotāju aptauja. Izpētes darbs patlaban 
noslēdzies un, pēc iedzīvotāju domām, vis-
svarīgākais novada attīstībai šobrīd - sakār-
tot ceļus un ielas.

  
Noslēdzies pirmais posms
„Jau gadu Ķekavas novads ir jauna admi-

nistratīvi teritoriāla vienība, kurai, ievērojot nor-
matīvo aktu prasības, nepieciešama atbilstoša 
attīstības stratēģija. Tās uzdevums - prezentēt 
svarīgākos attīstības virzienus, risināmo jautā-
jumu loku, ņemot vērā iedzīvotāju, uzņēmēju, 
strādājošo viedokli, kurus saista viena kopīga 
administratīvā teritorija – Ķekavas novads, un 
kas kā ietvars kalpotu visiem līdz šim izstrā-
dātajiem plānošanas dokumentiem, kā arī vēl 
iztrūkstošajai nākamajai attīstības programmai. 
Tāpat attīstības stratēģijā jāņem vērā hierarhiski 
augstāk esošajos Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības dokumentos, Latvijas ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijā paustie uzstādījumi, kā arī 
kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentos 
paustais,” uzsver pašvaldības telpiskās plāno-
šanas speciāliste Iveta Zālīte. 

Pēc viņas teiktā, šobrīd nosacīti noslēdzies 
pirmais attīstības stratēģijas izstrādes posms, 
kad iedzīvotāji aptaujās, radošās darbnīcās un 
konkursos varēja izteikt savu viedokli par nova-
da situāciju, vajadzībām un nākotni. „Skaitliski 
iedzīvotāji nebija tik aktīvi, kā mēs bijām cerēju-
ši. Viens no iemesliem - organizatoriskā darba 
nepilnības. Šo darbu veicām pašu spēkiem, 
balstoties uz esošajiem resursiem, pieredzi, 
aktīvāko deputātu un iedzīvotāju iniciatīvu. Ie-
gūtais materiāls ir apjomīgs, notiek viedokļu 
apkopojums un analīze, pēc kuras attīstības 
stratēģijas sagatavotā pirmā redakcija būs jā-
nodod sabiedriskai apspriešanai un atkārtoti 
jāapkopo viedokļi,” atzīst I. Zālīte.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes 
Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās 
maģistratūras programmas studentu grupa 
sadarbībā ar pasniedzējiem iesaistījās un iz-
strādāja kursa darbu ar savu skatījumu, ieteiku-
miem novada attīstībā (ar šo darbu iespējams 
iepazīties mājas lapā www.kekavasnovads.lv), 
ir aizstāvēts arī bakalaura darbs par Baložu 
pilsētas apdzīvojuma struktūru.

Arī jaunatnei savs redzējums
Stratēģijas izstrādes ietvaros notika konkurss 

jauniešiem, kura ietvaros viņi dažādās tehni-
kās varēja izteikt savu redzējumu par novada 
attīstību. Kopumā tajā piedalījās 117 skolēni 
un jaunieši. Konkursa rīkotāji īpaši vēlas iz-

celt Ķekavas vidusskolas mājturības skolotāja 
Jura Baloža ieguldījumu audzēkņu motivēšanai 
piedalīties konkursā, Ķekavas Mākslas skolas 
un Pļavniekkalna sākumskolas audzēkņu un 
skolotāju līdzdalību.

Kā stāsta I. Zālīte, jauniešu darbi kopumā 
aicina uz nepieciešamību modernizēt skolas, 
izbūvēt baseinu, sakārtot apkārtni, izveidot 
parku, atrakcijas un domāt par sporta aktivitā-
šu pilnveidošanu. „Ļoti pozitīvi vērtējami darbi, 
kuros autori pauduši viedokli par kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšanu, piemēram, 
dažādas vēstures un dabas takas, vides 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
ģimenes vērtībām (atpūtas objekti ģimenēm 
ar bērniem), novada atpazīstamības un iden-
titātes veicināšanu - suvenīri, spēles.

Ko iedzīvotāji domā 
Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, kā turp-

māk jāattīstās novadam, pavasarī notika ie-
dzīvotāju aptauja, kurā kopumā piedalījās  
433 respondenti. Aptaujas lielais apjoms -  
40 jautājumi - no cilvēkiem prasīja iedziļināša-
nos un laiku. „Respondenti izrādīja lielu pašaiz-
liedzību, par ko mēs izsakām vislielāko patei-
cību un atzinību,” atzīst pašvaldības pārstāve.

Aptaujā piedalījās 37 % vīriešu un 63% sie-
viešu, galvenokārt darbaspējas vecumā. Res-
pondentu vidējais vecums - 38 gadi, jaunāka-
jam - 15, vecākajam - 76. Puse respondentu 
strādā ārpus novada teritorijas – Rīgā pat 47%.  
Lai gan 95% aptaujāto uz jautājumiem atbildē-
juši elektroniski Internetā, tikai 25% no viņiem 
atzinuši, ka informāciju par novada aktivitātēm 
iegūst pašvaldības mājas lapā.

Atbildot uz jautājumu, kādu transporta veidu 
izmanto ikdienā, pārliecinošs vairākums atzīmē 
personīgo automašīnu, un tikai ceturtā daļa 
ikdienā brauc ar velosipēdu. „Šāds rezultāts 
rāda, ka novada teritorijā ir bīstami lietot 
velosipēdu, jo nav atbilstošas infrastruk-
tūras, - tas izskan arī respondentu atbildēs 
un liek aizdomāties par atkarību no personīgā 
transporta,” vērtē I. Zālīte.

Savukārt brīvo laiku novada iedzīvotāji 
visvairāk pavada savā dzīvesvietā vai ār-
pus novada teritorijas. Aptauja liecina, ka dzī-
vesvietas tuvākajā apkaimē iedzīvotājiem ir 
diezgan vājas sociālās saites, jo 60% respon-
dentu savus kaimiņus pazīst tikai pēc izskata. 

Runājot par ievērojamākām vietām, kas 
būtu jāparāda novada viesiem, gandrīz puse 
aptaujas dalībnieku nosauc Katlakalna un Ķe-
kavas baznīcas, citas kultūrvēsturiskās vietas, 
arī Daugavu, trešdaļa respondentu viedokli nav 
izteikusi. 

Sliktie ceļi gandē novada tēlu
Pēc aptaujas rezultātiem, lielākā daļa iedzī-

votāju slikto ceļu un ielu stāvokli, neesošās 
gājēju ietves un pārejas min kā galveno fak-
toru, kas ietekmē Ķekavas novada vizītkarti. 
Nosaukto lietu vidū ir arī vides nesakārto-
tība, pamestas ēkas, haotiska būvniecība, 
nepieejamais Daugavas krasts, arī deputātu 
kašķi un intrigas, bet 75% respondentu, kuri 
dzīvo savrupmājās, satrauc, kā tiek risināta 
kanalizācijas notekūdeņu savākšana dzīves 
vietas tuvākajā apkaimē.

Līdz ar to arī kopējais iedzīvotāju viedoklis 
par to, kas nepieciešams Ķekavas novada 
veiksmīgai attīstībai, galvenokārt ir - sakārtota 
ceļu infrastruktūra un iedzīvotājiem koplietošanai 
pieejamo teritoriju paplašināšana. Tālāk seko 
mazo uzņēmēju darbības veicināšana, izglītības, 
kultūras un sporta pilnveidošana, lielo uzņēmēju 
piesaiste, jaunu pakalpojumu un sabiedrisko 
objektu izbūve, tūrisma infrastruktūras pilnvei-
došana, informācijas un konsultāciju pieejamība, 
atbalsts vietējām nevalstiskajām organizācijām.

