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Klāt jaunais mācību gads

Premjers vērtē pašvaldības darbu  3. lpp.
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Foto: zane brīvmane

Drošības diena novadā  3. lpp.
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Saposušies, ar krāšņiem rudens ziediem
rokās šogad skolas slieksni Ķekavas novada izglītības iestādēs pārkāpa 1457 bērni.
205 mazajiem skolniekiem šis bija pirmais
skolas zvans, kas viņus aicināja plašajā
zināšanu pasaulē.

Foto: No Toma Macuka personīgā arhīva

Radoši pavada brīvlaiku  5. lpp.

Novadnieka panākumi motokrosā  10. lpp.

Skolas zvans jauno 2010./2011. mācību
gadu ieskandināja visās piecās novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs – Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā, Pļavniekkalna
sākumskolā, Ķekavas vidusskolā, privātajā
pamatskolā Gaismas tilts 97, kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Ķekavas
mūzikas skolā un Ķekavas mākslas skolā.
Sveicot skolotājus, skolēnus un viņu vecākus
Zināšanu dienā, laba ceļa vēju skolas gaitās
vēlēja Ķekavas novada Domes vadība, deputāti un pašvaldības pārstāvji.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis, uzrunājot audzēkņus un
mācību spēkus, uzsvēra – „lai gan Latvijā
kopumā šajā mācību gadā skolas gaitas
uzsākuši mazāk bērnu nekā iepriekšējā gadā,
Ķekavas novadā vērojama pozitīva iezīme, jo
šogad novada skolās zināšanas iegūs vairāk
bērnu vairāk nekā pērn, kad skolu solos sēdās

1401 skolnieks.”
Uzņemt vairāk novada bērnus pašmāju izglītības iestādēs bija iespējams, pateicoties
Ķekavas vidusskolas un Pļavniekkalna sākumskolas pārslodzes problēmai atrastajam
pagaidu risinājumam - pašvaldība iznomājusi
un novietojusi pie šīm skolām moduļu mājas,
kurās var nodrošināt pilnvērtīgu mācību vielas apguvi vēl papildus četru klašu skolēniem.
Jauno mācību telpu svinīgā atklāšana notika
1. septembrī.

„Līdz brīdim, kad uzcelsim jauno Ķekavas
sākumskolu, tas ir veiksmīgākais un finansiāli
izdevīgākais pagaidu risinājums, lai mūsu pašvaldības bērnus mudinātu mācīties Ķekavas
novada skolās, nevis doties uz citu pašvaldību
izglītības iestādēm. Tas ļaus pašvaldībai ietaupīt līdzekļus, jo līdz šim tā par skolēniem, kas
mācās citu pašvaldību skolās, savstarpējos
rēķinos ik gadu maksāja ap 450 000 latu no
sava budžeta,” atzina R. Jurķis.
à Turpinājums 3. lpp.

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
bet skolas stiprums – mūsu skolotāji ...

Novēlam sekmīgu,
radošu un zinībām bagātu
jauno mācību gadu!
Ķekavas novada Dome

Visa pamatā –
IEDZĪVOTĀJS!
Deputātu frakcija Savam Novadam (A. Adats, P. Geks,
A. Platpers) pateicas iedzīvotājiem par lielo aktivitāti pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā un apspriešanā.
Mēs esam gandarīti, ka tiek veiktas publiskās apspriešanas par ielām, baznīcas būvi Baložu centrā, benzīntanka
celšanu Ķekavas centrā, detālplānojumiem un teritorijas
plānojuma grozījumiem. Ar lielu nepacietību gaidām mūsu
domes deputātu balsojuma rezultātus par minēto jautājumu sabiedriskās domas pieņemšanu vai noraidīšanu.
Kādēļ ignorē iedzīvotāju?
Un tomēr - izbrīnu rada domes deputātu drosme neizsludināt Baložu pilsētas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
projekta apspriešanu, kas ietekmēs katru iedzīvotāju un
nodokļu maksātājiem izmaksās simtiem reižu dārgāk
nekā, teiksim, benzīntanks vai baznīca.
Jautājumā par 1221 iedzīvotāja (vairāk nekā 8% novada balsstiesīgo) vēlmi atdalīt Baložus no Ķekavas ir
saprotamas pie varas esošo deputātu bailes par saviem
un tuvinieku amatiem. Gribētos šo deputātu rīcībā sajust
vēlmi izpildīt pašu noteiktos darbības kritērijus un solījumus. Mūs un iedzīvotājus nepārstāj izbrīnīt šo deputātu
izdoma, mēģinot apslāpēt sabiedrības aktivitāti, apiet
likumu, veidojot tā izkropļotu interpretāciju. Savukārt domes priekšsēdētājs, kura galvenais uzdevums ir kontrolēt
likumības ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā, pats
gatavo prettiesiskus lēmuma projektus, kurus tikpat prettiesiski virza pieņemšanai, neievērojot likumā noteikto, ka
tieši viņam ir ekskluzīvas tiesības un pienākums novērst
prettiesiska lēmuma pieņemšanu.
Vēlme apslāpēt iedzīvotāju aktivitātes
ir nepamatota!
Pilnīgi nepamatoti ir pie varas esošo deputātu argumenti, kuri tika izteikti, noraidot šo 1221 iedzīvotāja
ierosinājumu - organizēt publisko apspriešanu par Baložu
atdalīšanu no Ķekavas, jo:
§ iesniedzējiem netika nepārprotami paziņots par jautājuma izskatīšanas laiku likumā noteiktajā kārtībā, ar
maldināšanu liedzot sabiedrībai piedalīties domes sēdē;
§ domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, kurš
vadīja domes sēdi, publiski atzina, ka vismaz piecos
iesnieguma punktos iedzīvotāju pretenzijas ir pamatotas;
§ likumā noteikto 30 dienu laikā iedzīvotāju iesniegumā
nav konstatēti viltoti paraksti;
§ nevar piekrist viedoklim, ka iedzīvotāju viedokļa uzzināšana ir nelietderīga augsto izmaksu dēļ, jo publiskās
apspriešanas izmaksas nepārsniegtu 100 latu;
§ noraidot ierosinājumu, tika pārkāpti vairāki normatīvie akti;
§ tika ierobežotas ~20 000 iedzīvotāju ar likumu aizsargātās cilvēktiesības izteikt savu viedokli likumā noteiktajā
kārtībā un liegta iespēja piedalīties sabiedrībai svarīgu
lēmumu pieņemšanā.
Pēc šādas attieksmes pret sabiedrības viedokli mūs
neizbrīna pieaugošā sabiedrības neapmierinātība ar
domes darbu. Mēs paredzam, ka pašvaldību sagaida
jaunas aktivitātes, iedzīvotājiem izpaužot savas pretenzijas, un mēs, opozīcijas deputāti, esam gatavi aizstāvēt
iedzīvotāju tiesības.
Andis Adats,
Ķekavas novada domes deputātu frakcijas
Savam Novadam vadītājs
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Pietiek runāt, jāstrādā!
Foto: Varis Eversons

2 viedokļi

Roberts Jurķis,
Ķekavas domes priekšsēdētājs
(JL/Vienotība):
- Atskatoties uz pēdējo trīs mēnešu aktivitātēm no deputātu frakcijas Savam Novadam puses un viņu ierosinājumu atdalīt
Baložus no Ķekavas novada, viennozīmīgi
gribu teikt – šīs aktivitātes būtībā nozīmē
nevis AT-dalīt Baložus, bet gan SA-dalīt,
SA-šķelt Ķekavas novadu. Un nebūt ne
tāpēc, lai atjaunotu vēsturisko taisnīgumu.
Reiz, veidojot Baložu pilsētu, Katlakalnam
tika atņemta zeme. Arī tagad reformu autori
negrasās viņiem to atdot, tieši pretēji – paņemt arī pašu Katlakalnu, pievienot Baložiem
un nosaukt to visu par Baložu vai Titurgas
novadu...
Šīs idejas ir utopiskas, pretlikumīgas un
neracionālas. Likums nosaka – nav tādas
struktūrvienības kā mazā pilsēta, ir tikai
pilsētas ar lauku teritoriju. Bet savas lauku
teritorijas Baložiem kā pilsētai nav bijis un
joprojām nav, kas savukārt nozīmē – Baloži

nevar tikt uzskatīti par atbilstošu teritoriju
atsevišķas administratīvās vienības izveidošanai. Likums šādu interpretāciju nepieļauj.
Nevar tā – tikai tāpēc, lai piepildītu kāda
ambīcijas, paņemt gabaliņu no šejienes, no
turienes, no vēl kaut kurienes, pieķerot daļu
Ķekavas pagasta, un izveidot sev lauku teritoriju, galu galā saplēšot novadu uz pusēm!
Gribu īpaši uzsvērt - saukļi „paraugieties
uz Roju un Mērsragu!” ir spekulatīvi, jo Rojas un Mērsraga gadījums ir pavisam atšķirīgs, tur vienkārši notiek atdalīšanās atpakaļ
vēsturiskajās administratīvo teritoriju robežās.
Šobrīd notiekošā gaisa jaukšana un sabiedrības musināšana nav nekas cits kā dažu
deputātu ambīcijas, operējot ar skaļiem saukļiem „tie tur ir sliktie, mēs – labie!” un vācot
parakstus. Esmu runājis ar cilvēkiem, kuri
parakstījuši Baložu atdalīšanās ierosinājumu –
ļoti bieži viņi nav pat zinājuši, ko paraksta.
„Pazīstams cilvēks palūdza, nu, es parakstīju!”
Katrā ziņā – mēs esam iesnieguši KNAB
prasību pārbaudīt šī ierosinājuma pielikumā redzamos parakstus, jo ir pamatotas
aizdomas, ka daudzi no tiem ir viltoti. Šobrīd Valsts policijas eksperti pārbauda to
autentiskumu.
Vēl – Andis Adats (LZS, deputātu frakcija
Savam Novadam) savā komentārā vairākkārt
operē ar frāzēm „likumā noteiktajā kārtībā”,
taču nevienā brīdī nemin konkrētu likumu,
likuma pantu vai kādu lietu, kas būt pārkāpta
vai neizdarīta.
Vienīgā nianse – pieejot faktiem formāli,
tīri juridiski, frakcijas Savam Novadam deputātu iesniegumu mēs saņēmām 22 jūlijā.
Atbilstoši likumdošanai, to vajadzēja izskatīt
mēneša laikā, tātad līdz 22. augustam. Tā
bija svētdiena. Nākamā darba diena bija
pirmdiena, 23. augusts. Mums 26. augustā
bija plānota kārtējā domes sēde. Neredzē-

jām loģiku un nepieciešamību ātrāk sasaukt
ārkārtas sēdi, jo tas tik un tā nemainītu (un
arī nemainīja!) lēmuma būtību.
Adata kungs nenoliedzami ir puspatiesību meistars – kaut ko noklusēt, kaut
ko nepateikt līdz galam, kaut ko izraut
no konteksta, manipulēt ar izteicieniem...
Brīnos par to, ka var tā tērēt savu un citu
laiku, tā vietā, lai strādātu. Diemžēl iekļauties kopējā darbā viņš nevar, jo šī kunga
iepriekšējā bagāža ir tāda, ka kolēģi viņu
vairs nepieņem. Ir lietas, kas neaizmirstas.
Tad atliek vienīgi opozīcija. Kritizēt visu
un visus, pašiem neko taustāmu, labu un
paliekošu nespējot izdarīt. Daiļrunātāji, ne
darītāji. Varbūt pietiks runāt? Jāstrādā!
Bet nē – mēs visi esam slikti, viņiem viss
ir atņemts, nekas nenotiek, viss brūk, jūk un
grimst... Bet, ja paskatās uz to, kā reāli ir
bijis, tad atsevišķas lietas, kam Baložos pieķeramies, piemēram, elektropārvades līnijas,
nodzīvotas tiktāl, ka jūk laukā. Jā, labajos
laikos Baložos varēja būvēt sporta zāli, būtu
bijušas arī iespējas, bet nē – amatpersonām tolaik nebija laika par to domāt... Tagad
mēs novada kopējo naudu – vairāk nekā
miljonu - ieguldījām Baložu skolas sporta
zāles piebūves projektā, un tā ir daudz lielāka summa, nekā jelkad varētu atļauties
Baložu pilsēta, neņemot kredītu.
Tāda jau ir būtība – kopējs budžets, no
kura finansē to, ko tajā brīdī vajag. Viss atkarīgs no tā, kur un kā saliksim prioritātes.
Strādājām pie piebūves, salabojām dažas
Baložu ielas. Nākamgad būvēsim gājēju celiņu gar Pļavniekkalna ielu. Protams, pagaidām tā vairāk ir tāda lielo caurumu lāpīšana.
Nākamajos gados strādāsim plānveidīgāk.
Uz finanšu lietām jāraugās saimnieciski, globāli, lokālpatriotisms der sīkumos...
à Turpinājums 5. lpp.

Līdz Saeimas vēlēšanām atlikušas piecas nedēļas. Lai varētu veiksmīgi startēt
Saeimas vēlēšanās, Politisko partiju apvienībai Saskaņas centrs nepieciešams
sabiedrības atbalsts. Deputātu frakcija Savam Novadam aicina jūs iesaistīties mūsu
darbībā ar mērķi veidot Ķekavas novada
Domes deputātu kodolu, kurš savukārt ap
sevi veidotu jaunu koalīciju. Mūsu mērķis
ir nomainīt novadā esošo politisko spēku
Vienotība un pašiem organizēt novada
vadību, kas pilnībā īstenotu korektu Po-

litisko partiju apvienības Saskaņas centrs
programmas realizēšanu pašvaldības un
valsts institūcijās.
Lai precizētu turpmāko sadarbību, aicinām jūs līdz 1. septembrim plkst. 12.00
sniegt frakcijai rakstisku atbildi ar piekrišanu frakcijas mītnē – Uzvaras prospektā
1a – 19, Baložos, vai personīgi man.

Deputātu priekšlikums Nr.18
Ķekavas novada domes
deputātu frakcija Savam Novadam
SIA Baložu komunālā saimniecība
Ķekavas novada domes
Politisko partiju apvienības
Saskaņas Centrs deputātiem
Ivanam Pihtovam
un Maksimam Volkovičam
Personīgi
Ķekava 26.08.2010.

Ķekavas novada domes
deputātu frakcijas Savam Novadam
vadītājs Andis Adats

Atklāta atbilde uz frakcijas deputātu priekšlikumu
Mēs, Ķekavas novada Domes deputāti no
Politisko partiju apvienības Saskaņas Centrs,
esam saņēmuši deputātu priekšlikumu Nr.
18, ko parakstījis deputātu frakcijas Savam
Novadam vadītājs, Ķekavas novada Domes
deputāts Andis Adats (ievēlēts no partijas
Latvijas Zemnieku savienība saraksta; tad
slepus iestājies partijā Saskaņas Centrs un
izslēgts no tās). Šīs frakcijas biedri ir Arvīds Platpers un Pēteris Geks (ievēlēti no

Sociāldemokrātiskās partijas saraksta, kuri
2009. gada pašvaldību vēlēšanu laikā arī
iekļāvās politisko partiju apvienībā Saskaņas
Centrs ).
Savā deputātu pieprasījumā Jūs aicināt
apvienoties, lai veiksmīgāk realizētu Politisko
partiju apvienības Saskaņas Centrs programmu Ķekavas novadā, nomainot novada
vadībā esošo politisko spēku Vienotība.
Vēlamies akcentēt, ka mēs tikām ievēlēti,

lai lemtu un darbotos mūsu novada iedzīvotāju labā neatkarīgi no politiskās piederības,
nacionalitātes, ticības, bet nevis lai nodarbotos ar savstarpējām politiskajām cīņām vai
kārtotu kādu indivīdu personiskos rēķinus.
Tāpat arī vēlamies uzsvērt, ka Domi vada
nevis kāds politiskais spēks, bet deputātu
koalīcija, kas ievēlēta no dažādām politiskajām kustībām.
à Turpinājums 5. lpp.
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Drošības diena aizrauj iedzīvotājus

Drošības dienas kulminācija - degoša auto dzēšanas
paraugdemonstrējums.

