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PIELIKUMS

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 15. jūlija sēdes Lēmumam Nr. 2. § 2.9. (Protokols Nr. 14)
SaiStošie noteikumi nr. 32/2010

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu un 13. panta 6. daļu, 26. panta 3. daļu un Pārejas noteikumu 11. punktu.

1. Noteikumos lietotie termini.
1.1. Koordinātu sistēma - ģeodēziskajiem uzdevu-

miem piemērota ģeometriska sistēma, lai raksturotu 
punktu koordinēto stāvokli (praktiskajiem pielietoju-
miem punktu stāvokli nosaka ar plaknes koordinātām 
x un y, bet augstumu ar H).

1.2. Ģeodēziskais punkts — apvidū nostiprināta 
zīme, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodro-
šināta uzturēšana, kā arī ir noteikts vismaz viens 
no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, augstums, 
Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeo-
magnētiskā lauka vērtība;

1.3. Ģeodēziskie darbi - ģeodēziskie darbi būv-
niecībā ietver: 

ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti;
būvprojektēšanas sagatavošanu;
būvju nospraušana;
būvdarbu kvalitātes kontroli;
būvju izpildmērījumus.
1.4. Objekta punkti - topogrāfiskie punkti, ēkas 

konstrukciju punkti, būvasu un sarkano līniju no-
stiprinājuma punkti, robežpunkti un citi mērīšanai 
apzīmēti un neapzīmēti raksturīgi punkti.

1.5. Kadastrālā uzmērīšana — zemes vienību, 
būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu rakstu-
rojošo datu iegūšana apvidū;

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

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

1.8. Digitālā karte - Ķekavas novada administra-
tīvās teritorijas augstas detalizācijas inženiertopo-
grāfiskā digitālā karte (ar mēroga 1:500 un lielāku 
noteiktību), tai skaitā ielu un ceļu sarkanās līnijas, 
kas izstrādāta digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf 
formātā).

1.9. Avārija - iepriekš neplānoti inženierkomuni-
kāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes 
gadījumus vai materiālus zaudējumus.

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

2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas 
novada administratīvajā teritorijā notiek augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un infor-
mācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemša-
na, pārbaude un uzkrāšana. Šie noteikumi attiecas 

arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu 
grafiskajām daļām.

3. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un 
fiziskajām personām, kas Ķekavas novadā veic:

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

3.2. ģeodēziskos un kadastrālās uzmērīšanas 
darbus;

3.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu 
izstrādi.

4. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu 
pievadu), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība 
(rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic 
pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Ķeka-
vas novada pašvaldības būvvaldes akceptēto vai 
saskaņoto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts 
ģeodēzijā un mērniecībā licencēto vai sertificēto 
personu izstrādāts inženiertopogrāfiskais plāns, kas 
saskaņots ar komunikāciju turētāju organizācijām, 
pašvaldības komunikāciju inženieri, pašvaldības 
digitālās kartes uzturētāju, un savietots ar vienotās 
novada digitālās kartes topogrāfisko informāciju.

5. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā 
augstas detalizācijas (ar mēroga 1:500 noteiktību) 
topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un 
uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu 
izsniegšanu realizē un koordinē Ķekavas novada 
pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai ir 
tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas 
ir saskaņota ar pašvaldību.

6. Saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu pašvaldī-
bas izvēlētā juridiskā persona bez maksas izsniedz 
Ķekavas novada pašvaldībai apliecinātus datus no 
vienotās novada digitālās kartes divu darba dienu 
laikā no rakstiska (elektroniska) pieprasījuma sa-
ņemšanas brīža.