Diskusijās daudz labu ideju 
Savukārt 14 radošajās darbnīcās, kas notika 

novada bibliotēkās, skolās un citur, iesaistījās 
vairāk kā simts iedzīvotāju un diskutēja par 
novada esošo situāciju un attīstības iespējām. 

Pēc pašvaldības speciālistes I. Zālītes teiktā, 
visās darbnīcās tika aizskarts jautājums par 
nepieciešamību uzlabot komunikāciju starp 
dažādām iedzīvotāju sociālām grupām, 
pašvaldībai uzņemoties koordinatora lomu. 
„Piemēram, iedzīvotājam vai interešu grupai ir 
laba ideja, bet pietrūkst zināšanu, iespēju to 
realizēt vai arī jāatrod domubiedri ar līdzīgām 
idejām, tātad – ir pieprasījums pēc informācijas, 
koordinācijas centriem, tikšanās vietām,” klāsta 
speciāliste. 

Izskanējis arī priekšlikums pašvaldības teri-
torijai veidot vienotu apzaļumošanas plānu. 
Atbilstoši tam ikviens  interesents individuāli 
varētu izstādīt to stādu un augu materiālu, kas 
pavasaros vai rudeņos, kopjot savus dārzus, 
paliek pāri.  

Savukārt uzņēmēji izteica gatavību reizi mē-
nesī brīvprātīgi sniegt padomus, dalīties pie-
redzē uzņēmējdarbības veidošanā vai savos 
uzņēmumos organizēt atvērto durvju dienas, lai 
novada iedzīvotāji iepazītos tieši ar savā novadā 
piedāvātajiem pakalpojumiem un ražojumiem. 
„Tā ir tikai maza daļa no izteiktajiem priekšliku-
miem un idejām, kas varētu veicināt iedzīvotāju 
savstarpējo komunikāciju un, iespējams, arī 
lepnumu par savu teritoriju, veidojot piederības 
sajūtu,” atzīst I. Zālīte. 

Paldies visiem, kuri piedalījās novada stratēģi-
jas aptaujā, radošajās darbnīcās, konkursos, kā 
arī tiem, kuri uz brīvprātības principa iesaistījās 
stratēģijas izstrādes procesā! 

Vineta Bērziņa 

Iedzīvotāji: jāsakārto ielas un ceļi

Ķekavas novada pašvaldība pabeigusi 
īstenot Latvijas Vides aizsardzības fonda 
līdzfinansēto projektu Neattīrītu notekūde-
ņu izplūdes vietas likvidēšana Sausajā 
Daugavā. 

Projekta ietvaros izbūvēts kanalizācijas paš-
teces vads 442 m garumā, kā arī pieslēgumi 
individuālajām dzīvojamām mājām no Zvej-

nieku ielas 7 līdz autoceļam VIA Baltika A7.
Projektu pašvaldība īstenoja, lai likvidētu 

neattīrītu notekūdeņu izplūdi Sausajā Daugavā 
no daudzdzīvokļu mājas Upes. Visā jaunizbū-
vētās trases garumā pie tās pieslēgtas arī in-
dividuālās dzīvojamās mājas. Ķekavas novada 
pašvaldība šajā projektā ieguldīja Ls 12 431, 
bet no Latvijas Vides aizsardzības fonda paš-

valdība saņēma atbalstu Ls 8289 apmērā. 
Darbus veica SIA Cēsu specceltnieks.

Astrīda Vītola

Likvidē neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu Sausajā Daugavā
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Atsaucoties Ķekavas Tūrisma infor-
mācijas centra aicinājumam, mediju un 
tūrisma pārstāvji viesojās Ķekavas nova-
dā, lai iepazītos ar novada dārgumiem.

Viesi aplūkoja vienu no unikālākajām 
kupolveida baznīcām Eiropā - Katlakalna 
evaņģēliski luterisko baznīcu un no visas 
pasaules atceļojušos dendroloģiskos stā-
dījumus tās apkaimē, kā arī iepazinās ar 
novada vēstures liecībām Novadpētniecības 
muzejā. Bet Doles - Ķekavas evaņģēliski lu-
teriskajā baznīcā ikvienam bija iespēja vērot 
Napoleona laikā baznīcas sienā atstāto lodi.  

Lai apzinātu esošo situāciju un uzzinātu 
par iecerēm tūrisma un kultūras dzīves at-
tīstībā, Doles Tautas namā ar viesiem tikās 
Ķekavas novada pašvaldības priekšsēdē-
tāja vietnieks Juris Krūmiņš un Kultūras 
aģentūras direktors Egils Štāls. 

Apceļojot Ķekavas novadu, mediji un 
tūrisma nozares pārstāvji ieradās nova-
da uzņēmumos – Baltijas lielākajā kafijas 
ražotnē Melnā Kafija, konditorejas fabrikā 
Mario, kurā ir garākā cepeškrāsns Balti-
jas valstīs, kā arī iepazinās ar aizrautīgo 
dravnieku Jāni Sulutauru jeb, tautā saukto, 
Daugmales Bišu Jāni.

Kafijas ražotnē un konditorejas fabrikā 
interesenti varēja uzzināt visu par ražoša-
nas procesu, uzņēmuma vēsturi un nākot-
nes iecerēm, kā arī nodegustēt produkciju. 
Melnajā Kafijā daži pat iemēģināja roku 
dažādu kafiju degustēšanas mākslā. 

 Savukārt Daugmales Bišu Jāņa dravā 
ikviens varēja iztaujāt visu par bitēm, no-

garšot medus produktus, kā arī klātienē 
vērot, cik veikli ap bišu stropu darbojas 
bitenieki.

Aicinām arī citus iepazīt Ķekavas novada 
dārgumus!

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada skaistumu un daudz-
veidību var iepazīt ne tikai mērojot ceļus 
pa sauszemi, bet arī palūkojoties no cita 
skatu punkta – no Doles salas, izbraucot 
ar kuģīti pa Daugavas ūdeņiem.   

Sasniedzot galamērķi – lēngaitas upju ku-
tera Dole piestātni Doles salā, interesentiem 
paveras iespēja apskatīt arī vienu no kaimiņu 
novada dārgumiem - Daugavas muzeju iepre-
tim Ķekavai, jo piestātne atrodas turpat līdzās. 
Daugavas muzejs, tautā saukts arī par Doles 
muzeju, iekārtots muižas dzīvojamajā ēkā, un 
tā ekspozīcijā var apskatīt Daugavas krastu 
iedzīvotāju – baltu un lībiešu darbarīkus, sa-
dzīves priekšmetus, apģērbus, iepazīt Daugavu 
kā senu tirdzniecības ceļu un izpētīt vēsturiskos 
transporta līdzekļus. Bērniem un jauniešiem ir 
īpašas ekspedīcijas un praktiskas vides izpē-
tes nodarbības, piemēram, uzdevumi - atpazīt 
ūdensaugus un dzīvniekus, izgatavot krama 
rīkus, samalt graudus ar graudberzi. 

Izejot cauri senatnīgo ozolu ejai un ap-
skatot Daugavas lejasgala seno zvejnieka 
sētu, nēģu un lašu zvejas aizsprostus, var 
nokļūt līdz piestātnei, kur tūristus un savas 
zemes apceļotājus sagaida kuģīša kapteinis 
Jānis Bērziņš. Izvēloties maršrutu līdz Alejām, 
kas ilgst aptuveni stundu, vai tālāk - kuģīša 
pasažieri var baudīt Daugavas skaistumu 
un iepazīt daļu Ķekavas novada ar pavisam 

citām acīm - Daugavas acīm.
No Doles muižas parka teritorijas paveras 

tāli skati pār Daugavu uz Ķekavas novadu. 
Lieliskākie skati redzami no vējdzirnavu vietas 
Rīgas virzienā un no kraujas starp vējdzirna-
vām un vārtiem.