Mediķi iepazīstina ar pirmo medicīnisko palīdzību.
degoša auto dzēšanas paraugdemonstrējums.
Pie pašiem mazākajiem viesojās
drošības draugi
Runcis Rūdis un
Bebrs Bruno, kuri
bērnus aicināja uz
zīmēšanas konkursu par drošības tēmu.
Pasākumā, kas
sakrita ar Eiropas
mobilitātes nedē-

ļu, ikviens interesents varēja gūt pirmās
praktiskās iemaņas nūjošanā.
Drošības dienas rīkotāji saka lielu paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un
dalībniekiem – Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestam, Nacionālo
Bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistiem, Valsts policijas
nepilngadīgo prevencijas speciālistiem,
Valsts policijas zirgu patruļai, Kriminālistikas pārvaldei un citiem dalībniekiem.
Foto mirkļus no pasākuma var aplūkot
mājas lapā www.kekavasnovads.lv.
Vineta Bērziņa

Premjers iepazīst Ķekavas novadu
Ministru prezidents
apskatīja arī Ķekavas
sākumskolu un jaunās
Ķekavas sākumskolas
būvniecības projektu, tai
paredzēto vietu un realizēšanas iespējas. Iecere
tika atzinīgi novērtēta un
konceptuāli atbalstīta.
Vizītes noslēgumā
V. Dombrovskis tikās
ar Ķekavas novada
iedzīvotājiem, sniedzot
informāciju par situāciju valstī un atbildot uz
iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.
Līva Benete

16. oktobrī Baložu pilsētā un 17. oktobrī Ķekavā no 8.00 līdz 15.00 notiks Rudens gadatirgi.
Ķekavā gadatirgus notiks pie Doles Tautas
nama, bet Baložu pilsētā - pie ēkas Purva ielā 2/4.
Aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties
gadatirgos un apmeklēt tos!

Ķekavas novadam - ģerbonis

Ķekavas novada Dome apstiprinājusi Ķekavas novada ģerboni, kas ir saskaņots Kultūras
ministrijā un Valsts Heraldikas komisijā.
Apvienojoties trim administratīvajām teritorijām,
kam iepriekš katrai bija savs ģerbonis, radās nepieciešamība pēc vienota Ķekavas novada ģerboņa. Jaunais ģerbonis simboliski atveido debesis,
Daugavu, zemi un trīs apvienotās teritorijas – Ķekavu, Daugmali un Baložus.

Baložos būs ātrumvalnis

Ķekavas novada Dome nolēmusi izbūvēt
Baložos, Rīgas ielā, aploces veida asfaltbetona
ātrumvalni un uzstādīt jaunas ceļa zīmes Maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/h un Nelīdzens
ceļš (slieksnis).
Uzstādot ātrumvalni, pašvaldība plāno ierobežot
smagā autotransporta kustības ātrumu un to radīto
vibrāciju negatīvo ietekmi uz dzīvojamo māju Rīgas
ielā 29 – 49 konstrukcijām un šo māju iedzīvotājiem.

Izskatot jautājumu par Atpūtas ielas Valdlaučos atjaunošanu, Ķekavas novada Dome
nolēmusi izstrādāt tehnisko projektu Atpūtas
ielas rekonstrukcijai.
Projekta izstrādes izmaksas pašvaldība segs
no 2010. gada pamatbudžeta līdzekļiem.

Premjers Valdis Dombrovskis aplūko augustā atklāto pirmsskolas
izglītības iestādi Bitīte Katlakalnā.

Neatbalsta novada sadalīšanu
Ķekavas novada Dome pēc plašām
debatēm 26. augustā nolēma nenodot
publiskai apspriešanai Domes deputātu
frakcijas Savam Novadam un iedzīvotāju
kolektīvajā iesniegumā ierosināto jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas grozīšanu.
Šāds lēmums tika pieņemts, jo Ķekavas
novada Dome uzskata - esošā novada
administratīvā teritorija ir optimāla, tās
grozīšana būtu nelietderīga un neatbilstu
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma prasībām par novadu robežu gro-

Oktobrī notiks
Rudens gadatirgi

Atjaunos Atpūtas ielu
Valdlaučos
Foto: māris belovs

Lai iepazītos ar Ķekavas novada Domes
pirmā gada darba rezultātiem un tiktos
ar novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem,
13. augustā Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis darba vizītē apmeklēja Ķekavas novadu.
Darba vizītes laikā Ministru prezidents apskatīja Publiskās Privātās Partnerības projektu – nesen atklāto pirmsskolas izglītības
iestādi Bitīte, kur iepazinās ar šī projekta realizācijas gaitu, nākotnes iecerēm, iespējām
un vajadzībām.
Vizītes laikā viņš apmeklēja arī Ķekavas
novada uzņēmumus – konditorejas fabriku
Baltās naktis un kafijas ražotni Melnā kafija,
iepazinās ar uzņēmumu panākumiem Latvijas un ārvalstu tirgos, uzklausīja uzņēmēju
problēmas.

Piešķir naudu brīvpusdienām

Ķekavas novada Dome nolēmusi 2010./
2011. mācību gadā piešķirt naudu brīvpusdienām pirmklasniekiem, sagatavošanas un otrās
klases skolēniem.
Ar 2. septembri pašvaldība apmaksās ēdināšanu 1,13 lata apmērā visiem 49 sagatavošanas un
167 otrās klases skolēniem, kā arī visiem 200 pirmās klases skolēniem valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai – Ls 0,80 - piemaksās Ls 0,33 dienā.
Ķekavas novada Sociālais dienests izdevumus
apmaksās par faktiski paēdināto bērnu skaitu, pamatojoties uz iesniegtajiem skolēnu sarakstiem
un rēķiniem.

Foto: vineta bērziņa

izņemto ieroču kolekciju, pielaikot policijas
ekipējumu, ieročus,
stekus un glābšanas
aprīkojumu, kā arī
vērot mediķu darbu,
sniedzot pirmo medicīnisko palīdzību.
Tāpat ikviens varēja iejusties policistu
ikdienā, izmēģinot
braukšanu policijas
automašīnā, ko ar
sajūsmu izmantoja
bērni. Drošības dienas kulminācija bija
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Pulcējot vairāk nekā 500 mazu un lielu interesentu, 18. septembrī Ķekavas
novadā notika Drošības diena. Pasākuma mērķis - iepazīstināt iedzīvotājus ar
policijas, glābšanas un drošības dienestu darbu, kā arī informēt par satiksmes drošību.
Pasākumu rīkoja Ķekavas novada
Dome, Pašvaldības policija un Valsts policija.
Aicinājumam piedalīties Drošības dienā
atsaucās necerēti liels cilvēku skaits.
Drošības dienas piedāvājums bija raibu raibais – apmeklētājiem bija iespēja
vērot zirgu policijas paraugdemonstrējumus, apskatīt nesprāgušās munīcijas un

Dome lēma

zīšanas obligātajiem priekšnosacījumiem.
Šobrīd pašvaldība spēj efektīvi īstenot pārvaldi, pilnībā nodrošina autonomo funkciju
izpildi un novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu
attīstību.
Tāpat Dome norāda, ka frakcijas un iedzīvotāju iesniegumā norādīto argumentu
attiecināšana uz Ķekavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas grozīšanas
jautājumu, kā arī to pietiekamība un atbilstība faktiskajiem apstākļiem ir apšaubāma.
Par šādu lēmumu, kuru zināšanai nosūtīs arī Reģionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrijai, nobalsoja desmit deputāti,
pret bija pieci, atturējās - divi deputāti.
Atgādinām, ka 2010. gada 22. jūlijā Ķekavas novada pašvaldība saņēma Domes
deputātu frakcijas Savam Novadam un
iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu par Ķekavas novada pašvaldības administratīvās
teritorijas grozīšanas publiskās apspriešanas rīkošanu. Viņu ierosinājums bija esošo pašvaldību sadalīt Ķekavas novada
pašvaldībā un Titurgas novada pašvaldībā.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem Ķekavas
novada pašvaldībai bija jāpieņem lēmums
par publiskās apspriešanas organizēšanas
nepieciešamību.
Vineta Bērziņa

Cik maksā fizioterapeita
apmeklējums?

Ķekavas novada Domes nolēmusi apstiprināt
Ķekavas ambulances piedāvāto fizioterapeita
pakalpojumu izcenojumus, kas stājas spēkā no
2010. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
Cenrādis:
 individuāla fizioterapeita konsultācija un vingrojumu
programmas sastādīšana pieaugušajiem – Ls 10;
 Bobota terapija – Ls 5;
 individuāla nodarbība bērniem un pusaudžiem – Ls 5;
 individuāla nodarbība pieaugušajiem – Ls 7.

Precizējums

2010. gada 10. augusta Ķekavas novada pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads ieviesusies kļūda
izdevuma numerācijā - pareizi jābūt Nr. 09 (132).
Atvainojamies mūsu lasītājiem par neprecizitāti!
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4 novada ziņas
Ķekavā top
gājēju celiņš

Lai, sakārtojot satiksmes organizāciju
Ķekavā, gājējiem un velobraucējiem radītu iespēju droši pārvietoties pa Gaismas
ielu, posmā no Latvenergo līdz Ķekavas
vidusskolai, sākot ar augustu uzsākta gājēju
celiņa izbūve.
Gājēju celiņš sāksies pie Latvenergo Klientu
apkalpošanas centra un noslēgsies pie Ķekavas vidusskolas. Būvdarbus veic AS Ceļu
pārvalde, un tie notiks līdz oktobra vidum.
Būvdarbu laikā ir ierobežota satiksmes kustība, tāpēc Ķekavas novada pašvaldības aicina
iedzīvotājus un autovadītājus būt iecietīgiem
un saprotošiem.
Māris Belovs

Modernizē Ķekavas
novada skolas
Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi
īstenot projektu Izglītības iestāžu internetizācija Ķekavas novada izglītības iestādēs.
Projekta ietvaros tiks attīstīti lokālie datortīkli
un kopumā iegādāti 35 datori, pieci portatīvie
datori un trīs multimediju iekārtas, kurus saņems Baložu vidusskola, Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna sākumskola un Ķekavas
vidusskola.
Lai projektu realizētu, pašvaldībai nav jāparedz līdzfinansējums, jo 85% jeb 31358,07
lati ir ERAF līdzekļi un 15% jeb 5533,78 lati valsts budžeta līdzekļi.
Vineta Bērziņa

Baložnieki
apzaļumo pilsētu

Baložu pilsētas iedzīvotājas Olitas
Andersones aicinājumam labiekārtot un
apzaļumot Ķekavas novadu atsaukušies
vairāki baložnieki, kuri iegādājušies dažādus dekoratīvos lapu krūmus un mūžzaļos
kokaugus.
Dekoratīvo augu stādīšana Baložu pilsētas
centrā notika augusta vidū, un tajā piedalījās
sabiedriski aktīvā Baložu iedzīvotāja Olita
un Ķekavas novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti. Pašvaldība
sniedza savu artavu, sagādājot melnzemi košumaugu stādīšanai.
Vineta Bērziņa

Novada pensionāri
apvienojas

Augusta sākumā Ķekavas kultūras namā
tikās Ķekavas novada triju pensionāru
padomju pārstāvji no Baložu pilsētas,
Daugmales un Ķekavas pagastiem.
Tikšanās laikā pensionāru padomes nolēma
apvienoties, par Ķekavas novada apvienotās
pensionāru padomes priekšsēdētāju ievēlot Aldonu Zunduri. Pensionāri ar Ķekavas
novada domes priekšsēdētāju Robertu Jurķi un viņa vietnieku Juri Krūmiņu pārrunāja
jautājumus par izglītību, veselības aprūpi,
apkuri, mazdārziņiem un citas pensionārus
interesējošas lietas.
Līva Benete

Pedagogi spriež par
izglītību novadā
24. augustā Ķekavas novada izglītības konferencē pulcējās vairāk kā 160 nozares speciālistu, lai apspriestu izglītības attīstību novadā
un uzzinātu jaunā mācību gada aktualitātes.
Konferenci atklāja Ķekavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, kurš
pasniedza Latvijas Valsts prezidenta pateicības
vēstules Ķekavas novada kolektīviem, kuri piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Viņš citēja vēstuli, kurā Valsts prezidents
Valdis Zatlers izsaka pateicību pašvaldībai par
morālo un finansiālo atbalstu Ķekavas novada
skolēnu un pedagogu dalībai šajā Latvijai nozīmīgajā notikumā. Valsts prezidents īpaši pateicas
„katram kolektīvam, kas ar savu dalību, attieksmi
un sirds degsmi veidoja šo svētku gaisotni un
augsto māksliniecisko kvalitāti”.
Pašvaldība pasākuma ietvaros sveica arī novada izglītības iestāžu 30 jaunos skolotājus.
Konferences dalībniekus uzrunāja pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs
Juris Jerums, aicinot pedagogus aktīvi iesaistīties
izglītības attīstībā novadā, izsakot pašvaldībai
savas idejas un priekšlikumus.
Konferences laikā pedagogi sprieda par izglītības attīstību, tās kvalitāti novada izglītības
iestādēs, pedagogu profesionālās prasmes paaugstināšanu, karjeras izglītības veicināšanu un
jauno informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību
procesā.
Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
pārstāvju teiktā, izglītības jomā 2010./2011. un

nākamajā mācību gadā ir
šādas izmaiņas:
 palielināts finansējums
pedagogiem papildu pienākumu veikšanai no 37%
uz 40%;
 lielāks valsts atbalsts
skolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas, proti, nodrošina
integrēto apmācību bērniem ar invaliditāti parastajā skolā;
 6. klasē būs ieskaite dabaszinībās;
 3. klases ieskaitei būs divas daļas (mācību valodā un matemātikā), un tā noritēs divas
dienas;
 samazināts valsts mācību olimpiāžu skaits
līdz 12 olimpiādēm;
 ar 2011./2012. mācību gadu paredzēts uzsākt svešvalodu apguvi no 1. klases un atsevišķu
mācību priekšmetu Pasaules vēsture un Latvijas
vēsture pakāpenisku ieviešanu.
IZM atgādināja, ka izvēle par darba burtnīcas
nepieciešamību ir katra mācību priekšmeta pedagoga atbildība. Ierobežota budžeta apstākļos ir
īpaši svarīgi racionāli izmantot valsts, pašvaldību
un vecāku naudu.
Jaunumi ir arī Eiropas Sociālā fonda projektā
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos, kurā aktīvi
piedalās Ķekavas novada skolotāji. Šogad, lai
paaugstinātu savu kvalifikāciju, var pieteikties
4. un 5. novērtēšanas pakāpei, bet pirmo reizi 1.
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Īsumā

līdz 3. pakāpei - arī sociālie pedagogi un logopēdi.
Savukārt Ķekavas novada pašvaldības speciālistes iepazīstināja ar ieceri Ķekavas novadā
izveidot karjeras centru un plānotajiem darbiem
novada izglītības iestāžu attīstībā, bet pirmskolas
izglītības iestādes Avotiņš vadība informēja par
sešgadīgo bērnu mācību programmas aprobēšanu. Šim nolūkam bērnudārzā jaunajā mācību
gadā izveidota viena grupiņa ar 25 bērniem.
Konferencē pedagogiem bija iespēja uzklausīt
arī pārstāvjus no Latvijas izglītības darbinieku
arodbiedrības un organizācijas Junior Achievement – Latvija. Konferenci noslēdza psiholoģes
lekcija par dažādu vecumposmu skolēnu motivāciju mācīties un sadarboties ar vecākiem un
pedagogiem.
Šāda vērienīga izglītības konference Ķekavas
novadā notika pirmo reizi, un tās rīkotāji, Ķekavas
novada pašvaldības Izglītības daļa, izsaka cerību,
ka tā nākotnē varētu izvērsties kā labās prakses
piemērs un kļūt par tradīciju. Izglītības konferences dalībniekus ar muzikāliem priekšnesumiem
priecēja Ķekavas Mūzikas skolas pedagogi.
Vineta Bērziņa