7. Inženiertopogrāfiskā materiāla aktualizācija 
nav nepieciešama: 

7.1. Avārijas darbu gadījumā*;
7.2. Uzstādot pagaidu būves (līdz 0,3 m dziļu-

mam)*;
7.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība 

nepārsniedz 4 m2 vai inženierkomunikāciju garums 
nav lielāks par 4 m*;

7.4. Darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būv-
projekts*;

7.5. Zemes ierīcības projektiem, ja darba uzde-
vums to neparedz*;

7.6. Ja esošais inženiertopogrāfiskais materiāls 

mērogā 1:500 nav vecāks par vienu gadu*.
(*) - šajos gadījumos var izmantot esošo topo-

grāfisko vai kadastra kartes materiālu.
8. Lai kontrolētu būvdarbu kvalitāti instrumentāli 

jāuzmēra un jānosaka būves un būvelementu faktis-
ko izmēru atbilstība akceptētajam būvprojektam un 
Latvijas būvnormatīvos noteiktajiem kvalitātes rādītā-
jiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā 
katrs uzņēmums (objektu īpašnieki, ekspluatējošās 
organizācijas, būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veica-
mo darbu specifikai (profilam) un apjomam.

9. Izziņas par jaunbūves statusa sagatavošanu 
vai objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek pēc 
(arī tiem, kuriem būvatļauja nav nepieciešama) ap-
sekošanas un pārbaudes to atbilstībai akceptētam 
būvprojektam, kā arī ģeodēzisko darbu rezultātā 
iegūtās informācijas savienošanas ar novada vienoto 
digitālo karti.

10. Izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu 
(pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) 
un piesaisti izpildshēmai organizē un nodrošina per-
sona, kas saņēmusi rakšanas atļauju vai būvatļauju.

11. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu ins-
trumentālo uzmērīšanu veic mērniecībā licencēta vai 
sertificēta persona.

12. Topogrāfiskās informācijas savietošanai nova-
da vienotajā digitālajā kartē Ķekavas novada pašval-
dība pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu 
personu topogrāfiskos, ģeodēziskos un kadastrālos 
uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus, izpildshē-
mas un būvasu nospraušanas aktus), kas sagata-
voti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā),  
1992.gada Latvijas taisnleņķa koordinātu LKS 92 TM 
un 1977. gada Baltijas normālā augstumu sistēmā. 
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vis-
maz trīs viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem 
punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfiskajā plānā 
vai kadastra kartē.

13. Pašvaldībā iesniedzamajiem inženiertopogrā-
fiskajiem plāniem ar mēroga noteiktību 1:500 jābūt 
savietotiem kopā ar kadastra datiem (zemes robež-
līnijām), kas saskaņoti ar kadastra datu uzturētāju.

14. Topogrāfiskās informācijas specifikai ar mēro-
ga noteiktību 1:500, kas tiek ievietota novada vieno-
tajā digitālajā kartē jāatbilst Valsts zemes dienesta 
izstrādātajai specifikācijai.

15. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības 
darbu veikšanai, izsniedz šo noteikumu 5. punktā 
minētā juridiskā persona pēc rakstiska (elektroniska) 
pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā. 

Ja objektā nepieciešams izstrādāt jaunas ielu sar-
kanās līnijas vai esošo sarkano līniju aktualizācija, 
informāciju var izsniegt piecu darba dienu laikā.

16. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodē-
zisko darbu rezultātā iegūtā informācija iesniedzama 
pārbaudei šo noteikumu 5. punktā minētajai juridis-
kajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu lai-
kā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālajai 
situācijai dabā un valstī noteiktajiem standartiem. 
Ķekavas novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā 
būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) 
tikai šādā veidā saskaņotu (reģistrētu) informāciju.

17. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrā-
fiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši 
izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to no-
vietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildshē-
mā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas 
(būvbedres) aizbēršanas.

18. Pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas tiek 
pieaicināts Būvvaldes pārstāvis būvdarbu pieņem-
šanai rakšanas darbu atļaujā noteiktajos gadījumos.