Kā stāsta Daugavas muzeja speciālisti, jau 
izsenis dolēniešus un ķekaviešus vieno gan 
Daugava, gan sadzīve, piemēram, Doles muiž-
kungs ieguldījis lielus līdzekļus vecajā Ķekavas 
baznīcas atjaunošanā, kas līdz mūsdienām 

diemžēl nav saglabājusies; šīs baznīcas mācī-
tājs dzīvojis Doles salā un uz baznīcu braucis 
pāri Daugavai.  

Arī mūsdienās Daugava vieno abus - Ķe-
kavas un Salaspils novadus, sadarbojoties 
dažādos jautājumos - Ķekavas Tūrisma 
informācijas centrs, veidojot riteņbraucēju 
maršrutus pa Ķekavas novadu, turpina tos 
paplašināt un izstrādāt arī tuvējo kaimiņu 
teritorijā.

Vineta Bērziņa

Redzēt ar Daugavas acīm

Daugavas muzeja un Ķekavas TIC pārstāvji izmēģina braucienu ar kuģīti pa Daugavu.

Mediji apceļo 
novadu

Novada viesi nogaršo dažādu medu paraugus.

Interesenti iepazīstas ar konditorejas izstrādājumu ražošanu.

Pirmo reizi - 
Iepazīsti savējos 2010  

31. jūlijā biedrība Ķekavas novada Uzņēmēju 
padome kopā ar Ķekavas Tūrisma informācijas 
centru rīko pasākumu IEPAZĪSTI SAVĒJOS 2010. 

Šāds pasākums Ķekavas novadā norisināsies 
pirmo reizi. Ideja to rīkot radās Uzņēmēju padomes 
biedriem un, meklējot partnerus novada pašvaldības 
struktūrvienībās, kā piemērotākais partneris šādu pa-
sākumu līdzorganizēšanā tika izvēlēts tieši Tūrisma 
informācijas centrs.

Pasākuma mērķis - parādīt mūsu novada iedzīvo-
tājiem vietējo uzņēmumu dažādību un to piedāvātos 
pakalpojumus. Dalību šajā pasākumā apliecinājuši 
vairāk nekā 25 novada uzņēmumi un organizācijas. 
Tā ietvaros dalībnieku komandām izvēles veidā būs 
jāapmeklē kartē atzīmētie kontrolpunkti, kas dabā ir 
šo uzņēmumu un organizāciju atrašanās vietas. Da-
lībnieku komandas tiks iedalītas trīs grupās – kājnieki, 
velo, auto, un noteiktā kontrollaikā tām būs jāapmeklē 
iespējami vairāk kontrolpunktu. Pasākums varētu izvēr-
sties aizraujošā un atraktīvā ceļojumā, jo kontrolpunktos 
komandām būs jāveic arī interesanti, atjautīgi un ar 
konkrētā uzņēmuma pamatdarbību saistīti uzdevumi.

Pasākuma noslēgumā, 31. jūlija vakarā, notiks 
labāko komanda apbalvošana, konkursi un svētku 
koncerts, savukārt visas dienas garumā pasākuma 
centrā pie tirdzniecības centra Liiba darbosies tirdziņš, 
paredzēti dažādi izklaidējoši pasākumi. Izmantojot 
globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) tehnoloģi-
jas iespējas, līdzjutēji pasākuma centrā uz lielajiem 
ekrāniem tiešsaistes režīmā varēs sekot atsevišķu 
komandu kustībai trasē.

Pasākuma Iepazīsti savējos 2010 oficiālā mājas 
lapa - www.knup.lv. Komandu pieteikšana notiek līdz 
29. jūlijam, to var veikt internetā www.knup.lv sadaļā 
On-line pieteikšanās vai atnākot personīgi uz Tūrisma 
informācijas centru (Doles Tautas nams, Rīgas iela 26, 
Ķekava) un aizpildot komandu pieteikuma anketu.

Dalība pasākumā - bez maksas. Komandu veido 
divas un vairāk personas, īpaši aicinām pieteikties 
ģimenes. Plašāku informāciju par pasākumu un tā 
norisi sniegs organizatori Juris Žilko (mob. 29359409) 
vai Angelika Bondare (mob. 29636667), e-pasts:  
info@knup.lv. 

Angelika Bondare, Juris Žilko

Apmācīs 
ekskursiju vadītājus 

Ķekavas Tūrisma informācijas centrs (TIC) 
aicina interesentus ar augstāko izglītību, 
pensionētus skolotājus vai studentus apmeklēt 
ekskursiju grupu vadītāju kursus. Pieteikties var 
līdz 30. jūlijam.

Par kursiem interesēties Ķekavas TIC, Doles Tautas 
namā, Rīgas ielā 26, zvanot pa tālruni 27017333 vai 
rakstot: e-turisms@kekava.lv. Tāpat informācija būs 
pieejama Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā 
www.kekavasnovads.lv, sadaļā Tūrisms.

Interneta punkts - 
tūristiem

No 5. jūlija Tūrisma informācijas centrā izveidots 
interneta piekļuves punkts. 

Ķekavas novada iedzīvotājiem un tūristiem tajā 
būs iespēja meklēt nepieciešamo informāciju. Šim 
pakalpojumam ir noteikts laika limits – 20 minūtes.

Skaitļi un fakti
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Mainīs Valsts policijas 
pieņemšanas vietu

Sākot ar 1. augustu Valsts policija 
pieņems iedzīvotājus Ķekavas novada 
Pašvaldības policijas telpās, Gaismas 
ielā 19, k-9, pirmajā stāvā. 

Pieņemšanas laiki Ķekavā: 
 pirmdienās - no 9.30 līdz 12.30, 
 ceturtdienās - no 14.30 līdz 16.30. 
Pieņemšanas laiki Daugmalē: 
 pirmdienās - no 15.00 līdz 18.00 

Daugmales pašvaldības pārvaldes ēkā. 

Pēc satrauktu iedzīvotāju zvana  
Ķekavas novada pašvaldības policija sa-
darbojoties ar dzīvnieku patversmi Me-
žavairogi, jūlija sākumā Titurgas ezerā 
izglāba ievainotu gulbi. 

Kā pastāstīja dzīvnieku patversmes Me-
žavairogi īpašnieks Mārtiņš Priede, kurš arī 
pats piedalījās gulbja glābšanas operācijā, 
spārnā ievainotais gulbis tika veiksmīgi no-
ķerts un nogādāts Titurgas veterinārajā klīni-
kā, ar kuru noslēgts sadarbības līgums. Tur, 
izvērtējot bojājuma smagumu, dzīvniekam 
veica viena spārna daļēju amputāciju. Šo-
brīd slimnieks atgūstas dzīvnieku patversmē. 

Tāpat Pašvaldības policijas un Mežavai-
rogu redzeslokā ir vēl viens gulbis Dau-
gavā, aiz Daugmales, kuram konstatēts 
galvā ieķēries vizulis. Diemžēl līdzšinējie 
mēģinājumi gulbi sagūstīt un atbrīvot no 
vizuļa pagaidām bijuši nesekmīgi. Tomēr 
Mārtiņš Priede saka – glābēji cerību vēl 
nav atmetuši.  

Vineta Bērziņa 

Sākot ar pavasari, kad laiks kļūst arvien 
siltāks, ūdenstilpnēs sarosās ne tikai zivis, 
bet arī makšķernieki. Diemžēl daļa no tiem 
labāk izvēlas maluzvejniecību. Taču tā ir 
veiksmes spēle, jo negaidīti var pienākt 
brīdis, kad jāsastopas ar likumsargiem un 
dārgi jāmaksā par nelegālo zveju. 