Meklē finansējumu Ķekavas sākumskolas būvniecībai
Lai izstrādātu finanšu un tehniski ekonomiskos pamatojumus Ķekavas sākumskolas būvniecībai, Ķekavas novada pašvaldība
20. augustā noslēdza līgumu ar Sabiedrības
integrācijas fondu par projekta Ķekavas novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana īstenošanu.
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt finanšu
ekonomisko pamatojumu un tehniski ekonomisko pamatojumu Ķekavas sākumskolas būvnie-

cībai, kā arī noorganizēt semināru Ķekavas
novada Domes deputātiem un pašvaldības
darbiniekiem. Projekta kopējās izmaksas ir
21 324,66 latu, kas pilnībā tiek segti no Eiropas
Sociālā fonda.
Balstoties uz izstrādātajiem pamatojumiem,

pašvaldībai būs iespēja meklēt finansu risinājumus jaunās sākumskolas būvniecībai - ņemot
kredītu, ja nākamajā gadā Ministru Kabineta
noteikumi to atļaus, vai piesaistot finanses publiskajā privātajā partnerībā.
Astrīda Vītola

Lūdz atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības
Lai pabeigtu Daugmales bērnudārza un
Baložu vidusskolas piebūves un sporta
zāles būvniecību, Ķekavas novada pašvaldība lūgusi Finanšu ministriju atļaut
uzņemties ilgtermiņa saistības.
Savukārt Finanšu ministrija un Iepirkumu
uzraudzības birojs norāda, ka atbildi varēs
sniegt vien tad, kad būs zināms būvdarbu vei-

cējs un darbu kopējās izmaksas. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība izsludinās konkursu
Daugmales bērnudārza un Baložu vidusskolas
piebūves un sporta zāles būvniecībai.
Atgādinām, ka šobrīd spēkā esošā likumdošana aizliedz pašvaldībām ņemt kredītus, bet
saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem,
saņemot atļauju no finanšu ministra, to var

Klāt jaunais mācību gads
à Turpinājums no 1. lpp.

Savukārt SIA Cramo nomas tīkla direktors Ričards
Batarags norādīja: „Moduļu lielākā priekšrocība ir tā,
ka telpas iespējams iegūt tur, kur tās vajadzīgas,
nevis pielāgot esošās telpas, kuras ir neatbilstošas
vai neatrodas īstajā vietā. Ķekavas novada skolu
gadījumā no moduļiem tika izveidotas piebūves jau
esošai infrastruktūrai, neveidojot jaunu skolu. Turklāt
to izdevās panākt 14 dienās, iekļaujot transportēšanu, uzstādīšanu un apdari. Noslodzei pieaugot,

skolu tikpat ātri iespējams papildināt ar vajadzīgo
moduļu skaitu, savukārt, tai samazinoties, liekos
moduļus demontēt un atdot atpakaļ iznomātājam,
tā optimizējot pašvaldības ekspluatācijas izmaksas.”
Ķekavas novada pašvaldība ir pirmā Latvijā,
kas šādu modeļus izmanto kā skolu pārslodzes
pagaidu risinājumu. Noslēgts līgums par moduļu
nomu uz trīs gadiem pie Pļavniekkalna sākumskolas, uz diviem – pie Ķekavas vidusskolas, ar
tiesībām bez soda sankcijām nomas līgumu lauzt
vai pagarināt. Pie katras skolas šie moduļi aizņem

darīt privātais uzņēmējs, kurš, ieguldot savus līdzekļus, pabeidz minētos būvniecības
darbus, bet pašvaldība tos atmaksā vairāku
gadu laikā.
Ķekavas novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura Finanšu ministrijā iesniegusi šādu pieprasījumu.
Astrīda Vītola
nepilnus 200 kvadrātmetrus.
Pasaules valstu praksē bieži tiek izmantots šāds
risinājums - kamēr būvē jauno objektu, dažus gadus
tiek izmantotas moduļu mājas, ko iespējams viegli
samontēt un pēc tam demontēt. Tās pie skolām
darbojas arī citviet Eiropā, piemēram, Zviedrijā un
Dānijā, ar kuru pieredzi vasaras sākumā klātienē
iepazinās Ķekavas un Pļavniekkalna skolu vadītāji,
atzīstot to par veiksmīgu risinājumu arī Ķekavas
novadā. Šie moduļi pielāgojami arī bērnudārziem,
slimnīcām un birojiem, par ko liecina piemēri Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā un Somijā.
Vineta Bērziņa
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Pietiek runāt, jāstrādā!
à Turpinājums no 2. lpp.

Runājot par lielajiem, šogad un pērn iesāktajiem projektiem, - teritorijas sadalīšanas gadījumā tie tiktu nopietni apdraudēti, jo lielam
kuģim dziļos ūdeņos ir vieglāk un stabilāk
peldēt nekā mazai laiviņai.
Eiropas projektos, būvniecības lietās novadam ir lielākas izredzes – cita administratīvā
kapacitāte, iespēja piesaistīt labākus speciālistus, izmantot visus pieejamos resursus.
Diemžēl mūsu valsī par attīstību netiek
domāts valstiskā līmenī. Piemēram, kā var
runāt par izglītības kvalitāti, skolu prestižu,
ja skolu direktoriem nav iespējas mobili pieņemt jaunus skolu darbiniekus un atlaist tos
skolotājus, kuri „nevelk” vai bremzē attīstību?!
Normāls modelis būtu - skolotājs angažēts
uz gadu; gada beigās līgums tiek pārskatīts,
izvērtējot, vai skolotājs spēj paaugstināt savu
profesionālo līmeni.

Šobrīd mēs to izjūtam vairāk nekā jebkad. It
kā krīzes periods tuvojas beigām, jūtama lēna
augšupeja – vismaz raugoties pēc naudas
plūsmas pašvaldības budžetā, automašīnu
daudzuma uz ceļiem un lielveikaliem, kas pilni
pircējiem. Tomēr iedzīvotāju ienākumu līmenis
nepaaugstinās tik strauji, viņu uzkrājumi noslīdējuši līdz kritiskajam punktam, bet pieaugums
notiek lēni. Situācija darba tirgū mainās gausi,
nav iespējams ātri radīt daudz darba vietu ne
mazkvalificētam, ne augsti kvalificētam darbaspēkam. Paradokss – krīzes sitienu mēs
sajūtam uzreiz, pēc mēneša vai diviem, kamēr
uzlabošanos – pēc gada, pusotra.
Tieši tāpēc, lai izkustētos no nulles punkta
no sastinguma, mēs dibinām un attīstām aizrobežu kontaktus. Šodien bez sakariem un
kontaktiem nevar. Nu, sakiet, kas ir Ķekava
uz pasaules kartes? Punktiņš, ko neviens
nespēj atrast. Bet, ja mūsu komanda aizved iedzīvotāju un uzņēmēju delegāciju uz

Pleskavu, Vāciju, Poliju, Turciju, ja viņi tur
iepazīstas ar vietējo kultūru un ekonomisko
situāciju, apmainās ar informāciju, biznesa
kontaktiem un vienojas par darījumu, - vai
tas nav labi?
Mums ir kopīgs projekts ar lietuviešiem –
strādājam pie Norvēģijas valdības finansētā
iedzīvotāju apkalpošanas centra izbūves, partneris ir Šauļu pašvaldība. Iegūst visas puses.
Piedalāmies biznesa forumos – braucam mācīties no citu zemju uzņēmējiem. Rīkojam gadatirgus un aicinām viesus no ārzemēm – lai
mūsējie redz, kādas preces ražo citur. Mēģināsim to darīt vēl aktīvāk – rīkosim forumus,
seminārus, kultūras dienas. Atbrauks vācieši,
poļi, lietuvieši, krievi, turki – lai kūsā dzīvība,
lai ikviens redz, ka ir kustība! Jo – ja kustības
nebūs, visi sēdēs savās alās un bubinās, cik
slikti, kā nekas nenotiek, un vispār... Visiem
labs nebūsi, taču galvenais – jāstrādā tā, lai
apmierināts vairākums iedzīvotāju.

U z ņ ē m ē ji par novada att ī st ī bu

Lielam lielākas izredzes biznesā
Jānis Jeļisejevs,
SIA Īstās Jāņa ziepes īpašnieks:
- Prieks, ka esam izauguši tik lieli. Kopā
ir daudz vieglāk - gan izdzīvot, gan strādāt.

Tādā administratīvajā apmērā un situācijā
kā mēs, var darīt un izdarīt ļoti lielas lietas. Šobrīd mums ir lieliska infrastruktūra,
domē strādā labi un atsaucīgi cilvēki, var
apsēsties pie viena galda. Mums, lielam

Sadarbība kļūs vēl ciešāka
Valdis Vipulis,
SIA Melnā Kafija pārdošanas vadītājs:
- Lieliski, ka nomainījās vadība. Kopš
izveidojies novads, beidzot mūsu, uzņēmēju viedoklis tiek uzklausīts un ņemts
vērā. Sadarbība veidojas labi. Pateicoties
domes aktivitātēm, pieaugusi rūpnīcas atpazīstamība ne tikai Latvijā, bet arī aiz

robežām. Par mums ir informācija gan
Ķekavas mājas lapā, gan presē. Esam
uzņēmuši draudzības delegācijas – vāciešus, poļus, turkus... Arī Dombrovska kungs
ir apmeklējis mūsu ražotni. Šobrīd esam
viens no lielākajiem Latvijas novadiem lielam ir vieglāk dzīvot un cīnīties, lielu
vieglāk pamana. Daudziem maziņiem ir
grūtāk, nekā vienam lielam. Paskatieties,

novadam, ir lielāki ieņēmumi, izredzes tikt
pie lielākiem darījumiem, piesaistīt lielākus
partnerus un investorus. Manā skatījumā
– ir ļoti labi, ka esam tādi, kādi esam. Nevis kaut kāda iemesla dēļ izlemt – tagad
sadalīsimies. Tas būtu dārgi un ekonomiski
neizdevīgi – mēs kļūtu vājāki.
arī zemnieki sākuši apvienoties kooperatīvos un biedrībās! Gan no uzņēmēja,
gan Ķekavas iedzīvotāja skatu punkta varu
teikt tikai labu – kopš novada izveidošanās, ciemats attīstās, apkārtne kļūst tīrāka,
vide tiek sakopta. Perspektīvā paredzu vēl
ciešāku sadarbību ar domi. Mēs attīstīsimies, bet vienīgie, kas zaudēs, ja Baloži
tomēr nolemtu atdalīties, būs paši Baloži
un Baložu iedzīvotāji...
Publicēšanai sagatavoja Dace Judina

Atklāta atbilde uz frakcijas deputātu priekšlikumu
à Turpinājums no 2. lpp.
Ja runājam par partijas programmas realizēšanu, tad - mēs vēl jo vairāk atturamies
no sadarbības ar Jums, lai neapdraudētu
savas partijas reputāciju.
Partijai būtu nepiedienīgi veidot sadarbību
ar cilvēku, kurš bijis ievēlēts no partijas Latvijas Zemnieku savienība saraksta, slepeni
iestājies partiju apvienībā Saskaņas Centrs
Rīgā (nomainot deklarēšanās adresi no Baložiem uz Rīgu) un kuru palūdza labprātīgi
pamest šīs partijas rindas. Tajā pašā laikā
Jūs vienlaicīgi nesāt arī partijas Latvijas
Zemnieku savienība karogu. Arī Jūsu frakcijas biedri tikuši ievēlēti no Sociāldemokrātiskās partijas saraksta un pēc ievēlēšanas
stingri paziņojuši par atteikšanos no šīs partijas piederības. Kā to var nosaukt? Paldies
par karogu...?
Tāpat mēs izsakām šaubas, vai partijai
nāks par labu savstarpēja programmas
realizācija ar cilvēku, kuram ir ierosināti divi
kriminālprocesi; kurš, darbojoties Ķekavas

novada Domē un Baložu pilsētas Domē,
noliedzis vai nomelnojis visus mūsu darbus
un ierosinājumus - Baložu vidusskolas sporta
kompleksa piebūvi, Ķekavas sākumskolas
būvniecību, Pašvaldības policijas darba pilnveidošanu, kā arī atklāti izteicies pret pareizticīgo baznīcas būvniecību Baložu pilsētā.
Kā kopīgi nest karogu ar cilvēku un viņa
sekotājiem, kuri pieprasa novada teritorijas sadalīšanu, skaidri apzinoties, ka šis
solis iesaldētu iesāktos procesus, tostarp,
sākumskolas būvniecību; prasītu jaunas
vēlēšanas, par kurām atkal būtu jāmaksā
novada iedzīvotājiem, kā arī veicinātu Ķekavas novada teritorijas nogriešanu vai Baložu
pievienošanu Rīgai, padarot tos par pamestu
guļamrajonu.
Kā lai saprotam Jūsu, kā bijušā Baložu
Domes priekšsēdētāja, noslēgto monopola
līgumu ar siltuma piegādātājiem, kā rezultātā
iedzīvotājiem bez iebildumiem jāmaksā pasakaini augstie siltuma tarifi tā piegādātājam,
un katrs mēģinājums lauzt šo līgumu draud
ar miljoniem lieliem zaudējumiem pašvaldībai

un, tātad, arī iedzīvotājiem?
Neizprotama un neloģiska ir Baložu zemju
pārdošana treknajos gados par smieklīgām
cenām (1 m2 par 70 santīmiem), pašvaldības
un nodokļu maksātāju naudas ieguldīšana pilsētai jau prognozējami neizdevīgos,
bankrotam nolemtos projektos un daudzas
citas lietas.
Mēs neesam gatavi atteikties no iesāktajiem darbiem Jūsu ambiciozo centienu dēļ –
par katru cenu tikt pie varas. Mēs vēlamies
mierīgi un plānveidīgi strādāt mūsu novada
labā kopā ar kolēģiem – deputātiem, neatkarīgi no viņu partejiskās piederības. Galvenais, lai būtu racionāli un novadam vērtīgi
ierosinājumi!
Ceram, ka beidzot to sapratīsiet un pārtrauksiet melošanu, musināšanu, laika un lēmumu novilcināšanu jebkuriem līdzekļiem, un
sāksiet strādāt novada un iedzīvotāju labā!
Ivans Pihtovs un Maksims Volkovičs,
Ķekavas novada Domes deputāti,
Politisko partiju apvienība Saskaņas Centrs
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Diskutē par
pašvaldību sadarbību