19. Pēc inženierkomunikāciju objektu uzmērī-
šanas personai, kas saņēmusi rakšanas atļauju 
vai būvatļauju vienas nedēļas laikā izpildshēmas 
divi eksemplāri jāiesniedz Būvvaldē un jāsaņem 
akcepts par būvdarbu veikšanu atbilstoši projektam 
(vai saskaņotām izmaiņām). Pēc akceptēšanas iz-
pildshēmas viens eksemplārs paliek Būvvaldē un 
otrs tiek atdots iesniedzējam.

20. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek 
vai izziņa par jaunbūves statusu netiek sagatavota, 
ja nav šo noteikumu 5. punktā minētās juridiskās 
personas apliecinājuma par objekta topogrāfiskā 
materiāla savietošanu ar novada digitālo karti.

21. Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
grafiskā daļa ir nododama pārbaudei šo noteikumu 
5. punktā noteiktajai juridiskajai personai, lai noteiktu 
esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai 
situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu 
novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu vai saistošo noteikumu izdo-
šanu par detālplānojuma apstiprināšanu pieņem, ja 
kartogrāfiskais materiāls ir saskaņots ar šo noteiku-
mu 5. punktā noteikto juridisko personu.

22. Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženier-
būvju objektu pieņemšana ekspluatācijā, to īpašnie-
kiem jānoformē ar pieņemšanas-nodošanas aktu, 
kuram jāpievieno šajos noteikumos noteiktā kārtībā 
apstiprinātas izpildshēmas.

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis
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APSTIRPINĀTI ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr. 5. § 5.3. (Protokols Nr. 6.)
SaiStošie noteikumi nr. 9/2010

Par pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās aprūpes centrs publiskajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu,  

kā arī, ņemot vērā p/a Ķekavas sociālās aprūpes centrs nolikuma 24. punktu.

APSTIPRINĀTI ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 25. februāra sēdes lēmumu 8. § 8.1. (Protokols Nr. 6.)
SaiStošie noteikumi nr. 10/2010

Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras  
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

1. Maksa par sporta zāles izmantošanu

Sporta zāles nosaukums Nodarbību izcenojums novada 
iedzīvotājiem LVL / 1h

Nodarbību izcenojums 
juridiskajām personām LVL /1h

 Cena bez 
PVN PVN 21% Kopā ar 

PVN 21%
Cena bez 

PVN PVN 21% Kopā ar 
PVN 21%

Telpu un inventāra noma       
1.1. Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm 

no 8.00 līdz 17.00. 8.27 1.74 10.00 14.88 3.12 18.00

1.2. Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm 
no 17.00 līdz 23.00. 12.40 2.60 15.00 16.53 3.47 20.00

1.3. Tribīņu sporta zāle. 4.96 1.04 6.00 6.61 1.39 8.00
1.4. Ģērbtuves un dušas.    9.92 2.08 12.00
1.5. Individuālajiem apmeklētājiem. 1.32 0.28 1.60    
1.6. Bērniem līdz 18 gadiem. 0.83 0.17 1.00    
1.7. Bērnu laukuma apmeklējums. 0.41 0.09 0.50    

2. Sacensību un pasākumu rīkošanai

Sporta zāles nosaukums

Telpu 
noma/ 1h   

Telpu 
noma 

mēnesī
Cena  

bez PVN PVN 21% Kopā ar 
PVN 21%

Kopā  
ar PVN

2.1. Lielā sporta zāle ar ģērbtuvēm. 20.66 4.34 25.00

2.2. Tribīņu sporta zāle. 8.27 1.74 10.00
2.3. Sauna (pieteikšanās 2 h iepriekš). 7.44 1.56 9.00
2.4. Sauna (sportistiem). 5.79 1.21 7.00
2.5. Tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, u.c.). 6.61 1.39 8.00
2.6. Trenažieru telpa (līdz 31.12.2012.). 60.00

3. Atlaides sporta zāles nomai un maksai par izmantošanu

Atlaide

3.1. Noma sacensībām vairāk par 5h. 20%
3.2. Saunas noma vairāk par 3 h. 20%
3.3. Sporta zāles un ģērbtuvju izmantošana Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes baložu ie-

cirkņa policistiem treniņu nodarbībām piektdienās no 14.00 līdz 16.00 (līdz 31.12.2010.). 100%