Maluzvejniekus uzmana regulāri     
Ķekavas novads ir bagāts ar dažādām 

zvejas vietām, lielākā no tām ir Daugava. 
Visas ūdenstilpnes regulāri apseko gan 
Ķekavas novada Pašvaldības policija, gan 
Vides aizsardzības asociācijas speciālisti, 
lai pārbaudītu, vai sastaptie makšķernieki 
ievēro zvejas, makšķerēšanas vai licencētās 
makšķerēšanas noteikumu prasības. Reidi 
notiek bieži – arī diennakts tumšākajā daļā, 
kad maluzvejnieki īpaši rosīgi.    

Pēc Ķekavas novada Pašvaldības poli-
cijas priekšnieka Māra Bomiņa teiktā, vis-
biežāk Makšķerēšanas noteikumus pārkāpj, 
aizmirstot makšķerēšanas karti, pārsniedzot 
atļauto makšķeru skaitu, makšķerējot ar aiz-
liegtām metodēm, proti, izmantojot aizķer-
šanu, vairāku āķu veidojumus, makšķerējot 
aizliegtās zivis lieguma laikā un neievērojot 
atļautos zivs izmērus. Par šādu rīcību tiek 
uzlikts naudas sods no 20 līdz 500 latiem, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un 
pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā iegūtās 
zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīko-
jumu (vai bez konfiskācijas).

Visbiežākais zvejas noteikumu pārkā-
pums - nelikumīga tīklu izmantošana. Par 
šo noteikumu neievērošanu likumsargi fi-
ziskām personām var uzlikt naudas sodu 
no 200 līdz 500 latiem, konfiscējot pār-
kāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma 
priekšmetus, ieskaitot noķertās zivis, kā 
arī peldlīdzekļus ar aprīkojumu (vai bez 
konfiskācijas). Juridiskām personām par 
šādu pārkāpumu nāksies šķirties no 200 
līdz 3000 latiem, konfiscējot pārkāpuma iz-
darīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, 
kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu (vai 
bez konfiskācijas) un atņemot arī zvejas 

tiesības uz laiku līdz trim gadiem (vai bez 
tiesību atņemšanas).

Mūsu makšķernieki apzinīgi
Šogad līdz 5. jūlijam Ķekavas novada Paš-

valdības policija sastādījusi astoņus adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus par zvejas un 
makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu. 

Vides aizsardzības asociācijas biedri pēdējo 
divu mēnešu laikā veikuši vairāk nekā 60 pār-
baužu, no kurām 28 notikušas Salaspils un Ķe-
kavas novados. Par dažādiem makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumiem asociācijas speciālisti 
noformējuši 29 administratīvos pārkāpumu pro-
tokolus, no tiem trīs - Ķekavas novada teritorijā.

„Ķekavas novada makšķernieki ir apzinīgāki 
nekā citur. Ieteikums makšķerniekiem, pirms 
doties makšķerēt, - iepazīties ar jaunajiem Mak-
šķerēšanas noteikumiem. Jāatceras tāds sī-
kums - klāt jābūt derīgai makšķernieku kartei 
un līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 
Maza nianse, bet tam jābūt,” uzsver asociācijas 
valdes priekšsēdētājs Juris Valainis. Tāpat viņš 
izsaka pateicību Ķekavas novada Pašvaldības 
policijai par aktīvu sadarbību ūdens bioloģisko 

resursu aizsardzībā.
Ja šajos jautājumos nepieciešamas konsul-

tācijas vai iedzīvotāji pamana makšķerēšanas 
pārkāpumus, lūdzam zvanīt: 

Vides aizsardzības asociācijai - Jurim  
Valainim pa tālruni 26116445 jebkurā dien-
nakts laikā. 

Ķekavas novada Pašvaldības policijai  
pa diennakts tālruni 67937102.

Vineta Bērziņa

Maluzvejniecība izmaksā dārgi

Ķekavas novada pašvaldības policisti konfiscē maluzvejnieka tīklu Daugavā un noķertās zivis.

Naudas sodi  
par nelikumīgi iegūtām zivīm

Zivju suga Sods 
latos Mērv.

Alata, lasis, sams, sīga, strauta 
forele, taimiņš, zutis

500 1 gab.

Zandarts, repsis, salate 125 1 gab.
Ālants, līdaka, vimba 100 1 gab.
Karpa, līnis, nēģis, platspīļu 
vēzis, šaurspīļu vēzis, sapals, 
vēdzele

25 1 gab.

Akmeņplekste, menca 50 1 kg
Asaris, plekste 25 1 kg
Brētliņa, reņģe, salaka 2,50 1 kg
Citu sugu zivis 5 1 kg
Trīsuļodu kāpuri, sānpeldes 100 100 g
Zivju ikri 500 100 g

Fakti

Titurgas ezerā izglābj gulbi

Dzīvnieku glābšanas speciālisti Titurgas ezerā palīdz savainotajam gulbim.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī JŪNIJĀ:

Reģistrēti 74 notikumi, no tiem  
33 noziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
 Garnadži paveikuši piecas zādzības no pri-

vātmājām, trīs no juridiskām firmām piederošiem 
objektiem, četras no automašīnām, četras no 
īpašuma un viena no dzīvokļa.
 Nozagtas divas automašīnas, viens velosi-

pēds. Reģistrēti pieci miesas bojājumu nodarīša-
nas gadījumi, divi īpašuma bojāšanas gadījumi, 
viens nelikumīgu koku izciršanas gadījums, viens 
draudu izteikšanas gadījums, viens personas pa-
raksta viltošanas gadījums un viena laupīšana. 
  Dzīves vietā atrastas mirušas divas  

personas.  
  Kriminālprocesa 264. panta ietvaros  

aizturēta viena persona.
 Atklāti pieci noziegumi: nelikumīga alko-

holisku dzērienu realizācija, zādzība no dzīvokļa; 
laupīšana personu grupā; zādzība no īpašuma; 
huligānisma personu grupā.
  Pieņemti 26 iedzīvotāju iesniegumi  

un sūdzības.
 Sastādīti 18 administratīvie pārkāpumu 

protokoli:
  par pārkāpumiem akcīzes preču aprites 

jomā – 6;
 par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko 

dzērienu ietekmē – 2;
 par necieņu pret izmeklēšanas un prokura-

tūras iestādēm - 1;
 par dažādu pasu režīma noteikumu neie-

vērošanu – 3;
 par sīko huligānismu – 1; 
 par citiem pantiem – 5.

Ķekavas novada 
Pašvaldības policijā JŪNIJĀ
 Saņemti 536 izsaukumi. 
 Par dažāda rakstura pārkāpumiem  

aizturētas 29 personas:
 uz iesniegumu pamata – 3,
 par sīko huligānismu – 1, 
 atskurbšanai – 6,
 lietas apstākļu noskaidrošanai – 17,
 nepilngadīgie – 1,
  meklēšanā esošas personas un nodotas 

Valsts policijai – 1.
 Sastādīti 66 administratīvo pārkāpumu 

protokoli.
 Sastādīti 34 administratīvo pārkāpumu 

protokoli-paziņojumi.
  Saņemti 27 iedzīvotāju rakstiski  

iesniegumi.
 Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli 

un informācija: 
Valsts policijai – 15, Rīgas rajona tiesai – 9, 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas  
birojam – 2, Valsts probācijas dienestam – 1, 
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei – 1. 