No 25. līdz 28. augustam Ķekavas
novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Latvijas – Vācijas pašvaldību
sadarbības forumā Salacgrīvā, kurā
tika analizēti atsevišķi Latvijas administratīvi teritoriālās reformas aspekti
un diskutēts par publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu Latvijas
novados.
Latvijas stratēģiskajā attīstības plānā
2010. - 2013. gadam noteikts – lai atjaunotu iedzīvotāju uzticību publiskām
pārvaldes institūcijām, sekmējot politisko
lēmumu pieņemšanas un īstenošanas
procesu, jāpaaugstina publiskās pārvaldes
efektivitāte. Kā to paveikt, kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā,
bija viena no galvenajām foruma tēmām.
Lektori norādīja, ka uzticības atjaunošanai pašvaldībām vairāk jāuzklausa iedzīvotāju viedokļus par viņiem svarīgiem
jautājumiem, kā arī, plānojot ieviest jaunu
pakalpojumu, vispirms jāizzina sabiedrības vajadzība pēc tā. Lai paaugstinātu
pašvaldības pakalpojumu efektivitāti, speciālisti aicināja stiprināt pašvaldību sadarbību ar nevalstisko sektoru, pārdomājot
un īstenojot dažādus sadarbības veidus.
Kā viens no piemēriem izskanēja - nepieciešamība atsevišķas pašvaldības funkcijas deleģēt nevalstiskajam sektoram.
Forumā abu valstu pašvaldību speciālisti sprieda arī par Latvijas un Vācijas
sadarbības iespējām, par Eiropas, tostarp, Latvijas ekonomikas atbalstīšanu,
iesaistoties Latvijas vācu partneriem,
kā arī diskutēja par kultūras identitātes
saglabāšanu krīzes situācijā Latvijā, par
kvalifikācijas iegūšanas un pilnveides
prakses iespējām Eiropā. Tāpat klātesošie diskutēja par vācu valodas popularizēšanu Latvijas izglītības iestādēs
un iespējām, kā rosināt skolēnus apgūt
vācu valodu paralēli šobrīd tik populārajai
angļu valodai.
Pašvaldību sadarbības forumu, kas
Latvijā notika jau ceturto gadu pēc kārtas, atklāja Latvijas vēstnieks Vācijā Ilgvars Kļava un Vācijas vēstnieks Latvijā
Dr. Klauss Burkharts. Lai uzsvērtu apspriesto tēmu šī brīža aktualitāti un nozīmīgumu, foruma dalībniekus uzrunāja
Valsts prezidents Valdis Zatlers.
No Ķekavas novada pašvaldības forumā piedalījās Attīstības daļas vadītāja
Astrīda Vītola, Izglītības daļas vadītājas
vietniece Linda Zaķe, Ķekavas un Bordesholmas (Vācija) draudzības biedrības
priekšsēdētājs Juris Firsts, kā arī vairāki
pašvaldības sadarbības pārstāvji no Bordesholmas.
Ķekavas novada pašvaldība jau ilgstoši sadarbojas ar Bordesholmu Vācijā,
kuras ietvaros norit sadarbība izglītības,
kultūras, sporta, saimniecības un municipālajā jomā.
Vineta Bērziņa
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Aizvada otro
Radošo nedēļu

Biedrība Solis tuvāk un Ķekavas novada
pašvaldība augustā, šovasar jau otro reizi,
aicināja novada bērnus uz Radošo nedēļu.
Aicinājumam atsaucās gandrīz 60 bērnu.
Nedēļas laikā notika dažādas izglītojošas un
radošas nodarbības – keramika, floristika, papīra
plastika, tehniskā modelēšana, aksesuāru darbnīca, mozaīka, erudīcijas konkursi un eksperimenti
ar degšanu. Bērni apciemoja un pabaroja dzīvnieciņus zemnieku saimniecībā Līči, piedalījās
sporta spēlēs.
Radošās nedēļas noslēguma pasākumā dalībnieki krāšņi prezentēja savus nedēļas spilgtākos
iespaidus. Ikviens dalībnieks pozitīvi novērtēja
pavadīto laiku un apgūtās prasmes Radošajā
nedēļā, sakot, ka ar nepacietību gaidīšot nākamo
Radošo nedēļu, kas plānota zeltainajā rudenī.
Līva Benete

Piedalies
literāro darbu konkursā!

Lai mudinātu skolēnus meklēt savu identitāti, piederību tautai, valstij un rosinātu domāt par savas tautas vēsturisko attīstību,
kultūru un sasniegumiem, arī šogad notiks
Garlība Merķeļa piemiņai veltīts skolēnu literāro darbu konkurss Latvieši.
Konkursu rīko Ķekavas novadpētniecības
muzejs un Rakstniecības un mūzikas muzejs.
Tajā var piedalīties 10.-12. klašu skolēni, kuriem jāsagatavo eseja vai pētījums par šādām
tēmām: „Lai kāds kā brīvs cilvēks varētu justies
laimīgs, tam vajag tikai drusku patstāvības.”
(G. Merķelis); „Manas dzimtas lepnums”; „Mans
novads Latvijas hronikā”.
Darbi jāiesniedz līdz šī gada 15. oktobrim.
No katras skolas var iesūtīt ne vairāk kā piecus
darbus.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ķekavas
novada pašvaldības mājas lapā: kekavasnovads.lv
sadaļā Kultūra.
Vineta Bērziņa

Ziedo pārtiku
trūcīgajām ģimenēm

Pārtikas bankas Paēdušai Latvijai ziedošanas tūres ietvaros Ķekavas novada iedzīvotāji
saziedojuši pārtiku 160 glābējpakām.
Augustā Paēdušai Latvijai komanda viesojās
arī Ķekavā, kur iedzīvotāju atsaucība ļāva piepildīt 80 glābējpakas. Ķekaviešiem talkā nāca veikalu tīkla Maxima biroja darbinieki, kuri sarūpēja
vēl 80 glābējpaku Ķekavas novada trūcīgajām
ģimenēm.
„Ir lieliski apzināties, ka par spīti sarežģītajai
ekonomiskajai situācijai cilvēku vēlme palīdzēt
arvien pieaug. Vēlos pateikties visiem, kuri šajos
grūtajos laikos izmantoja iespēju atbalstīt savus
līdzcilvēkus,” saka šīs akcijas rīkotāja, labdarības
portāla Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.
Pasākumā novada iedzīvotājus uzrunāja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts
Jurķis un Sociālo lietu komitejas vadītājs Igoris
Malinauskas, muzikālu priekšnesumu sniedza
novadniece Elīna Starķe.
Pārtikas programma Paēdušai Latvijai vienai ģimenei mēnesī piešķir pārtikas palīdzību
12 kilogramu apjomā, un šajā pakā ietilpst putraimi,
grūbas, rīsi, griķi, auzu pārslas, pelēkie zirņi, makaroni, milti, eļļa, gaļas vai zivju konservi, cukurs,
sausais piens, sausais buljons, maize un tēja.
Vineta Bērziņa

Ķekavas Novads
2010. gada 21. septembris

Dāvināšanas svētki novadā

Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
22. augustā Ķekavas novadā pie Ķekavas
sākumskolas notika Dāvināšanas svētki
Atbalsti skolēnu.
Svētku laikā ikvienam bija iespēja palīdzēt
ģimenēm, kurām šobrīd finansiālu apstākļu
dēļ radušās grūtības savus bērnus sagatavot
skolas gaitām. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, skolas somas saņems 65 novada bērni.
Svētku dalībnieki dāvāja dažādas skolai
noderīgas lietas – skolas somas, klades,
burtnīcas, rakstāmpiederumus, rotaļlietas,
apģērbu un apavus, mācību grāmatas un
citas nepieciešamas lietas. Daudzi iedzīvotāji
izmantoja iespēju ziedot naudas līdzekļus
izteiksmē, lai biedrība Solis tuvāk iegādātos
ģimenēm nepieciešamas skolas lietas. Kopumā saziedots vairāk kā 200 latu.
Pasākumā aktīvi piedalījās arī Ķekavas
novada Domes deputāti, ziedojot dāvanas
skolēniem un iesaistoties svētku norisēs. Vis-

lielāko pateicību rīkotāji
izsaka deputātiem, kuri
visas dienas garumā
palīdzēja svētku organizēšanā - Arnoldam Keisteram, Ilgonim Leišavniekam un Jurim Jerumam.
Dāvināšanas svētki
tapuši, pateicoties vairākiem atbalstītājiem un
novada uzņēmējiem –
Ķekavas novada Domei,
Ķekavas novada Kultūras aģentūrai, Tūrisma
informācijas centram, Dāvināšanas svētkus kuplina deju teātris Jūras pērles no Salaspils.
tirdzniecības centram
Svētku dalībniekus ar jautru koncertprogLiiba, kafejnīcām Bambaleo un Ņamm, uzņēmumiem Melnā kafija, Baltās naktis, Of- rammu priecēja Ķekavas mākslas vingrošaficeday, KIRK un Mini ZOO Ķekavas Līči. nas klubs Feja un deju teātris Jūras pērles.
Rīkotāji saka lielu paldies atbalstītājiem un
uzņēmējiem par neatsveramo atbalstu.
Līva Benete
Foto: līva benete
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Jauniešu piedzīvojumi kristīgajā nometnē

Vasaras karstumā divas nedēļas Zviedrijas laukos notika kristīgā piedzīvojumu
nometne, kurā piedalījās arī 12 Ķekavas
novada jaunieši un Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu vadītāji, lai iepazītu un iemīlētu Dievu, pārvarētu
dažādas grūtības, mācītos pieņemt citus
un atklāt savu patieso es.
Nometnē piedzīvotais nevienu nav atstājis
vienaldzīgu. Viena no nometnes dalībniecēm
Anna Karlsone atceras aizvadītos patīkamos
brīžus: „Ieradāmies Zviedrijā, kur mūs sagaidīja galvenie nometnes vadītāji Manfrēds
Osbārs un Matiass. Pirmais iespaids par nometnes vietu bija ļoti interesants - ne miņas
no civilizācijas. Nebija telefonu, datoru un citu
komunikāciju – divas nedēļas vajadzēja gulēt
teltī, ēst zem klajas debess un mazgāties
aukstā dušā. Katrai dienai bija sava tēma,

savs uzdevums, kas jāveic katrai komandai.
Mēs, latvieši, bijām vienā komandā. Sākumā
bija diezgan grūti vienam otru iepazīt un saprast, bet vēlāk viss notika pats no sevis.
Katru dienu devāmies uz dažādām radošajām darbnīcām - taisījām no koka krēslus,
apgleznojām kreklus, gatavojām pīnītes no
diegiem un veidojām kokosriekstu kaklarotas.”
Pēc Annas teiktā, viens no spilgtākajiem
nometnes notikumiem bijis pārgājiens un laivu
brauciens. „Pārgājiens ilga divas dienas. Tas
patiešām nebija viegli - nesām smagas somas un nogājām ar kājām vairāk nekā desmit
kilometru. Arī triju dienu ilgais laivu brauciens
bija lielisks. Otrajā dienā bija daudz vieglāk
airēt, jo jau bijām ietrenējušies,” stāsta Anna.
Jaunieši atzīst – ik diena bijusi pārbagāta
fantastiskiem piedzīvojumiem: lūgšanas, Dieva slavēšana, spēles, sadraudzība, tik daudz

Ķekavas skolēni praktizē Vācijā

Kādā agrā augusta rītā lidostā Rīga satikās astoņi Ķekavas vidusskolas 11. klases
skolēni, lai dotos praksē uz sadraudzības
pagastu Vācijā – Bordesholmu. Šāda prakse Ķekavas jauniešiem vienlaikus bija
gan izaicinājums, gan pieredze.
Praksē devās Marija Odineca, Edijs Strautiņš, Elza Gribuste, Ausma Reine, Edgars
Cviklinskis, Olga Dmitrijeva, Katrīna Misiņa
un Anastasija Ždanova.
Kā mūsējiem klājās svešumā? Pirmā
prombūtnes diena bija ģimenes diena, kad
katrs, kurš uzņēma savā mājā praktikantus,
bija padomājis - kur aizbraukt, ko interesantu
parādīt un pastāstīt par savu dzimto vietu,
tās kultūru un parašām. Jauniešiem tas bija
īsts izaicinājums, jo pašu spēkiem bija jā-

tiek galā ar valodas barjeru, visu svešo un
nezināmo.
Nākamās piecas dienas tika pavadītas,
strādājot dažādos uzņēmumos. Jaunieši
apguva prasmi labot velosipēdus, vēroja un
darbojās tirdzniecības uzņēmumos, spēlējās
un aktīvi darbojās ar bērnudārza audzēkņiem, mācījās demonstrēt filmas kinoteātrī.
Katru pēcpusdienu jaunieši kopā apsprieda
paveikto, dalījās piedzīvotajā un tajā, ko
iemācījušies un apguvuši. Šajās pēcpusdienās bieži piedalījās arī mūsu sadarbības
partneri no Bordesholmas, kuri centās jauniešus ieinteresēt un motivēt tālākai vācu
valodas apguvei ar dažādām interesantām
aktivitātēm.
Savukārt vakaros jauniešu centrā mūsu

Bērnu prieks Valmonīrās
Ķekavas novada bāriņtiesa augustā
rīkoja ekskursiju aizbildņiem un aizbildnībā esošajiem bērniem uz saimniecību
Valmonīras Mellupos, kur laipni sagaidīja saimniecības īpašnieks Ilgvars Bite.

Viņš izrādīja sakopto saimniecību un
iedrošināja bērnus izbaudīt ūdens priekus. Bērni labprāt samīļoja un pabaroja
dzīvnieciņus, devās braucienā ar katamarānu un laivām. Diena bija silta, pa-

notikumu, ka to visu nemaz nav iespējams
aprakstīt. Lai arī nometnes sākumā dalībniekiem bijis diezgan grūti saprasties, noslēgumā
bija grūti šķirties no jaunajiem draugiem.
Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās
draudzes jauniešu vadītāji Gints un Ieva, kā
arī Katlakalna, Baložu un Daugmales jaunieši saka sirsnīgu paldies Ķekavas novada
pašvaldībai par izrādīto interesi un finansiālo
atbalstu sadarbībai šajā projektā, bez kura
nometne nebūtu notikusi. Kristīgā nometne
jauniešiem sniedza brīnišķīgu iespēju piedzīvot ko tādu, kas ietekmēs viņu dzīves uztveri
un palīdzēs uz lietām paskatīties citādi arī
turpmāk. Paldies Manfrēdam Osbāram un
Bordesholmas draudzes atbalstam, kā arī
mūsu Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskajai
draudzei.
Ieva Henčele