Skaitļi un fakti
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Ķekavas novada 
SPORTA SVēTKI 

2010
31. jūlijā pulksten 10.00  

pie Ķekavas sporta kluba 

SVēTKU PROGRAMMA
 10.00 - Sporta svētku atklāšanas 
parāde 
 Komandu sporta veidi:
Bruģa bumba - pie Ķekavas sporta kluba;
Futbols – FK Auda stadionā;
Volejbols – Fortius volejbola laukumā;
Jautrības stafete – Fortius laukumā;
Virves vilkšana – Fortius laukumā.
 Individuālie sporta veidi.
 Visas dienas garumā darbosies:
Bērnu pilsētiņa – starp FK Auda stadionu 
un Ķekavas sporta klubu.
Piepūšamā atrakcija - starp FK Auda sta-
dionu un Ķekavas sporta klubu.
Bufete - starp FK Auda stadionu un  
Ķekavas sporta klubu.
 21.00 - Sporta svētku uzvarētāju ap-
balvošana.
 Zaļumballe – Ķekavas sākumskolas 
sporta laukumā. Spēlēs Liepājas mūziķi.

Baložu vidusskolas komanda jūnijā 
Jauno satiksmes dalībnieku forumā 
2010 Latvijas fināla sacensībās 32 ko-
mandu konkurencē izcīnīja 2. vietu. 
Četri no mūsējiem kļuva par Latvijas 
izlases kandidātiem startiem Eiropas 
sacensībās Maķedonijā.

Sacensībās Baložu vidusskolas komandu 
pārstāvēja Roberta Anna Bambe, Anna 
Tararuja, Anastasija Noskova, Rihards 
Matīss Lipsnis, Viktors Kivlāns, Ričards 
Tomass Saretoks.

Latvijas fināla sacensībās Klapkalncie-
mā 3.-5. klašu skolēni no visas Latvijas 
sacentās Ceļu satiksmes noteikumu, sa-
tiksmes drošības jautājumu, pirmās palī-
dzības sniegšanas, velosipēda uzbūves 
un tehnisko jautājumu zināšanā, kā arī 
četrās šķēršļu joslās praktiskajā velosipēda 
vadīšanā.

Pirmajā dienā bērni sacentās gan ko-
mandu vērtējumā, gan individuāli. Cīņa 
izvērtās ļoti spraiga, jo republikas vadošās 
skolas spēkos ir līdzīgas - visi skolojušies 
arī Baložu Velodrošības ikgadējās piecu 
posmu sacensībās. Mūsējie kopā izcīnī-
ja 1078 punktus. Tikai par nieka sešiem 
punktiem vairāk bija Kusas pamatskolas 

komandai – viņiem  
1. vieta.

Individuāli labākās 
desmit meitenes un 
desmit zēni turpināja 
sacensības otrajā die-
nā kā Latvijas izlases 
kandidātu pretendenti. 
No mūsējiem tiesības 
startēt ieguva Anastas-
ija, Anna, Roberta un 
Rihards. Atrisinot dau-
dzus nopietnus Ceļu 
satiksmes noteikumu 
uzdevumus un parādot 
teju izcilas braukšanas 
prasmes ļoti sarežģītajā šķēršļu joslā – 
labākie rezultāti republikā mūsējiem. Du-
bultuzvara meitenēm – 1. vietā Anastasija 
Noskova, 2. vietā Anna Tararuja, zēniem – 
1. vietā Rihards Matīss Lipsnis.

Apbalvošanas ceremonijas noslēgumu 
gaidījām ar satraukumu un cerībām, jo 
par Latvijas izlases kandidātiem nosauks 
tikai četras labākās meitenes un četrus 
labākos zēnus. Jā! Starp tiem visi četri 
mūsējie – Anastasija, Anna, Roberta Anna 
un Rihards Matīss – Latvijas izlases kan-

didāti startiem Eiropas sacensībās Maķe-
donijā šoruden!

Priekšā skaista, piepildīta vasara ar tre-
niņnometni un atlases sacensībām, ku-
rās tiks nosaukta Latvijas izlase – divas 
meitenes un divi zēni – paši zinošākie un 
prasmīgākie. Turēsim īkšķus! Lai viņiem 
izdodas godam pārstāvēt mūsu valsti un, 
kas zina, atkārtot pagājušā gada valsts 
vienības spožo panākumu – iegūt 1. vietu 
Eiropā!

Lauma Žilko

Baložniekiem izcili panākumi velodrošībā

Neraugoties uz nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem, aktīvākie Daugmales iedzī-
votāji 19. jūnijā pulcējās Daugmales  
sporta dienā. 

Pasākums norisinājās vairākās sporta 
disciplīnās. Arī bērniem bija iespēja parādīt 
savas iemaņas uz batuta, doties izjādē ar 
zirgiem un piedalīties citos pārbaudījumos, 
par to saņemot gandarījuma balvas. Pat līņā-
jot lietum, riepu mešanā spēkus izmēģināja 
vairāk nekā 50 dalībnieku.

Riepu mešanā bērniem vecumā līdz  
15 gadiem 1. vietu izcīnīja Ralfs Donis,  
2. vietu - Silvestrs Tamenieks. 3. vietu – 
Arnis. Sieviešu grupā 1. vieta tika Kristīnei 
Jercumai, 2. vieta - Amandai Rubenei -  
Visockai un 3. vieta - Inesei Šurakai, bet 
vīriešu konkurencē 1. vieta - Uģim Volo-
sovskim, 2. vieta - Kasparam Jankovam, 3. 
vieta - Jānim Skrastiņam.

Volejbolā ar segu piedalījās 10 koman-
das, kur 1. vietu izcīnīja komanda Amanda,  

2. vietu - Rupuči un 3. vietu - Zebiekstes. 
Pasākuma rīkotāji uzskata, ka, neraugo-

ties uz sliktajiem laika apstākļiem, pasākums 
izdevies, un Daugmales pagasta iedzīvotā-
jiem tā bija lieliska iespēja atpūsties pirms  
Līgo svētkiem. 

Organizatori izsaka pateicību Daugmales 
pamatskolas administrācijai, veikalam Elvi 
Daugmalē par sagādātajām balvām, Jānim 
Krūmiņliepam par batuta nodrošināšanu,  
Ievai Eglītei par zirgu izjādes nodrošināšanu, 
kā arī visiem tienešiem.

Edijs Biļķins

Daugmale sporto arī lietū

Ķekavas novada brīvās cīņas 
sportisti aizvadījuši sezonu, izcīnot  
daudzas medaļas.

Treneri Itārs Bramanis un Edijs Biļķins 
aizvadīto sezonu vērtē atzinīgi, jo konku-
rēt tik smagā sporta veidā kā brīvā cīņa 
starp lielajiem klubiem Latvijā nav nemaz 
tik viegli. 

Pašlaik jau notiek gatavošanās nāka-
majai sezonai - daudzi brauc uz sporta 
treniņu nometnēm, kā arī vasarā, kad var 
sportot ārpus cīņas zāles, audzēkņiem 
treniņi notiek gan pie Daugavas, gan 

sporta stadionā pie Daugmales pamat-
skolas.

 Aizvadītājā sezonā sportists Andrejs 
Biļa izcīnīja 1. vietu - Jelgavas kluba Mi-
lon un K. Kundziņa atklātajās sacensībās, 
2. vietu - P. Budovska starptautiskajās 
sacensībās un Latvijas skolēnu spartaki-
ādē, 3. vietu - Starptautiskājās sacensībās 
Jelgavā un Baltijas kausā Vīlandē  

Savukārt Savēlis Zabeļskis 1. vietu ie-
guva Latvijas skolēnu spartakiādē, bet 
daudzās citās sacensībās līdz meda-
ļām pietrūka tikai nedaudz. Brīvās cīņas 

sportists Andrejs Lukjanovs 1. vietu iz-
cīnīja Daugavpils atklātajās sacensībās,  
4. vietu - Baltijas kausā Vīlandē, 3. vietu -  
P. Budovska starptautiskajās sacensībās 
un Latvijas meistarsacīkstēs junioriem,  
2. vietu - Latvijas meistarsacīkstēs kade-
tiem. Bet Broņislavs Zabeļskis K. Kundziņa 
atklātajās sacensībās izcīnīja 3. vietu. Tieši 
K. Kundziņa atklātajās sacensībās mūsējie 
saņēmuši visvairāk godalgu - 12 medaļas. 

Treneri izsaka pateicību Ķekavas nova-
da domei par atbalstu brīvās cīņas pulci-
ņam un cer uz veiksmīgu sadarbību arī 
turpmāk.

Edijs Biļķins

Aizvadīta brīvās cīņas sezona

Sacensības Ķekavas novadā jūlijā un augustā
Datums Laiks Vieta Sporta veids Sacensības
14.07. 18.00 Baložos, Lakstīgalu 4 Pludmales volejbols Ķekavas novada Pludmales volejbola 1. posms
17.07. 16.00 FK Auda stadions Futbols FK AUDA - FK Jelgava-2
20.07. 16.00 Daugmale Strītbols Ķekavas novada Strītbola 3. posms
21.07. 18.00 Pie FK Auda stadiona Pludmales volejbols Ķekavas novada Pludmales volejbola 2. posms
22.07. 19.00 Ķekavas sākumsskolas stadionā Nūjošana Nodarbība
24.07. 16.00 FK Auda stadions Futbols FK AUDA - FKValmiera 
24.07. 11.00 Daugmalē, pie peldvietas Ķīķerītis Laivu brauciens
26.07. 19.00 Ķekavas sākumsskolas stadionā Nūjošana Nodarbība
28.07. 16.00 FK Auda stadions Futbols FK AUDA - FK Tukums 2000
31.07. 10.00 Pie Ķekavas sporta kluba Sporta svētki Ķekavas novada sporta svētki 2010
4.08. 18.00 Daugmalē Pludmales volejbols Ķekavas novada Pludmales volejbola 3. posms
11.08. 18.00 Pie FK Auda stadiona Pludmales volejbols Ķekavas novada Pludmales volejbola 4. posms
14.08. 16.00 FK Auda stadions Futbols FK AUDA - FS Metta/LU
24.08. 16.00 Pie Ķekavas vsk. Strītbols Ķekavas novada Strītbola 4. posms

Nāc nūjot!
Aicinām novada iedzīvotājus izmantot 

iespēju un piedalīties nūjošanā - 
22. un 26. jūlijā pulksten 19.00  

Ķekavas sākumsskolas sporta laukumā. 
Trenere Anita; tālrunis - 29133177.

Vasara strītbola zīmē
15. jūnijā Baložos norisinājās Ķekavas 

novada strītbola 2010 2. posms, kurā 
piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku no 
17 komandām. 

Vairāk informācijas, rezultātus un foto  - 
http://sports.kekava.lv.

Tiekamies nākamajā posmā 20. jūlijā 
Daugmalē!

Maruta Eglīte
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Turpinot Ķekavas novada pašvaldības 
Kultūras aģentūras ieceri novadniekus 
iepazīstināt ar kultūras dzīves norisēm, 
stāstīsim par vienu no lielākajiem Ķeka-
vas kultūras dzīves veidotājiem - Ķeka-
vas kultūras namu. Jūlijs ir tā jubilejas 
mēnesis. 

Viss sākās ar putniem
Ķekavā kultūras dzīvi organizē divi nami - 

Ķekavas kultūras nams un atjaunotais Doles 
Tautas nams, kas savu darbību uzsācis tikai 
šajā sezonā. Šoreiz – stāsts par jubilāru.

24. jūlijā Ķekavas kultūras namam apritēs 
40 gadu. Neticami, bet tas pastāv jau kopš 
1970. gada! Jau sākotnēji ēka tika celta kā 
kultūras nams, taču toreiz, tālajā 70. gadā, 
tas bija putnu fabrikas Ķekava kultūras 
nams. Tam tika dots šāds nosaukums, jo 
26 gadus - no 1970. līdz 1996. gadam - šo 
kultūras namu uzturēja putnu fabrika Ķeka-
va. Šobrīd kultūras nams atrodas Ķekavas 
novada pašvaldības paspārnē. 

Tā pirmā direktore Elga Auziņa, kura šajā 
amatā sabija 24 gadus, atceras kultūras 
nama atklāšanas dienu pirms 40 gadiem: 
„Atklāšanas koncertu sniedza pašu noorga-
nizētie kolektīvi – bērnu deju kolektīvs, jau-
niešu deju kolektīvs, kas vēlāk ieguva deju 
ansambļa Zīle vārdu, sieviešu un jauktais 
vokālais ansamblis un estrādes orķestris.” 

Kā viena liela ģimene
Šobrīd Ķekavas kultūras nams daudzkārt 

paplašinājies – tajā darbojas 12 dažādi ko-
lektīvi, divi domubiedru klubi un Pensionāru 
padome. Sev interesantas nodarbes var at-
rast ikviena vecuma ķekavietis – no maziem 
resgaļiem, kuriem ir iespēja darboties deju 
grupā un vokālajā ansamblī, līdz jauniešiem, 

vidējās paaudzes dejotājiem un senioriem. 
Piedāvātās aktivitātes ir ļoti dažādas – var 

dziedāt vokālajā ansamblī vai korī, dejot 
deju grupā, spēlēt tautas mūzikas kapelā, 
darboties lietišķās mākslas studijas audēju 
darbnīcā vai rokdarbu klubiņā. Tie, kuri mīl 
teātri, savu spēles prasmi var izkopt teātra 
studijā. Kultūras namā darbojas arī teātra 
draugu un dāmu klubs.

Ķekavas kultūras namā pastāvīgi strādā 
trīs administratīvie darbinieki, astoņu cilvēku 
tehniskais personāls un 19 darbinieki, kuri 
saistīti ar amatierkolektīvu darbību. Tātad 
kopā 30 cilvēku, kuri rūpējas, lai Ķekavā 
būtu interesanta un bagāta kultūras dzīve. 

Kultūras nama direktore jau 15 gadus 
ir Vēsma Ozoliņa. Viņa uzskata, ka darbs 
kultūras namā nav darbs, bet dzīve, un visi 
tajā strādājošie ir kā liela ģimene: „Šajā 
namā cilvēki dzīvo un strādā, jo visu dara 
kopīgā saimē, kā kopīgā ģimenē, kur visi 
tur kopēju rūpi un sīkumaini nedala pienā-
kumus un atbildību. Visi kopā priecājas par 
panākumiem un gandarījuma brīžiem un 
kopā pārdzīvo neveiksmes.”

Šķiet, ka šajā ēkā ne tikai kultūras nama 
darbinieki, bet arī ikviens, kurš iesaistījies 
kādā no radošajām grupām, dzīvo arī pā-
rējo dzīvi. 

Tradīcijas dzīvo
Ķekavas kultūras namā ir savas, daudzo 

pastāvēšanas gadu laikā izkoptas tradīcijas. 
Rokdarbnieču pulciņš Labieši sanāk kopā ik 
pavasari, lai īpašā pasākumā demonstrētu 
savus sezonas darinājumus. Ik rudeni senio-
ru deju grupa Sidrabaine meklē atraktīvāko 
variantu Mārtiņdienas sadancošanas kon-
certuzvedumam. Pagājušajā sezonā jauktais 
koris Mozaīka svinēja savus 30 gadus ar 
brīvdabas koncertu Sanāciet, sadziediet!