skolēniem bija iespēja satikt vietējos jauniešus, iepazīties un, brīvā atmosfērā sarunājoties, likt lietā visu apgūto. Bija padomāts arī par izklaides programmu - jaunieši
brauca ar kanoe laivām, vēroja brīvdabas
izrādi par indiāņu dzīvi, apskatīja Ķīles pilsētu. „Pamanīju, ka visvairāk jauniešiem
šeit patika Bordesholmas ezers ar atpūtas
iespējām, jaukie un atsaucīgie cilvēki, kā
arī tīrība un sakārtotība visapkārt,” stāsta
viens no prakses organizētājiem Verners
Petersens.
Jaunieši ir gandarīti par iegūto pieredzi, un
lielākā daļa vēlējās uzturēties Bordesholmā
arī ilgāk. Paldies visiem par izturību, par ieinteresētību un atsaucību. Ceru, ka nedēļa
Bordesholmā būs laba motivācija turpmāk
cītīgi apgūt vācu valodu!
Vita Timermane
sākums izdevies, un bērnu acīs mirdzēja
patiess prieks.
Ķekavas novada bāriņtiesa saka lielu
paldies saimniekam Ilgvaram par sirsnīgo
uzņemšanu, bet aizbildņiem un bērniem par piedalīšanos.
Sarma Trumpekoja
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Gatavojamies apkures sezonai
Vasarai aizejot, iestājies rudenīgi vēsāks
laiks, un iedzīvotājiem jārēķinās ar lielākiem
izdevumiem par komunālajiem maksājumiem,
tostarp apkuri. Ko sola jaunā apkures sezona, vaicājām Ķekavas novada pašvaldības
siltumapgādes uzņēmumiem.
Kādi būs apkures tarifi?
Lai gan siltumenerģijas tarifā, ko apstiprina
Sabiedrisko pakalpojumu regulators, iekļautas
kurināmā, apkures sistēmas uzturēšanas un uzņēmuma administratīvās izmaksas, aptaujātie
speciālisti norāda, ka izmaksas par apkuri ietekmēs vienīgi dabasgāzes cena, kas ir mainīgais
lielums siltumenerģijas tarifā, jo pārējās pozīcijas,
saprotot iedzīvotāju ekonomisko situāciju, šogad netiek paaugstinātas. Tātad – ja dabasgāze
kļūs dārgāka, arī siltuma rēķins iedzīvotājiem
būs lielāks.
Taču ir pozitīvā ziņa – atcelts akcīzes nodoklis
dabasgāzei, tāpēc, pēc Latvijas Gāzes informācijas, septembrī siltumapgādes uzņēmumiem tarifi
samazināsies par 12%. Līdz ar to samazināsies
arī iedzīvotāju rēķini par siltumu. „Ja šogad kopš
aprīļa gāzes cena paaugstinājās un visaugstāko
kāpumu sasniedza vasarā, tad ar septembri tā
samazinās, un, pēc Latvijas Gāzes prognozēm,
paliks nemainīga līdz gada beigām,” skaidro uzņēmuma Baložu Siltums valdes loceklis Arnis
Bajārs.
Novada lielākajā teritorijas daļā – Ķekavā,
Katlakalnā, Rāmavā un Valdlaučos – siltumapgādi pašvaldības daudzdzīvokļu mājās nodrošina
uzņēmums Ķekavas Nami. Cik tur būs jāmaksā
par siltumu, skaidro Ķekavas Namu vadītājs Ēriks
Linters: „Rēķinus iedzīvotājiem aprēķinām attiecībā pret saņemto rēķinu par dabasgāzi. Augustā
tas bija 47,77 lati par megavatstundu. Ja gāzes
cena samazināsies par 12%, apkures cenu var
prognozēt 43,75 latu apmērā par megavatstundu.”
Baložu pilsētas un Titurgas iedzīvotājiem šogad
apkures cena tiek prognozēta 47,26 lati par megavatstundu. „Esam centušies nākt pretī iedzīvotājiem, un laikā, kad Latvijas Gāze paaugstināja
dabasgāzes tarifus par 48,16%, Baložu Siltuma
klientiem paaugstinājās tikai par 28,8%,” uzsver
Arnis Bajārs.
Savukārt Daugmalē vairākām daudzdzīvokļu
mājām siltumu nodrošina uzņēmums Līves 2. Tā
vadītājs Dmitrijs Grubins informē – ja nemainīsies gāzes un elektrības cena, jaunajā apkures

sezonā Daugmales iedzīvotājiem apkure izmaksās vidēji 28 latus par megavatstundu, tāpat kā
iepriekšējā sezonā. Pateicoties tam, ka „uzņēmums nav savos izdevumos paredzējis peļņas
pozīciju”, iespējams noturēt šādu cenu līmeni.
„Cilvēku materiālā situācija nav uzlabojusies, un
mūsu klienti nespētu norēķināties par apkuri, ja tā
būtu ievērojami dārgāka. Jau šobrīd 15% klientu,
lielākoties cilvēki ar hipotekārajiem kredītiem, ir
mūsu parādnieki,” atzīst D. Grubins.
Dažādi rēķini
Kā apsaimniekotājs nosaka apkures rēķinu
katram dzīvoklim un kāpēc tie atšķiras?
Gāzes piegādātājs Latvijas Gāze nosūta rēķinu
siltumapgādes uzņēmumiem, kuri savukārt par
siltumu izraksta rēķinu Ķekavas Namiem, Līves 2
un Baložu komunālajai saimniecībai, kurā siltuma cena izteikta latos par megavatstundu. Tālāk
jau apsaimniekotājs saņemto rēķinu sadala pa
mājām atbilstoši siltumenerģijas skaitītāju uzskaitītajiem patēriņiem proporcionāli katra dzīvokļa
vai nedzīvojamas telpas apkurināmajai platībai.
Jāpiemin, ka Ķekavas novada pašvaldības gadījumā Ķekavas Nami un Līves 2 nodrošina gan
siltumapgādi, gan paši iedzīvotājiem izraksta arī
siltumenerģijas rēķinu.
Savukārt Baložu pilsētā un Titurgā aina ir citādāka, jo tur šos pakalpojumus īsteno atsevišķi
uzņēmumi – Baložu Siltums un Baložu komunālā
saimniecība. Vai šāda sistēma iedzīvotājiem sadārdzina pakalpojumu? Baložu Siltuma pārstāvis
Arnis Bajārs šādu pieļāvumu noliedz.
Iedzīvotājiem rēķini var atšķirties siltumenerģijas patēriņa dēļ, jo katrai mājai ir dažādi siltuma
zudumi. Siltuma patēriņu ietekmē mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītāji – mājas, jumta, bēniņu, pagrabtelpu siltinājums, logu
un durvju stāvoklis, kā arī pēc apsaimniekotāju
pieprasījuma noregulētais režīms modernajos
individuālajos siltummezglos. „Piemēram, lielākā
daļa Ķekavas iedzīvotāju, salīdzinot ar Valdlaučiem, par siltumu maksā mazāk, jo procentuāli
vairāk savos dzīvokļos nomainījuši vecos logus,
kas ietekmē siltumenerģijas patēriņu. Būtiski
siltumenerģijas patēriņu var samazināt, veicot
mājas siltināšanu, apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņu,” skaidro Ķekavas Namu vadītājs
Ēriks Linters.
Diemžēl iedzīvotājiem jārēķinās ar pāris rūgtajām patiesībām – jo aukstāks laiks, jo lielāks

siltuma patēriņš, jo lielāks rēķins. Salīdzinājumam – Latvijā gāzes cena ir par 30% dārgāka
nekā Vācijā.
Kā ietaupīt?
Visi novada siltumapgādes uzņēmumu pārstāvji
uzskata, ka vienīgā iespēja, kā iedzīvotājiem samazināt izmaksas par siltumenerģijas patēriņu, ir
māju siltināšana, piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu.
Pēc speciālistu domām, minimālā darbības
programma ir nosiltināt māju ārsienas un pagrabus, tā iegūstot 20-30% lielāku energoefektivitāti.
Ja visu līdzšinējo apkures sistēmu nomaina uz
tādu, kas piedāvā iespēju katrā dzīvoklī individuāli regulēt siltuma patēriņu, ietaupījums varētu
sasniegt pat 40%.
Lai to īstenotu daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, izveidojot biedrību, jāvienojas par māju
siltināšanu un jāizstrādā siltuma projekts. Taču
prakse rāda, ka iedzīvotāji diemžēl ir kūtri un
šajā jautājumā nav vienprātības, lai gan mājas
siltināšanas rezultātā varētu ietaupīt 30-40% no
siltuma cenas.
Arī uzņēmuma Līves 2 vadītājs D. Grubins ir
skeptisks attiecībā uz Daugmales iedzīvotāju aktivitāti par māju siltināšanas programmu, jo iedzīvotāji ilgstoši nav spējuši vienoties par kādu citu
būtisku jautājumu, proti, māju apsaimniekošanu.
Šobrīd novadā siltināšana norit vairākām
daudzdzīvokļu mājām Ķekavā un Baložos.
Pašvaldības atbalsts apkures sezonā
Lai palīdzētu trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm apkures sezonas laikā, Ķekavas novada pašvaldība no 1. novembra līdz 30. aprīlim
izmaksā ikmēneša pabalstu apkures maksājumu
veikšanai. Pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā:
 ģimenei ar vienu darbspējīgu personu apmaksā 30 m² no apkurināmās platības;
 ģimenei ar divām darbspējīgām personām –
25 m² no apkurināmās platības;
 atsevišķi dzīvojošam pensionāram – 30 m²
no apkurināmās platības;
 diviem kopā dzīvojošiem pensionāriem –
25 m² no apkurināmās platības.
Šajos gadījumos pabalstu apkures maksājumu
veikšanai pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas
samaksā attiecīgajam sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam.
Tāpat apkures sezonā pašvaldība trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm var izsniegt naudas
pabalstu 80 latu apmērā kurināmā iegādei.
Vineta Bērziņa

V ē l ē šanas

Kas jāzina par Saeimas vēlēšanām?
Par 10. Saeimas vēlēšanu organizatoriskajiem jautājumiem Ķekavas novadā atbild vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Videniece.
Kad notiks vēlēšanas?
Latvijā 10. Saeimas vēlēšanas notiks sestdienā, 2010. gada
2. oktobrī.
Kas var piedalīties?
Tiesības piedalīties vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju Reģistra
departamenta ziņām Ķekavas novadā uz 2010. gada 1. jūniju
ir 14 998 vēlētāji.
Ar 10. Saeimas vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un
statistiku varat iepazīties Centrālās vēlēšanas komisijas mājas
lapā: www.cvk.lv sadaļā Kandidātu saraksti, programmas.
Kur var balsot?
Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, tāpēc

vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai
piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājiem nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību
vēlēšanās.
Balsošana dzīvesvietā
Vēlētāji Latvijā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī, varēs pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Balsošanai vēlētāju atrašanās vietā jāpiesakās no
22. septembra līdz 2. oktobrim, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Iespēju nobalsot vēlētāja atrašanās vietā drīkst izmantot arī
šo vēlētāju kopēji. Iesniegumā jānorāda:
§ vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
§ iemesls – ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
§ adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai,
§ iesniegumā ieteicams norādīt arī ārdurvju kodu, ja tāds ir,
un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties
ar vēlētāju problēmsituācijās.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāja

uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes
darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu
vēlētāja vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā
iesniegumā papildus norāda vēlētāja uzticības personas vārdu
un uzvārdu.
Iegaumē!
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt arī vēlēšanu
dienā 2. oktobrī.
Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā, ka vēlēšanu komisijai
obligāti jāizpilda tie iesniegumi, kurus tā saņēmusi līdz pulksten
12.00. Vēlāk saņemtie iesniegumi izpildāmi, ja vēlēšanu iecirkņa
komisijas darbiniekiem ir iespēja ierasties vēlētāja atrašanās
vietā līdz iecirkņa slēgšanai - pulksten 20.00.
Balsošanas kārtība vēlētāja atrašanās vietā ir tāda pati kā
vēlēšanu iecirknī. Balsojot jānodrošina aizklātums, kā arī nav
pieļaujama aģitācija. Ar vēlētāja atļauju balsošanu dzīvesvietā
drīkst novērot arī partiju, partiju apvienību pilnvarotie novērotāji.
Kuri vēlēšanu iecirkņi pieejami cilvēkiem
ar kustību traucējumiem?
Novada iedzīvotāji ar kustību traucējumiem var balsot divos
Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņos:
§ Baložu pilsētas pārvaldes ēkā (Nr. 762);
§ Ķekavas kultūras namā (Nr. 785).

Vēlēšanas

Vēlēšanu iecirkņi

Ķekavas novadā strādās pieci vēlēšanu iecirkņi:
§ Baložu pilsētas pārvaldes ēkā (Nr. 762) – Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112;
§ Daugmales pagasta pārvaldes ēkā (Nr. 780),
Salnas, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124;
§ Ķekavas kultūras namā (Nr. 785) – Gaismas
iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123;
§ Katlakalna Tautas namā (Nr. 786) – Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2111;
§ pirmskolas izglītības iestādē Zvaigznīte
(Nr. 787) – Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076.
Iecirkņu darba laiks
Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no 7.00 līdz 20.00. Savukārt iecirkņu
darba laiki no 22. septembra līdz 1. oktobrim ir šādi:
§ 22., 23., 24., septembrī: 16.00 – 20.00;
§ 25., 26. septembrī: 10.00 – 14.00;
§ 27., 28., 29. septembrī: 16.00 – 20.00;
§ 30. septembrī: 9.00 – 13.00;
§ 1. oktobrī: 14.00 – 18.00.
Autobusi uz vēlēšanu iecirkņiem
Vēlēšanu darbības nodrošināšanai un vēlētāju
ērtībai Ķekavā kursēs autobuss pa šādu maršrutu:
Plakanciems – Ķekavas kultūras nams:
§ Mellupi – pulksten 8.00; 10.30; 14.00; 16.30;
§ pie ozola – pulksten 8.10; 10.40; 14.10; 16.40;
§ Mežinieku pasts – pulksten 8.15; 10.45; 14.15;
16.45;
§ Ķekava – pulksten 9.00; 11.30; 15.00; 17.30.
Atpakaļ uz Plakanciemu – pulksten 10.00; 12.30;
16.00; 18.30.
Savukārt vēlēšanu darbības nodrošināšanai un vēlētāju ērtībai Baložos autobuss kursēs pa šādu maršrutu
Baloži (no tirgus laukuma) –Titurga (vēlēšanu iecirknis):
§ no Baložiem – pulksten 8.00; 9.00; 10.00; 11.00;
12.00; 15.00; 16.00; 17.00;
§ no Titurgas – pulksten 8.30; 9.30; 10.30; 11.30;
12.30; 15.30; 16.30; 17.30.
Atbildīgie iecirkņu komisijās:
Ķekavas novada vēlēšanu komisija 2010. gada
12. augustā apstiprināja Ķekavas novada vēlēšanu
iecirkņu komisijas šādā sastāvā:
§ 762. iecirknis Baložu pārvaldes ēkā: iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Diāna Reinholce (t.
291174728) un sekretāre Regīna Varnasa (t. 29536247);
§ 780. iecirknis Daugmales pagasta pārvaldē: iecirkņa
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anita Jaudzema (t.
26450364) un sekretāre Sandra Bergmane (t. 26166331);
§ 785. iecirknis Ķekavas kultūras namā: iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Linda Zaķe (t. 29106573)
un sekretāre Mārīte Rogule (t. 29115406);
§ 786. iecirknis Katlakalna Tautas namā: iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Vitmane (t. 29444878)
un sekretāre Ilona Putniņa (t. 29879944);
§ 787. iecirknis pirmskolas izglītības iestādē Zvaigznīte:
iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kaija Strode (t.
29105017) un sekretāre Maruta Volodka (t. 26676378).

Kļūsti par brīvprātīgo
novērotāju Saeimas
vēlēšanās!
Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš sasniedzis 16 gadu
vecumu, pieteikties par 10. Saeimas vēlēšanu
brīvprātīgo novērotāju.
Pieteikties var no 13. līdz 30. septembrim mājas
lapā www.cvk.lv - izpildot elektronisku apmācības
kursu 10. Saeimas vēlēšanu kārtība, aizpildot reģistrācijas pieteikumu un izvēloties vēlēšanu iecirkni,
kurā novērot vēlēšanas.
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8 dažādi
Līdzjūtības

Sveicam
Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti: citas nebūs Šī ir vislielākā balva.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada AUGUSTĀ
reģistrēti jaundzimušie
Alise Narvida,
Amelia Jēkabsone,
Darja Dinula,
Dāvids Zariņš,
Džeina Reisone,
Emīlija Briuņa,
Emīlija Murzova,
Ernests Jēkabsons,
Gundega Knospiņa,
Gvido Gorbunovs,
Ieva Balode,
Karlīna Magrina,
Luīze Starķe,
Marta Lomanovska,
Patriks Kalniņš,
Paula Mālniece,
Ralfs Lukšo,
Renārs Lazarevs,
Sindija Bička,
Viesturs Šterns,
Zlata Kaļverša.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
Dzirkst mūžs kā grezni audekli
Ar vilnu rakstiem vīti.
Dzied vasaras, skumst rudeņi,
skan gadi aizvadīti.