Tāpat 30 gadu dzimšanas dienu svinēja 
bērnu vokālais ansamblis Cīrulītis ar tau-
tas dziesmu programmu Vai tā mana vaina 
bija, ka man tika padziedāt! Saka, ka intere-
santas lietas notiekot arī neparastā nosau-
kuma teātra studijā Jaunais Miltu teātris.  
Uz X Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētkiem šogad pošas bērnu deju kopa 
Daina. Tautas mūzikas kapela Klabatas iz-

ceļas ar savu izjusto spēli. Tautas Lietišķās 
Mākslas studijas audēju audekls aužas jau  
43 sezonas, veidojot Ķekavas kultūras vēsturi. 
40 gadu braši dzied vīru koris Ķekava, bet 
sieviešu koris Daugaviete izceļas ne tikai ar 
profesionalitāti, bet arī pašu rīkotiem karne-
vāliem. Deju kolektīvs Zīle ar īpašu izdomu 
vienmēr veido savus vārda dienas koncer-
tus – šogad tas bija festivāls – Made in... 

Jau vienpadsmito gadu kultūras namā 
tiekas Dāmu klubiņš - dāmas vēlas izglītot 
un bagātināt sevi, sanākot reizi mēnesī un 
sezonas noslēgumā. Viņas dodas kopīgos 
izbraukumos, atstājot mājās visas rūpes. 
Bet pavisam zaļš ir Tautlietu klubiņš – šeit 
jebkurš var iesaistīties latviskās dzīves zi-
ņas apgūšanā un iemācīties to iedzīvināt 
šodienas ģimenē.

Jubilejas svecītes pūtīs septembrī
Ko vēl interesantu Ķekavas kultūras nams 

šajos 40 gados piedzīvojis? Padomju laikos 
lielu popularitāti guva kino seansi. Pirmā 
kultūras nama direktore Elga Auziņa pat 
var nosaukt precīzas biļešu cenas: „Līdz 
video ēras sākumam, ļoti ievērojama darba 
sastāvdaļa bija kino – ar šodienas acīm ne-
ticamu cenu - divdesmit kapeikas par māks-
las filmu, piecas kapeikas par multfilmu se-
ansu bērniem.” Bez filmu rādīšanas kultūras 
nams piedzīvojis arī daudzus vieskoncertus; 
bijis pat laiks, kad lielās intereses dēļ uz 
tiem grūti bijis tikt. Vēl Ķekavas kultūras 
namā notikušas neskaitāmas balles, disko-
tēkas, tikšanās, kāzu ceremonijas, izstādes. 
Un tas viss - kultūras nama 1580 m2 lielajās 
telpās, kur atrodas lielā zāle ar 300 skatītāju 
vietām un trīs mazās zālītes. 

Ķekavas kultūras nama misija ir tautas 
mākslas saglabāšana, iedzīvotāju mūžizglī-
tības nodrošināšana un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas piedāvājums, novada kultūrvēs-
tures popularizēšana un valsts patriotisma 
jūtu stiprināšana. 

40 svecītes ar torti tiks pūstas 15. sep-
tembrī savā lokā, kad visi Ķekavas kultūras 
nama kolektīvi pulcēsies uz sezonas atklā-
šanu. Lūk, ko kultūras nama dzimšanas die-
nā saka direktore Vēsma Ozoliņa: „Kultūras 
nams ir vieta, kur jūs, ķekavieši, varat tikties 
ar domubiedriem, izjust dzīvās enerģijas 
kontaktu koncertos, izrādēs, gūt prieku par 
laikabiedru paveikto, piedzīvot gandarījumu 
pašiem radoši izpaužoties. Nāciet un aplie-
ciniet sevi, lai mūsu ceļš uz nākamajiem, 
pasaules kultūras mantojumā iekļautajiem, 
Dziesmu un Deju svētkiem būtu skaists, 
radošs, drošs un pārliecinošs.”

Velga Kūkuma

Ķekavas kultūras namam - 40

Jauktais koris Mozaīka svin savu 30 gadu jubileju.Deju kolektīvi Daina un Sidrabaine Dziesmusvētkos.

Ķekavas kultūras nama draudzīgā saime.
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Ko Jums nozīmē  
Dziesmusvētki?

Daina Marija Zozuļa: - Dziesmu svētki manā dzī-
vē ir liels prieks un gandarījums. Prieks par bērniem, 
vecākiem, kas vienmēr bijuši atsaucīgi. Dziesmu un 
deju svētki nekad nav sagādājuši rūpes, jo visi sniedz 
atbalstu: Dome, kultūras nams, vecāki. Bērni ir aku-
rāti un vienmēr ierodas laikā. Man ar šiem svētkiem 
saistās tikai labas atmiņas.

Irisa Gaile: - Dziesmusvētki katru saista ar savām 
saknēm. Tie, kas dzied, dejo un nodarbojas ar citām 
latviešiem tik mīļām nodarbēm, vienmēr izjūt savas 
saknes. Tas ir pavediens, kas nodod tālāk vecāku 
mantojumu, neļauj aizklīst; tās ir pamatvērtības, kas 
notur dzimtenē.

Līga Plēpe: - Dziesmusvētki ir tā reize, kad ap-
zinos sava darba zelta vērtību, kas vainagojas ar 
dievišķiem brīžiem, ar līdzpārdzīvojumu sirdij un ap-
skaidrību dvēselei.

Vilma: - Esmu līdz ar visiem pacilāta. Vienmēr 
ar prieku noskatos Dziesmusvētku dienasgrāmatu 
un ceru, ka viss izdosies, īpaši jau lauku bērniem - 
lai viņi vairāk redzētu un piedzīvotu. Skolās mūzika 
agrāk bija obligātā stunda. Uzskatu, ka to vajadzētu 
ieviest atkārtoti, jo dziesma mums taču ir vienreizēja. 

Anna: - Dziesmusvētki ir tautiski svētki. Varētu pat 
teikt, ka latviešu tautai tas ir Viss. 

Haralds: - Es nepiedalos Dziesmusvētkos, bet 
labprāt to darītu, jo man tie patīk. 

Madara: - Dziesmu svētkos jādejo un jādzied. To 
redz un dzird ļoti daudz cilvēku, un priecīgi ir visi. Arī 
pati piedalos šajos svētkos kopā ar savu deju kolektī-
vu. Bet tiem, kuri vēl nav tikuši uz Dziesmusvētkiem, 
novēlu kādreiz tajos piedalīties. 

Juta: - Es pati esmu dziedājusi koros - sākot no 
vidusskolas laika un beidzu to darīt tikai pirms pāris 
gadiem. Arī Dziesmusvētkos esmu bijusi kā dalībnie-
ce, un varu droši teikt, ka tas ir kaut kas ļoti skaists. 
Tas ir mērķis - katru reizi atkal un atkal darboties, lai 
tikai atkal tur satiktos. Novēlu, lai arī citus pārņem 
šādas sajūtas, patīkamas emocijas. Lai viņi izjustu 
to kopības sajūtu, kas pārņem, esot ar kopkori uz 
estrādes.

Ilgonis: - Latviešiem Dziesmusvētki ir tādi svēt-
ki, kur katram ieteicams pašam piedalīties, izbaudīt 
svētku sajūtu, atpūsties, izpriecāties, iepazīties un 
uzturēt draudzīgas attiecības ar citiem kolektīviem. 
Novēlu, lai Dziesmusvētki turpinātu pastāvēt un lai 
tos vairāk atbalstītu. 