Ķekavas novadā SEPTEMBRĪ
80 gadu jubileju svin
Baložu pilsētā

Eduards Jods,
Emīlija Svarinska,
Veneranda Korsaka.

Daugmales pagastā
Benjamins Neicenieks.

Ķekavas pagastā
Dzidra Krūmiņa,
Irēna Gangnuse,
Jāzeps Pušpurs,
Modris Brauers,
Silvija Kalniņa,
Vladimirs Baikovs.

90 gadu jubileju svin
Daugmales pagastā

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada AUGUSTĀ
reģistrēti mirušie
Ala Elstiņa (dz. 1955.g.),
Aleksandrs Bekmanis (dz.1924.g),
Aleksandrs Jemeļjanovs (dz.1921.g.),
Aloizs Šmaukstelis (dz.1938. g.),
Andris Melbārdis (dz.1975. g.),
Berta Sotņika (dz.1927.g.),
Ēvalds Ivbulis (dz.1935.g.),
Jānis Miškins (dz.1991. g.),
Maiga Skaidrīte Ozolniece (dz.1924. g.),
Marija Jefimova (dz.1926.g.),
Marija Korzinkina (dz.1933.g.),
Sarmīte Jakovļeva (dz.1963.g.),
Staņislavs Odiņecs (dz.1933.g.),
Velta Osemļjaka (dz.1941.g.),
Viktors Indriksons (1961.g.),
Vitauts Šaltis (dz.1959.g.).

Ķekavas novada Dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.
Ir sāpes, ko nespējam dalīt
uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Skumjās esam kopā ar Leldi
Valdenu, tēvu mūžībā aizvadot.
Ķekavas novada PI
Sociālā dienesta kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
Veltai mūžībā aizejot, izsakām
līdzjūtību Osvalda Osemļaka ģimenei.
Sporta veterāni, draugi
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz...
Izsākām visdziļāko līdzjūtību
kolēģei Allai Liepai, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.
Ķekavas novada Dome

Olga Kruste.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.
Vai vēl ko skaistāku par balto mūžu
Tu vēlējies pie manis gūt?
Vai vēl ko mīļāku par saules glāstu
Es varētu Tev mūžā dot?
Novēlot arī turpmāk uzplaucēt brīnumus
savās sirdīs, sirsnīgi sveicam Ķekavas novada iedzīvotājus Venerandu un Modri Kleinšmitus Zelta kāzu jubilejā, kas tika svinēta
13. augustā.
Ķekavas novada Dome

Labi pa pļavām
Vēl pastaigāt,
Tikai vairs laika nav:
Septembris klāt...
Novēlot veiksmi un izturību, sveicam skolotājus, skolēnus un viņu vecākus ar jauno
mācību gadu!
Igoris Malinauskas un Linda Danileviča (LPP),
Ķekavas novada Domes deputāti

BALTIJAS STARPTAUTISKĀS AKADĒMIJAS
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS - STUDIJA

Par sludinājumu
ievietošanu
Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs
var ievietot bezmaksas privātsludinājumu
Ķekavas novada interneta mājas lapā
www.kekavasnovads.lv sadaļā Sludinājumi.
Ķekavas novada pašvaldība

Pensionāru ievērībai!
Pensionāru padome aicina

ekskursijā

no 2010. gada 3. līdz 8.decembrim

- Ziemas sapnis,
Adventes noskaņas
Alpu zemē Austrijā.
Pieteikties pa tālruni 67700400.

Piedāvā bezmaksas kursus

ESF projekta Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām ietvaros:
Interjera noformēšana.
Komercdarbības pamati.
Datoru lietošana – datorzinību pamati.
Floristikas pakalpojumi.
ES biznesa un tiesības – ES biznesa un tiesību nodrošinājums
Latvijas komercuzņēmumos.
§ Ugunsdrošība un aizsardzība.
§ Darba aizsardzība un drošība.
§
§
§
§
§

Prasības pretendentiem:
§ vecums no 25 gadiem;
§ atrodas darba tiesiskajās attiecībās;
§ ir saņemts karjeras konsultanta atzinums, kas apliecina nepieciešamību
iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē;
§ personai pēdējā formālā vai neformālā izglītība iegūta vismaz
pirms 12 mēnešiem vai agrāk.
Bezmaksas apmācība tiek piedāvāta personām, kuras atbilst
vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
§ ir viena vecāka ģimene, kurā ir viens vai vairāki apgādājamie;
§ ir divi vai vairāki apgādājamie;
§ personai noteikta invaliditāte (uzrādot invaliditātes apliecību);
§ persona atzīta par trūcīgu (uzrādot pašvaldības izziņu
par trūcīgas personas statusu).
Ja neatbilst nevienam no šiem kritērijiem, līdzfinansējums 10% (Ls 25).
Drīzumā tiks piedāvātas vēl 20 jaunas programmas.
Kontaktinformācija: Bauskas iela 88-207, Rīga.
Tālruņi uzziņām: 29450657, 67210071.

Ķekavas kultūras namā

BEZMAKSAS lekcija par finansēm
28. septembrī 18.00
§ Ja valsts sociālais budžets ir iztukšots, valsts pensijas negarantē,
kā saņemt sociālo aizsardzību ģimenei?
§ Kā atbildīgi rīkoties ar pašu finansēm laikā, kad bankas, uzņēmumi
un tirgus kopumā cieš zaudējumus?
§ Kas nepieciešams, lai finanses aizsargātu attīstītāko Eiropas valstu likums?
§ Kā samazināt nodokļus jeb saņemt nodokļu atvieglojumus fiziskām
un juridiskām personām?
§ Kā darbojas 3. pensiju līmenis Latvijā, kas ir ilgtermiņa uzkrājums?
§ Ja valsts pensiju negarantē, vai iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
citas valsts pensiju ES ietvaros?
Lekciju vadīs finanšu konsultants Juris Medenieks.
Sīkāka informācija: Uldis Dzerkals, mob. tālr. 25501848.

Ķekavas Mākslas skolas jubileja
Ķekavas Mākslas skolas 15. jubilejas sarīkojums notiks 30. oktobrī
pulksten 16.00 Ķekavas kultūras nama lielajā zālē.
Jubilejas pasākumā būšu priecīga redzēt visus bijušos un esošos audzēkņus,
skolotājus, darbiniekus, deputātus un audzēkņu vecākus.
Šo gadu laikā skolu absolvējuši 127 audzēkņi, un 35 no tiem savu turpmāko
izglītību saistījuši ar dažādām mākslas nozarēm.
Aicinu absolventus un bijušos audzēkņus ar savu radošo darbu piedalīties izstādē,
kuras atklāšana notiks pasākuma laikā skolas izstāžu zālē. Darbus lūdzu atnest
uz Ķekavas Mākslas skolu līdz 25. oktobrim. Tālrunis uzziņām - 67937447, 29118626.
Inga Zālīte-Cērūze,
Mākslas skolas direktore

Ķekavas Novads
2010. gada 21. septembris

drošība 9

Rūpēsimies par bērnu drošību!

Skolas zvans aicina bērnus uz mācību
stundām, bet aizmirst vasaras priekus
un atgriezties nedaudz piemirstā ritmā nav viegli. Ikviens vēlas satikt sen
neredzētus draugus un apmainīties ar
raibajiem vasaras piedzīvojumiem, drošību un piesardzību bieži atstājot otrajā
plānā. Tāpēc jaunajā mācību gadā vēlreiz ar bērniem būtu jāpārrunā drošības
jautājumi.

VP Rīgas reģiona
pārvaldes
Baložu iecirknī
AUGUSTĀ

Iepazīsti ceļu uz skolu

Bērnu drošība skolas gaitās nenozīmē
tikai kārtību klasē un sporta zālē. Tas ir arī
ceļš no mājām līdz skolai, kur lielākoties
vienīgais bērna sargs ir viņa paša zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem.
Tāpēc ieteikums vecākiem jau laikus iepazīties ar maršrutu, ko bērns mēros uz
skolu, un pārliecināties par tā drošumu.
Katra jauna mācību gada sākumā ieteicams atsvaidzināt bērna zināšanas ceļu
satiksmes noteikumos, kopīgi veicot šo
maršrutu un atkārtojot pamatlietas, kas
jāzina katram gājējam. Šāda pastaiga
informāciju papildinās ar praktiskiem piemēriem, kļūstot par noderīgu un atmiņā
paliekošu pieredzi.
Arī viens no galvenajiem skolotāju uz-

foto: Sallii / flickr.com

Rudenī vairāk traumu

Bērnu interese un straujā daba sagādā
raizes un pārbauda vecāku uzmanību visa
gada garumā, tomēr vasara un rudens ir
laiks, kas no pieaugušajiem prasa īpašu
vērību. Šajā periodā traumatisma rādītāji
pieaug, ko var izskaidrot ar pārmaiņām
ikdienas ritmā un vidē, kurā bērns uzturas.
Vairums skolēnu vasaras mēnešus pavada pie radiem laukos, lai kārtīgi izskrietos
un baudītu pilnvērtīgu atpūtu, bet, lai atsāktu skolas gaitas, vasaras beigās jāatgriežas apdzīvotās vietās ar intensīvāku
satiksmi. Daudziem šī steiga un satiksme
ir piemirsusies, tāpēc ir lietas, kas kopā ar
bērniem jāatkārto, lai izvairītos no traumām
un nelaimes gadījumiem.

devumiem jaunajā mācību gadā ir izrunāt jautājumus, no kuriem atkarīga bērnu
drošība skolas telpās. Evakuācijas plāns,
iekšējās kārtības un drošības noteikumi,
iespējams, nav pats aizraujošākais temats
sarunām, bet svarīgākais noteikti. Ir būtiski
meklēt veidus, kā šo mācīšanās procesu
padarīt iespējami interesantāku, lai rezultāts būtu efektīvāks.

Lai gan ir noteikumi, kas pieaugušajiem
var likties pašsaprotami, jo par tiem jau
vairākas reizes runāts, nekad nav par
daudz atgādināt pamatlietas, kas var pasargāt bērna veselību un dzīvību.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem drošība uz ceļiem, kas ietver krāsu nozīmes atpazīšanu luksoforā, drošu ceļa
krustošanu, mūzikas (ne)klausīšanos pārvietošanās laikā un, protams, atstarotāju nepieciešamību, īpaši, gada tumšajos
mēnešos.
Kopā ar savām atvasēm ieteicams atkārtoti pārrunāt situācijas, kas saistītas
ar uzticēšanos svešiniekiem, un var apdraudēt bērna un visas ģimenes drošību.

Arī elektrības bīstamība ir svarīgs sarunas temats, kura ignorēšana var radīt
bēdīgas sekas. Lai izvairītos no skumjas pieredzes, bērniem jāzina, kāpēc ir
bīstami kāpt elektrības stabos, kāpēc
transformatoru būdām ir slēdzene, kāpēc
pārrauti elektrības vadi un kontakti nav
rotaļlietas, un ko nozīmē dzeltenā zīme
ar zibeni vidū.
Uguns bīstamība un rīcība ugunsgrēka
gadījumā, drošība virs ūdens un noteikumi,
kas jāatceras bīstamās situācijās, sveši
vēstuļu draugi internetā un sekas, kādas
var atstāt pārlieku liela uzticēšanās interneta videi - ir tik daudz lietu, no kā jāpasargā savi bērni. Vai tam visam maz var
izsekot? Tāpēc svarīgi, lai bērns vienmēr
zinātu, kā izsaukt palīdzību, lai glābtu sevi
vai līdzcilvēkus.
Nelaimes gadījumā vienmēr jāzvana
pa tālruni 112.
Bērnu drošība lielākoties atkarīga no
tā, cik labi viņi sagatavoti dažādām dzīves situācijām, tāpēc aicinām vecākus un
mācību iestāžu darbiniekus rūpēties par
bērnu drošību.
Laura Mozule

Ainārs Eihmanis, - ja bērni izrādīs interesi
par šādu velomācību turpināšanu, klubs
iespēju robežās centīsies tās turpināt arī
rudenī.
Lai iegūtu velosipēda vadītāju apliecības, bērniem, kas sasnieguši 12 gadu
vecumu, jāapgūst teorētiskās apmācības
velobraukšanā. Vienas apmācības ilgums
- aptuveni divas nedēļas, eksāmenu pieņem Ceļu satiksmes un drošības direkcijas inspektors. Taču nākotnē Pašvaldības
policija sadarbībā ar Vairogu iecerējusi
Ķekavas novada bērniem piedāvāt arī
praktiskās velonodarbības, kurās būs iespēja veikt dažādus uzdevumus, pārvarēt šķēršļus un praksē parādīt mācībās
apgūto.
Pēc garajām vasaras brīvdienām klubā
atsāksies arī citas aktivitātes. Jau ar ok-

tobri bērni un pusaudži no kluba Vairogs
divas reizes nedēļā dosies uz peldēšanas
nodarbībām Babītes vidusskolā Piņķos.
Lai peldēšanas priekus varētu izbaudīt
visi klubā iesaistītie bērni, uz peldbaseinu
pārmaiņus brauks trīs bērnu grupas – no
Ķekavas, Baložiem un Daugmales. Pirmajā
reizē, 4. oktobrī, pie Pašvaldības policijas
pulksten 17.00 pulcēsies mazie ķekavieši.
Arī baseina nodarbībām vēl var pieteikties, aizpildot iesniegumu, kas pieejams
pašvaldības mājas lapas sadaļā Drošība.
Sākoties jaunajam mācību gadam, visās novada izglītības iestādēs klubs Vairogs sadarbībā ar Pašvaldības policiju
rīko dažādas lekcijas par satiksmes un
ugunsdrošību, uzvedību uz ielas un rīcību
ekstremālās situācijās.
Tās ir tikai dažas aktivitātes. Ja tevi tās
ieinteresēja un vēlies uzzināt vairāk, nāc
uz bērnu un pusaudžu klubu Vairogs!
Vineta Bērziņa

Vēlreiz atkārtot

Aiziet uz Vairogu!
Ķekavas novada Pašvaldības policijas
paspārnē darbojas bērnu un pusaudžu
klubs Vairogs, kura ietvaros bērni no
astoņu gadu vecuma iesaistās dažādās drošības apmācībās un fiziskajās
aktivitātēs.
Ja arī tu vēlies noderīgi un aizraujoši
pavadīt savu brīvo laiku, aizpildi pieteikuma anketu, kas pieejama Ķekavas novada
mājas lapas www.kekavasnovads.lv sadaļā
Drošība vai arī Pašvaldības policijā.
Vasarā, kad liela daļa bērnu izbaudīja
skolēnu brīvdienas, vairāk nekā 40 novada bērnu atsaucās Pašvaldības policijas
un kluba Vairogs aicinājumam apmeklēt
bezmaksas kursus velosipēda vadītāja
apliecības iegūšanai.
Pēdējās mācību stundas noslēgsies oktobrī, bet, kā sola kluba Vairogs vadītājs

Kriminālziņas

Reģistrēti 86 notikumi, no tiem
19 noziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
ü Garnadži paveikuši četras zādzības
no privātmājām, trīs no dzīvokļiem, vienu no garāžas, vienu no juridiskai firmai
piederošiem objektiem.
ü Reģistrētas četras mopēda, velosipēdu zādzības, trīs miesas bojājumu
nodarīšanas gadījumi, narkotisko vielu
iegādes gadījums, ugunsgrēks. Dzīves
vietā atrasta mirusi persona.
ü Kriminālprocesa 264. panta ietvaros
aizturētas divas personas, vienai no
tām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
ü Atklāti divi noziegumi: patvaļīga
koku ciršana un zādzība no privātmājas
ar iekļūšanu.
ü Pieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
ü Sastādīti 25 administratīvie
pārkāpumu protokoli:
§ par narkotisko vielu lietošanu bez
ārsta nozīmējuma – 3,
§ par pārkāpumiem akcīzes preču
aprites jomā – 2,
§ par atrašanos sabiedriskā vietā
alkoholisko dzērienu ietekmē – 8,
§ par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām – 1,
§ par patvarību – 6,
§ par uzliktā papildsoda – policijas
kontroles noteikumu pārkāpšanu – 1,
§ par pasu režīma noteikumu neievērošanu – 2,
§ par pārkāpumiem ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanas jomā – 2.

Ķekavas novada
pašvaldības
policijā AUGUSTĀ
ü Saņemti 459 izsaukumi.
ü Par dažāda rakstura pārkāpumiem
aizturētas 16 personas:
§ uz iesniegumu pamata – 6,
§ par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 10.
ü Sastādīti 34 administratīvo pārkāpumu protokoli.
ü Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli – paziņojumi.
ü Saņemti 16 iedzīvotāju rakstiski
iesniegumi.
ü Atbildīgajām iestādēm nodoti
materiāli, informācija: Valsts policijas
iestādēm – 11, Rīgas rajona tiesai – 9,
sociālajam dienestam – 2, bāriņtiesai – 1.
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Noskaidroti
strītbola čempioni

Saulainajā 24. augusta vakarā pie Ķekavas vidusskolas, norisinoties sīvām un aizraujošām spēlēm, tika noskaidroti šī gada
Ķekavas novada čempioni strītbolā.
Par čempiona tituliem četros posmos cīnījās
150 dalībnieki no 35 komandām. Finālposmā
startēja 23 komandas, kuras tika sadalītas septiņās grupās.
Par veiksmīgo pasākuma norisi paldies strītbola dalībniekiem, līdzjutējiem, tiesnešiem, un
Ķekavas novada Strītbola 2010 atbalstītājiem Ķekavas novada Domei, tirdzniecības centram
Liiba, Elvi un Elvi kafe par garšīgajām picām,
skvoša dārzam Zanzibāra par iespēju izmēģināt savas prasmes skvoša laukumā un sporta
klubam Energie.
Kopvērtējuma rezultāti:
A grupa (1999. gadā dzimušie un jaunāki):
1. vieta Nike (Kārlis Pētersons, Verners
Žogla, Armīns Cīrulis, Oskars Klodans).
2. vieta BK Ķekava (Emīls Krūmiņš, Edvards
Jumis, Gustavs Freimanis, Patriks Dauburs).
3. vieta Leģendārie Ķekavas spēki (Rūdis Romanoss, Edvards Innis, Toms Filipovičs).
B grupa (1997. gadā dzimušie un jaunāki):
1. vieta Bakugani (Roberts Dauburs, Kristaps Geks, Armands Zelčs).
2. vieta Troļļi (Dairis Jurciks, Artūrs Purviņš,
Gints Pīgoznis).
3. vieta Rajonieki (Ralfs Orste, Svens Kāknēns,
Emīls Krūmiņš, Aleksandrs).
C grupa (1995. gadā dzimušie un jaunāki):
1. vieta Vanags un Ko (Nauris Stašāns,
Rūdolfs Priede, Ivars Vanags, Justs Sirmais).
2. vieta SK Zobiņi (Oskars Krūmiņš, Dāvis
Šimbergs, Arnis Lamberts, Reinis Baumanis).
3. vieta Saška (Edijs Vilumsons, Mārtiņš Koroševskis, Matīss Onušs, Gints Smiltāns).
D grupa (1992.gadā dzimušie un jaunāki):
1. vieta Tautu meita kurpi sies (Toms Lagzdiņš, Kristaps Stilve, Rihards Indrēvičs, Oskars
Juhņēvičs).
2. vieta 777 (Dāvis Ziediņš, Toms Straudovskis,
Toms Vandāns).
3. vieta Team work (Emīls Bekmanis, Edgars
Vasiļevskis, Edgars Immermanis, Kārlis Cielava).
Meitenes:
1. vieta MMM (Egita Benefelde, Egija Mičule,
Anete Medne, Paula Medne).
2. vieta V.A.R.S (Vija Guseva, Anete Buliņa,
Rūta Romanosa, Sintija Bušmane, Arta Cīrule).
3. vieta EEK (Elīna Rancāne, Elza Gribuste,
Kristīne Stendzeniece).
MIX (komandā vismaz viena meitene):
1. vieta Vestpandžo (Niks Gūtmanis, Toms
Lagzdiņš, Katrīna Misiņa, Kristaps Stilve).
2. vieta DDJ (Paula Medne, Edgars Damlics,
Kristaps Bērziņš, Varis Pabrūklis).
3. vieta MMO (Oskars Eglītis, Madara Vīnberga, Māra Balode, Maruta Eglīte).
Elites grupa (vīrieši):
1. vieta Mazais (Dainis Krastiņš, Einārs
Tukišs, Kārlis Štolcers, Oskars Rusmanis).
2. vieta Vecie (Aleksandrs Čerņa, Aivars Spila,
Rimants Karanausks, Andris Vētra).
3. vieta Ķekava (Juris Stikāns, Gatis Grinbergs,
Jānis Šulcs, Jānis Blaubergs).

Novadnieka panākumi motokrosā

Šī gada sportiskā sezona Latvijas motokrosistiem tuvojas izskaņai. Tajā veiksmīgi
startējis arī 17 gadus jaunais motokrosists
Toms Macuks no Baložiem, kurš ieguvis
2010. gada Latvijas čempiona titulu motokrosā MX2 klasē. Piedāvājam nelielu
ieskatu Toma gaitās šajā sezonā.
Toms Macuks, pārstāvot motoklubu Rodeo, šogad turpināja startēt MX2 klasē un
veiksmīgi debitēja MX1 klasē. Gada sākumā
nospraustos mērķus – dalību starptautiskajās
sacensībās - Tomam nācās koriģēt atbilstoši pieejamajam finansējumam un izmaiņām
Latvijas Čempionāta formātā un sacensību
skaitā, kas pieauga divkārt. Jaunā sportista
un viņa komandas mērķi bija uzvarēt Latvijas
čempionātā un Battery Superkausā, kā arī
iegūt pirmos ieskaites punktus Pasaules čempionātā, piedaloties Latvijas posmā Ķegumā.
Pirmais mērķis ir sasniegts - iegūts 2010.
gada Latvijas čempiona tituls motokrosā MX2
klasē, savukārt Battery Superkauss kopvērtējuma rezultāti būs zināmi septembra beigās.
Lai sasniegtu trešo mērķi, Toms sezonas vidū
uzsāka treniņus ar divas reizes jaudīgāku
MX1 klases motociklu un piedalījās Latvijā
organizētajā Pasaules čempionāta posmā
Ķegumā Zelta zirga trasē, piesakot sevi prestižajā MX1 klasē. Rezultāts - 40 pasaules

izcilāko motokrosistu
konkurencē - 30. vieta. Šajās sacensībās
bija vērojams Toma
fiziskā spēka, izturības un meistarības
sniegums tandēmā
ar motocikla tehnisko nodrošinājumu un
jaudu.
Jūlija vidū, vienīgajā brīvajā nedēļas
nogalē, kad Latvijā
nenotika sacensības
motokrosā, sportists
devās uz Vāciju, lai
MX1 klasē piedalītos ADAC sacensību posmā
Prisannewitzā. Laika apstākļi sportistus nelutināja. Treniņu un kvalifikācijas braucienu dienā termometra stabiņš sasniedza +45 grādu
atzīmi. Neskatoties uz to, Toms 52 braucēju
konkurencē uzrādīja 12. ātrāko apļa laiku
un kvalificējās finālam. Nākamajā sacensību
dienā pirmajā braucienā Toms ieguva 19.
vietu, otrajā - 16. vietu, bet kopvērtējumā 18. vietu. Tas ir labs sniegums, jo sacensībās
piedalījās daudzi vadošie Eiropas un Pasaules motokrosisti.
Spraigs bija arī Latvijas čempionāta pēdējais
No Toma Macuka personīgā arhīva

Rubrika

posms Ozolniekos Ceru trasē. Tā kā Latvijas
čempiona tituls motokrosā MX2 klasē jau bija
nodrošināts, Toms izdarīja nozīmīgu izvēli un
startēja MX1 klasē, sīvā cīņā izcīnot uzvaru.
Kādi turpmākie mērķi? Toma galvenais
mērķis - attīstība un sportiskās meistarības
pilnveide, kam tiks pakārtota viņa ikdiena un
sacensību grafiks. Šajā ikdienas darbā un
smagajās sacensībās Tomam neatsverams
ir līdzjutēju atbalsts, sapratne, ticība un uzmundrinājums. Paldies visiem, kas Tomam
sniedz morālo un finansiālo atbalstu!
Daiga Gulbe

Uzvaras pludmales volejbolā
Ar četriem aizraujošiem posmiem noslēgušās Ķekavas novada pludmales
volejbola sacensības, kurās noskaidroti
šī gada čempioni pludmales volejbolā.
Sacensībās piedalījās 66 dalībnieki
no 33 komandām. Finālposmā startēja
28 komandas.
Ķekavas novada pludmales volejbola
čempiona titulu sieviešu grupā izcīnīja
komanda L.Ļ. (Aiga Vairoga un Ieva Skujiņa), 2. vietu - LA.BA (Linda Antonova
un Aiga Balode), 3. vietu - ZEZA (Zane
Zvirgzdiņa un Evija Andersone).
Sīvas cīņas risinājās vīriešu konkurencē,
kur par čempioniem kļuva BALOŽU VA-

NAGI (Gints Krauja
un Māris Bomiņš),
2. vietu - IESĀCĒJI (Ģirts Kučers un
Arnis Jarošenko),
3. vietu -VĒTRA/
ČERŅA
(Andris
Vētra un Aleksandrs Čerņa).
Par veiksmīgo
pasākuma norisi
paldies aktīvajiem
sacensību dalībniekiem un tiesnešiem!
Anete Medne

Ķekavas novada pludmales volejbola 2010 uzvarētājas.

Noslēdzas Baložu Bizona sezona
Rudenīgi dzestrā un saulainā 6. septembra pēcpusdienā noslēdzās krosa
skriešanas sacensību seriāla Baložu
Bizons 2010. gada sezona.
Pēc finiša visi dalībnieki tika cienāti ar
īpaši šim pasākumam ceptu torti un tēju,
bet sezonas labākie skrējēji katrā vecuma
grupā - apbalvoti ar medaļām un balvām.
Šogad katrā posmā startēja vidēji 95
dalībnieki. Dalībnieku vecums - sākot
ar diviem gadiem pašiem jaunākajiem,
beidzot ar ļoti cienījamām 79 gadus

Nāc nūjot!

pieredzējušām skrējējām.
Bet ar to skriešanas sezona nav beigusies, rudenīgais laiks ir ļoti piemērots
skriešanai! Tāpēc uz tikšanos meža takās
un uz startu nākamajā sezonā!
Vairāk informācijas pasākuma mājas
lapā: www.balozubizons.lv.
Lauma Žilko
Distancē deviņgadīgo zēnu grupas
3. vietas ieguvējs Emīls Ginters
no Baložiem.

Sporta notikumu plāns septembrim

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot iespēju un piedalīties nūjošanā
22. un 29. septembrī pulksten 18.00
un 19.15 Ķekavas sākumskolas sporta
laukumā.

25. septembris
29. septembris

Trenere Anita - tālrunis 29133177.

29. septembris

22. septembris
22. septembris

20.15
18.00
19.15
10.00
20.00
18.00
19.15

Virslīgas florbola spēle (vīr.) Ķekava - FK Rīga
Nūjošana pie Ķekavas sākumskolas
Latvijas čempionāts novusā: Jauktās dubultspēles, 1. kārta
Virslīgas florbola spēle (vīr.) Ķekava - Rubene
Nūjošana pie Ķekavas sākumskolas
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Baložu kultūras tradīcijas
Baložu pilsētas kultūras nama vēsture
aizsākusies 20. gadsimta vidū, kad piecdesmito gadu beigās Baložu kūdras fabrika nolēma celt kultūras namu saviem
fabrikas darbiniekiem, lai turpmāk būtu
vieta, kur svinēt svētkus, dibināt dažādus
kolektīvus, rīkot svinīgas ceremonijas,
vēlēšanas un cita veida sabiedriskās
aktivitātes.

Sākas atdzimšana

Kopš 1996. gada sākās Baložu pilsētas
kultūras nama lēnais un grūtais atdzimšanas
periods. Pamazām veidojām savu darbības
modeli, jaunus kolektīvus un dažāda veida
nodarbības, arī jaunas pilsētas tradīcijas,
pētījām iedzīvotāju intereses un vēlmes. Nebija jau tā, ka iedzīvotāji ļoti čakli vēlētos
iesaistīties kultūras procesos, netrūka ne
skauģu, ne malā stāvētāju. Bet mums bija

Latvijas valsts un Baložu pilsētas svētku kopīgā svinēšana.
liela vēlme pamazām savest visu kārtībā,
mēs bijām jauna darbinieku komanda, ar
jaunības maksimālismu, cerībām un pārliecību – mums viss izdosies!
Liels atbalsts bija Baložu pilsētas dome,
abi priekšsēdētāji – gan Juris Klaks, gan ilggadējais domes priekšsēdētājs Andis Adats,
kurš vienmēr bija klāt visos pasākumos un
kuru interesēja, kā attīstās viņa vadītā pilsēta, tai skaitā, vitāli svarīgā kultūra.
Pamazām viss sāka vērsties par labu.
Ar 1999. gadu sākās teju desmit vasaru garais ēkas un telpu remontu periods. Mūsu
skaistā un lielā celtne pārtapa par krāšņu
un apbrīnotu iestādi. Šodien tā prasa rūpīgu
apsaimniekošanu un mūsdienīgu tehnoloģiju
iegādi.

Kultūras dzīve šobrīd

Šajā sezonā esam ieplānojuši dažādus
interesantus projektus, koncertus, teātra izrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan
izbraukumus uz Latvijas teātriem, filmas –
Kinopunkta, dokumentālās un jaunās latviešu
mākslas filmas, kā arī saviesīgus vakarus.
Ik vakaru kultūras nama telpas noslogotas ar dažādām aktivitātēm, kurās piedalās
gan mūsu pilsētas iedzīvotāji, gan kaimiņi. Pērn pulciņos un kolektīvos iesaistījās
300 dalībnieku. Nepārtraukti, bet, jo īpaši,
jaunās sezonas sākumā, aicinām ikvienu
iedzīvotāju aktīvi iesaistīties kultūras dzīvē, izvēloties sev interesantās nodarbes,
lai pilnveidotu savas prasmes, paplašinātu
redzesloku un aktīvi izkustētos. Šajā sezonā
darbu uzsākuši teju visi kultūras nama kolektīvi un pulciņi. Mūsu piedāvātās nodarbības
var apmeklēt visu vecumu iedzīvotāji – no
četriem mēnešiem līdz sirmam vecumam.
Esam jauna pilsēta ar daudzām jaunām
ģimenēm un maziem bērniem, tāpēc aicinu māmiņas ar savām atvasēm vecumā no
četriem līdz 18 mēnešiem izmantot iespēju,
lai no 24. septembra kopīgi apgūtu mācību
programmu Robis, ko organizē YAMAHA
mūzikas skola pedagoģe Kristīne Zavadska.
Tā ir pasaulē popularitāti ieguvusi alternatī-

va apmācības sistēma. Šīs skolas pamatā
ir unikāla metodika, kas nodrošina bērna
muzikālo attīstību visas dzīves garumā. Mācību programma paredzēta mazulim kopā ar
vienu no vecākiem vai auklīti. Ronītis Robis
ir galvenais personāžs šajā programmā, kurā
iekļauta kopīga dziedāšana, spēlēšanās, mūzikas klausīšanās un kustēšanās. Tas veicina
ne tikai bērna muzikālo spēju attīstību, bet
arī mazuļa komunikatīvās un pirmās sociālās
iemaņas, valodas un kustību attīstību.
Paralēli nodarbību plānam rīkojam visdažādākā veida pasākumus, kurus apmeklē
ne tikai baložnieki, bet arī ļaudis no tālākām vietām, arī mūsu jaunie novadnieki no
Ķekavas un Daugmales. Mīļi gaidām visus
ciemiņus mūsu kultūras namā!