Silvija: - Dziesmusvētki ir svētki un svarīgākais 
pasākums kultūras dzīvē. Es pati apmeklēju Dzies-
mu un deju svētkus. Arī mans mazdēls dejo. Mēs 
apmeklējam šos svētkus kā skatītāji. Visiem, kas 
piedalās, novēlu tā tikai turpināt.

Solveiga: - Dziesmusvētki man ir svētki, kurus 
svinu jau no astoņu gadu vecuma, kad piedalījos 
pirmajos skolēnu Dziesmusvētkos kopā ar koklē-
tāju ansambli. Tie ir latviešu tautas bagātība. Šajos 
svētkos esmu piedalījusies visu laiku, arī šogad ap-
meklēšu četrus koncertus.

Ruta: - Dziesmu svētki ir viena no galvenajām 
manas dzīves sastāvdaļām, saistīta ar bērniem. Mana 
meita vienmēr tajos piedalījusies, līdz ar to arī es. Ta-
gad kā dejotājs svētkos piedalās arī mans mazbērns. 
Noteikti šogad apmeklēšu Dziesmu svētkus, jo tas 
ir kaut kas skaists. Lai Dziesmu svētki būtu mūžīgi 
un nekad nebeigtos!

Iedzīvotājus un kolektīvu vadītājus  
uzklausīja Laura Mozule.

Aptauja

 Laikam nemanāmi ritot, Ķekavas soci-
ālās aprūpes centra iemītnieki un dienas 
centra Gaismas iela klienti un darbinieki 
joprojām labprāt kavējas atmiņās par vie-
sošanos Ķekavas novada Mellupos, kur 
zemnieku saimniecībā Valmonīras īsi pirms 
Jāņiem kopīgi ielīgoja Vasaras saulgriežus. 

Lai arī diena bija pavēsa un lietaina, lai-
ka apstākļi nemazināja pirmssvētku pacilāto 
noskaņojumu, tieši pretēji – vecā gudrība līst 
kā pa Jāņiem un daudzās tautasdziesmas 
par samirkušajiem Jāņa bērniem apliecināja, 
ka laiks ir tieši tāds, kāds piedien īstiem Līgo 
svētkiem Latvijā.

Viesmīlīgie māju saimnieki bija parūpējušies 
gan par nojumēm, kur pasēdēt un pamielo-
ties ar līdzpaņemto Jāņu sieru un aprūpes 

centra pavārīšu cepta-
jiem gardajiem speķa 
raušiem, gan par kārtī-
gu ugunskuru, pie kura 
sasildīties un izdziedāt 
visu gadu krātās dzies-
mas. Līgotājus izklaidēja 
arī dienas centra sagata-
votais nelielais koncerts 
un saimnieku dāvātā 
iespēja aplūkot, apmīļot 
un pabarot dažādos kus-
toņus – draudzīgo suni, 
tramīgās aitas, miermīlī-
go gotiņu un muzikālās 
pērļvistiņas. 

Antra Martinsone

Aprūpes centru klienti ielīgo Jāņus

Svinot Vasaras saulgriežus, visās 
Ķekavas novada pamalēs skanēja līgo 
dziesmas, līgotāji baudīja miestiņu un 
Jāņu mātes sieto ķimeņu sieru. 

Ielīgošanu pirmie rīkoja baložnieki - jau 
20. jūnijā pie Baložu kultūras nama. Līgo 
dziesmas Baložos turpināja skanēt arī 
citā Jāņu sagaidīšanas pasākumā tieši 
Līgo naktī Baložu pilsētas centrā. 

Ķekavieši kopā ar Igauņu ģimeni līgoja 

21. jūnijā pie Ķekavas 
kultūras nama un za-
ļumballē Jāņu vakarā. 

Bet Daugmales ie-
dzīvotāji ar skaņām 
balsīm pieskandināja 
visu pagasta pamales  
23. jūnijā.  

Vineta Bērziņa

Līgodziesmas skan visur

Nemanot aizritējuši X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki. Ta-
jos no Ķekavas novada piedalījās vairāk 
nekā 200 dalībnieku, kuri ar lepnumu 
un aizrautību iesaistījās dažādos svētku 
pasākumos. 

Pirms došanās uz Dziesmusvētkiem, 
mūsējiem svētku dalībniekiem Ķekavas 
novada pašvaldības priekšsēdētājs Roberts 
Jurķis novēlēja: „Godam turpināt vienu no 
skaistākajām latviešu tradīcijām - atsevišķas 
balsis savīt krāšņos dziesmu vainagos, 
bet raitus soļus – krāšņā deju virpulī. Tas 
viss vainagojas dižajos Dziesmusvētkos, 
jo mūsu tautai dziesma ir kā debess, bet 
deja kā gaisma, lai smeltos spēku dzīves 
grūtībām!”

Ķekavas novada dalībnieki Dziesmu un 
deju svētkos godam nesa Ķekavas no-
vada vārdu un attaisnoja savu saukli: „Gar 
Daugavas krastu līdz Vecrīgas torņiem 
skan Ķekavas kori, dip Baložu soļi, viz 
Daugmales zīmes - nāk Ķekavas no-
vads!”

Mūsējie ar lepnumu varēja piedalīties 
Latvijas dižākajos svētkos, jo tajos 
Ķekavas novadu pārstāvēja arī Arvīds 
Platpers – Mežaparka Lielajā estrādē koru 
koncerta Mana zeme - zemīte skaistā! 
mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents, Jānis 
Grigalis – Tautas mūzikas koncerta Saule 
sēja sidrabiņu mākslinieciskais vadītājs un 
Rita Platpere - koru projektu vadītāja.

Ķekavas novadu pārstāvēja kopumā 
desmit bērnu un jaunieši kolektīvi – divi 
kori, seši deju un divi vizuālās un lietišķās 

mākslas kolektīvi. Viņu veikumu, dziedāt 
un dejot prieku varēja vērot koru koncertā 
Mana zeme - zemīte skaistā! un tau-
tas deju kolektīvu lielkoncertā Deja kāpj 
debesīs.

Savukārt Ķekavas Mākslas skolas tērpu 
kolekcijas Dūraiņi un Koki, veidotas tikai no 
videi draudzīgiem materiāliem, ikviens in-
teresents varēja aplūkot 9. jūlijā pasākumā 
Svētki Vērmanes dārzā. Ķekavas Mūzikas 
skolas audzēkņi piedalījās pūtēju orķestru 
koncertā Priecīgs koncerts.  

Dziesmusvētku koordinatore Ķekavas 
novadā Linda Zaķe atzinīgi vērtē mūsu 
kolektīvu sniegumu svētku skatēs un 
konkursos, kas deva ceļa zīmi uz Latvijas 
dižākajiem svētkiem – Dziesmusvētkiem: 

„Lai tur nokļūtu, visi svētku dalībnieki un 
kolektīvu vadītāji veltījuši daudz pūļu, laika 
un enerģijas. Savukārt mēs kā pašvaldības 
atbildīgie speciālisti centāmies strādāt 
pēc labākās sirdsapziņas un veikt visus 
nepieciešamos organizatoriskos darbus, 
lai gludi noritētu Dziesmusvētku atlases 
skates, konkursi un ieskaņas koncerts un 
svētku dalībnieki justos labi.”

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkus Ķekavas novadā vairāk 
nekā septiņsimt novada bērnu un jauniešu 
ieskandināja jau jūnija sākumā svētku 
ieskaņas koncertā Skandinām, dimdinām 
pāri visam novadam. Tajā piedalījās arī 
Dziesmusvētku virsdiriģents Arvīds Platpers.  

Vineta Bērziņa

Mūsējie Dziesmusvētkos
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Vissirsnīgākais paldies Ilgvaram Bitem par uzņemšanu un uz tikšanos 
Valmonīrās citureiz!