Ceļš augšup

Kultūras namā strādā dažādu veidu speciālisti. Katru gadu augusta beigās saviem
darbiniekiem organizējam pieredzes apmaiņas braucienu uz kādu Latvijas kultūras namu. Mēs mīlam savu darbu un savu

Foto: Jānis Sandris Patmalniks

1961. gads ir kultūras nama dibināšanas
gads, un līdz 1995. gadam tas bija Baložu
kūdras fabrikas kultūras nams, tautā dēvēts par klubu. Visu padomju varas laiku
šeit ritēja aktīva kultūras dzīve, darbojās kolektīvi, regulāri tika rīkoti kinoseansi. Pirmo
brīvvalsts gadu finansiālās grūtības skāra
daudzus Latvijas uzņēmumus – arī mūsu
kūdras fabriku, kurai lielas rūpes sagādāja
uzņēmuma eksistence un turpmākā darbība. Kultūras nams fabrikai bija liels slogs, jo
prasīja arvien lielākus izdevumus.
Beigu beigās, 1995. gadā kūdras fabrika
nolēma nodot kultūras namu Baložu pilsētas domei, lai tā turpmāk lemtu par kultūras
nama likteni. Tajā laikā kultūras dzīve Baložu
pilsētā bija stipri pierimusi, te darbojās viens
vienīgs kolektīvs – jauktais koris Zemdega,
kuram pārciest un izdzīvot grūtos finanšu
laikus palīdzēja ilggadējā tā laika kultūras
nama direktore Rita Pušpure. Koris Zemdega bija viņas kopts un mīlēts lolojums – lai
tikai saglabātu kori, diriģentu algas 90. gadu
sākumā direktore nopelnīja pati – tirgojot
grāmatas un kancelejas preces. Koris aktīvi
darbojas arī šodien un gaida jaunus dziedātājus, īpaši vīru balsīs.
1995. gada nogalē Baložu pilsētas domes
priekšsēdētājs Juris Klaks nolēma – kultūras dzīve pilsētā ir jāatdzīvina un jāveido no
jauna. Šajā laikā kultūras namā mitinājās
daudzas ar kultūru mazāk saistītas institūcijas, piemēram, ārsta privātprakse, televizoru
meistardarbnīca, pasts un Baložu pilsētas
bibliotēka, kas vēl šodien atrodas turpat,
ēkas otrajā stāvā.
Brīdī, kad pašvaldība pārņēma kultūras
namu, tas bija briesmīgā stāvoklī – jumts
tecēja, caur logiem svilpoja vējš, apkure nespēja piesildīt telpas, ēkā bija tikai aukstais
ūdens, parketa grīda bija jālabo teju katru
nedēļu, telpu apgaismojums bija ļoti vājš,
tualetes zem katras kritikas, trūka visa veida
inventāra. Tumsa, aukstums, nepietiekama
materiāli tehniskā bāze, problemātiska pasākumu rīkošana, apmeklētāju trūkums – viss
prasīja lielus līdzekļus, kuru mums nebija...

Foto: Jānis Sandris Patmalniks

Sākums – Kūdras fabrikas
darbinieku klubs

pilsētu un ik reizi pārvedam mājās citu kultūras namu labākās atziņas, piemērojot tās
savām vajadzībām.
Iedvesmojoties no rožu dārza, kas ieskauj
Krimuldas kultūras namu, paši saviem spēkiem iekopām puķu dārzu apkārt visai ēkai,
kur nu puķes zied un priecē ikvienu iedzīvotāju un viesi. Šīs vasaras sākumā par kārtējo
ziedu dārzu pārveidojām arī skvēru pie mūsu
pilsētas vardes skulptūras. Lai iekoptu šos
puķu stādījumus, pašvaldībai nebija jāiegulda
neviens santīms, bet, pateicoties kultūras
nama darbiniekiem un aktīvajiem pilsētas
iedzīvotājiem, kuri labprātīgi ziedoja stādus
no saviem dārziem, ieguvām vēl vienu skaistuma oāzīti Baložu pilsētas centrā.
Ar savu neatlaidību un vēlmi piedāvāt
kvalitatīvus kultūras produktus saviem iedzīvotājiem esam panākuši Kinopunkta
projekta vietu Baložu pilsētas kultūras
namā – līdz nākamā gada martam ikvienam interesentam ir unikāla iespēja vienu
reizi mēnesī noskatīties labu filmu tikai par
santīmu! Katra mēneša pēdējā trešdienas
vakarā mūsu kultūras namā iedegas Kinopunkts. Tā mērķis – dot iespēju Latvijas
reģionu iedzīvotājiem regulāri apmeklēt kinovakarus, neraugoties uz finansiālajām iespējām; ar pozitīvām emocijām celt Latvijas
sabiedrības kopējo noskaņojumu; paplašināt
auditorijas redzesloku ar kvalitatīvu kino un
anotācijām.
Mūsu tautas spēks ir mūsu bagātā kultūra,
kultūras mantojums un tautas mākslas tradīcijas – dziesma un deja. Vēlos pateikties
visiem dziedātājiem, visiem dejotājiem un
citiem kultūras aktīvistiem, visiem kolektīvu
un pulciņu vadītājiem un tehnisko darbinieku
komandai, kas kopj šīs valstiski svarīgās tradīcijas. Paldies pirmskolas izglītības iestādes
Avotiņš un Zvaigznīte, Baložu vidusskolas,
Pļavniekkalna sākumskolas vadītājiem un
darbiniekiem par līdzšinējo sadarbību. Vēlos
izteikt pārliecību, ka arī turpmāk neatstāsim
novārtā mūsu tautas garīgās vērtības.
Uz tikšanos Baložu kultūras namā!
Ilze Reinholce

Labākie tērpu autori kopā ar retro disko balles vadītāju.
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DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
Mākslas terapija, L. Hofmanes lekcija –
nodarbība; Ls 5. Pieteikties iepriekš,
jo vietu skaits ierobežots. Daugmales
pamatskolā.
9. un 18. oktobris
Pasaku rīts. Pasākums ar līdzņemtu
10.30
cienastu.
Sieviešu kluba Līves tematisks pasākumu
cikls. Māja Alpi.
14. oktobris 15.00
Maize
21. oktobris 15.00
Putra
28. oktobris 15.00
Kas dārzā?
12. oktobris
15.00 – 19.00

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
No 11. septembra
Indras Vitmanes fotoizstāde Ziedēšanas
Fotoizstāde
laiks.
23. septembris 19.00 Apjumības svētes kopā ar Katlakalna
Tradīciju pasākums folkloras kopu – svinēsim ražas svētkus,
godināsim Jumi, veiksim uguns rituālu,
izdziedāsim skaisto rudens laiku un Goda
mielastā baudīsim darba augļus. Svētēs
piedalās folkloras kopa Grodi.
8. oktobris 19:00
Latviešu tautas Dzīvesziņa – tematiska
Tematiskās tikšanās tikšanās ar baltu filologu, dziesminieku
un gadskārtu tradīciju un godu kopēju
Austri Grasi un žurnālisti, redaktori Ievu
Freinbergu. Dzīvā folklora, dziesminieku
tradīcija, trimdinieku folklora.
Ieejas maksa – Ls 2;
pensionāriem, skolēniem – Ls 1.
9. oktobris 12.00
Interešu kluba Vecie draugi sezonas
Rudens balle
atklāšanas pasākums Pīlādžu balle ar
dziedātāju Kasparu Antesu. Dalības
maksa – Ls 2.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Otrā stāva foajē apskatāma novadnieka
Valērija Makovoja akvareļu izstāde.
8. oktobris 19.00
Koncerts. Jums dziedās duets no Latgales
Inga un Normunds.
Biļešu iepriekšpārdošana, cena – Ls 3.
16.oktobris
Pensionāri tiek aicināti uz Rudens
14.00 –18.00
ziedu balli; spēlēs grupa ES, TU UN
SAKSOFONS. Norise pie galdiņiem, līdzi
ņemot groziņus.
23. oktobris18.00
Deju koncerts Rudens vēju virpulī. Jūs
aicina TDA Zīle un draugi.
Ieejas maksa – Ls 1; skolēniem un
pensionāriem – Ls 0,50.
No 7. oktobra

DOLES TAUTAS NAMS
30. septembris19.00 Kinopunkts! Filma, romantiska drāma
Krēslas sāga. Jauns mēness.
Ieejas maksa – Ls 0,01.
14. oktobris 19.00
Kinopunkts! Filma, kara drāma Sapieris .
Ieejas maksa – Ls 0,01.
28. oktobris 19.00
Kinopunkts! Filma, romantiska komēdija
Svešiniece ciemā. Ieejas maksa – Ls
0,01.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 3. novembrim.- Latvijas karikatūrista Gunāra
Bērziņa arvien populāro un aktuālo karikatūru izstāde.
Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem – Karikatūra kā
vēstures avots; Simboli, to pielietojums; Krāso, zīmē, piezīmē.

Ziedu skulptūra Rudens saule Katlakalnā.
Ar jaunu tradīciju iedzīvotājiem un apmeklētājiem Katlakalna Tautas nams 11. septembrī uzsāka jauno darba
sezonu.
Paldies visiem, kuri atbalstīja pasākumu, piedalījās Rudens
saules skulptūras veidošanā, radošajās darbnīcās un aktīvi

Izskan Dzejas dienas
15. septembrī Doles Tautas namā pulcējās Ķekavas
novadpētniecības muzeja, vidusskolas un bibliotēkas rīkotā skolēnu un pieaugušo dzejoļu konkursa
Esi dzejnieks! dalībnieki - jaunie dzejnieki un arī tie,
kuriem patīk dzeja.
Konkurss notiek jau ceturto gadu, un šoreiz savus darbus bija iesūtījuši 15 autori. Kopā - 30 dzejoļu. Pieaugušo
grupā godalgu saņēma Normunds Jēgers no Baložiem
un atzinību - Ivars Šmits no Iecavas. Skolēnu grupā
(5. - 7. klase) godalgu ieguva Beatrise Bensone, atzinību – Paula Jurģe no Ķekavas vidusskolas, bet 8. - 9.
klases grupā atzinību - Ķekavas vidusskolniece Eleonora

līdzdarbojās jautrajās, atraktīvajās programmās. Ikviens no šī
pasākuma aiznesa līdzi kopīgo ziedēšanas prieku un gaišas
domas, jo ģimeniskā paaudžu kopā būšana dod spēku ieraudzīt
skaisto mums apkārt un sajust kopību gan darbā, gan svētkos.
Velga Kūkuma
Matule. Savukārt 10.- 12. klašu grupā godalga tika piešķirta Santai Kantānei, bet atzinība - Līgai Ragelei no
Bebrenes vidusskolas.
Muzeja speciāliste Velta Strazdiņa Dzejas dienu dalībniekus un viesus iepazīstināja ar Ķekavas novada dzejnieci
Melnupju Mariju (īstajā vārdā Luīzi Stumbergu), viņas dzeju,
kas rakstīta 20. gadsimta sākumā, kā arī ar dzejnieces
saraksti, kas liecina par viņas draudzību ar Annu Brigaderi.
Meiteņu vokālā ansambļa dalībnieces Ilona un Lana izpildīja
divas dziesmas ar Melnupju Marijas vārdiem.
Tradicionāli jaunajiem dzejniekiem, sēžot Dzejnieka
krēslā, bija iespēja nolasīt savus dzejoļus.
Konkurss turpinās! Gaidām jaunus dzejoļus!
Ināra Rumbina

Jaunas grāmatas Ķekavas bibliotēkā!
No 14. septembra jūsu apskatei un vērtējumam tiek
piedāvātas 118 jaunas grāmatas.
Plašajā jauno grāmatu klāstā ir ļoti daudz neparastu,
krāsainu un interesantu bērnu grāmatiņu.

Ļoti gaidīsim pastāvīgos lasītājus un priecāsimies par jauniem lasītājiem. Uz tikšanos jaunajā sezonā mūsu bibliotēkā!
Sanda Zālamane,
Ķekavas pagasta bibliotēkas informācijas speciāliste

Mūsu māksliniekiem - panākumi
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņiem vasara pagājusi,
piedaloties dažādos valsts un starptautiskos konkursos,
kur iegūtas godalgotas vietas.
Astoņgadīgā māksliniece Madara Tīģere (skolotāja – Liene
Ratnika) saņēmusi bronzas medaļu 17. starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā Japānā, kurā piedalījās dalībnieki no
67 valstīm ar 43 000 darbiem.
Savukārt 15. Smilšu skulptūru festivālā Pāvilostā skolas
audzēkņi Roberts Dauburs, Katrīne Žuka un Katrīne Boļše
ar skolotāju Zīli Ozoliņu - Šneideri ieguvuši 3. vietu GRAND
PRIX grupā ar skulptūru Ceļotājs.
Šogad konkursam no Latvijas mākslas skolām tika iesūtīti
58 projekti. Vienpadsmit no tiem žūrija izvēlējās vērtēt jau
gatavā materiālā – smiltīs, un šīs izlases vidū trīs skices bija
no Ķekavas Mākslas skolas.
Priecājoties un lepojoties ar laureātiem,
Inga Zālīte-Cērūze

foto No Zīles Ozoliņas- Šneideres personīgā arhīva

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
15. septembris 19.00 Izrāde BENJAMIŅA. KĀ DZĪVOT
Izbraukums uz Rīgu MODERNAM CILVĒKAM.
Benjamiņas nama (Rīga) izbraukuma
apmeklējums. Iepriekš pieteikties KN.
24.septembris 19.00 Izrādes LEO. PĒDĒJĀ BOHĒMA.
Izbraukums uz Rīgu Nacionālā teātra (Rīga) izbraukuma
apmeklējums. Iepriekš pieteikties KN.
29. septembris 19.00 Kinopunkts! Filma Svešiniece ciemā
Kino
(romantiska komēdija, ASV 2009, rež.
Dž. Elmera filma, 97 min., no 12 gadiem).
3. oktobris 18.00
Izrādes Trakā nauda, Latvijas Nacionālā
Izbraukums uz Rīgu teātra (Rīga) izbraukuma apmeklējums.
Iepriekš pieteikties KN.
10. oktobris 17.00
Izrāde Henrijs VIII. Karaliskais gambīts –
Teātra izrāde
nopietna komēdija divos cēlienos.
Biļetes – Ls 3; 4; 5; 6. Iepriekšpārdošana –
KN kasē un Biļešu servisa kasēs visā Latvijā.
13. oktobris
A. Lindgrēnas izrāde bērniem Pepija
10.00 un 12.40
Garzeķe, Neatkarīgais teātris Kabata.
Biļetes – Ls 2; stundu pirms izrādes.
13 .oktobris 19.00
Dokumentālā filma Ģimenes lietas/2010.
Latvija
Biļetes – Ls 1; pensionāriem – Ls 0,50;
stundu pirms filmas.
27. oktobris 19.00
Kinopunkts! Ieejas maksa – Ls 0,01.

Ziedēšanas svētki Katlakalnā

foto: valters priede

Afiša

Ķekavas Mākslas skolas audzēkņi pie mākslas darba Ceļotājs
Smilšu skulptūru festivālā.