3.4. Sporta zāles un ģērbtuvju izmantošana privātās pamatskolai Gaismas tilts 97 skolēnu 
sporta mācību stundām piektdienās no 8.15 līdz 13.25 (līdz 30.04.2010.). 53%

3.5. Sporta zālei treniņu nodarbībām (līdz 31.05.2010.):
3.5.1 mākslas vingrošanai 20 st nedēļā.;
3.5.2. futbola skolai Metta  bērnu un jauniešu komandām 10 st. nedēļā;  
3.5.3. futbola klubam Auda bērnu un jauniešu komandām 3 st. nedēļā;
3.5.4. florbola klubam Ķekava vīriešu virslīgas komandai 4 st. nedēļā;
3.5.5. florbola klubam Ķekava sieviešu virslīgas komandai 4 st. nedēļā;
3.5.6. florbola klubam Ķekava bērnu un jauniešu komandai 6 st. nedēļā; 
3.5.7. florbola klubam Ķekavas Bulldogs bērnu un jauniešu komandām 10 st. nedēļā.

100%

3.6. Sporta zāle Ķekavas novada komandām, piedaloties valsts mēroga sacensībās. 100%

4. Inventāra noma

 Cena bez 
PVN PVN 21% Kopā ar 

PVN 21%
Inventārs LVL / 1h
4.1. Galda teniss, lielais teniss, volejbola tīkla komplekts, novusa galds, 

futbola vārti, florbola vārti, distanču slēpju komplekts, velosipēds. 0.83 0.17 1.00

4.2. Sporta inventāra noma (bumbas: basketbola, futbola, volej-
bola; raketes: galda tenisa, badmintona; šautriņu dēlis). 0.83 0.17 1.00

4.3. Tribīņu noma (par vienu posmu). 4.96 1.04 6.00
4.4. Kafejnīcas, bufetes uzstādīšanas īre. 4.96 1.04 6.00
Inventārs LVL / 24h
4.5. Aizsargķivere. 0.41 0.09 0.50

5. Sporta sacensību apmeklējums 

Ieejas biļete Cena  
bez PVN PVN 21% Kopā ar 

PVN 21%
5.1. Valsts mēroga sacensībām. 0.83 0.17 1.00
5.2. Valsts mēroga sacensībām skolēniem un pensionāriem. 0.41 0.09 0.50

6. Dalības maksa sacensībās
 Ls ar PVN 21%
6.1. Individuālajām sacensībām. 1 - 20
6.2. Komandu sacensībām. 3 - 250

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās aprūpes centrs  
publisko sociālo pakalpojumu maksu: 

nr. Publisko sociālo pakalpojumu veidi Mērvienība
Cena  

(ar PVN neapliek)
(Ls)

1.1.
Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā (pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušajām personām)

1 persona /
mēnesī 220

1.2. 
Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā (citā administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušajām personām)

1 persona /
mēnesī 340

1.3. Dienas centra Gaismas iela sociālās aprūpes 
pakalpojumi

1 persona /
dienā 5,00

1.4. Mājas aprūpes pakalpojumi stundā 2,50

1.5. Tehnisko palīglīdzekļu noma:

1.5.1. Manuālais pavadoņa vadāmais ratiņkrēsls Mēnesī 4,10

1.5.2. Elektriskais ratiņkrēsls ar rokas vadību Mēnesī 33,00
1.5.3. WC krēsli ar / bez riteņiem Mēnesī 2,00
1.5.4. Vannas/ dušas krēsli Mēnesī 2,00

1.5.5. Rollatoru komplekts ar 4 riteņiem Mēnesī 2,00
1.5.6. Staigāšanas rāmis ar 2 riteņiem Mēnesī 1,20
1.5.7. WC aprīkojums (rāmis) Mēnesī 1,50
1.5.8. Funkcionālā gulta ar matraci Mēnesī 16,00
1.5.9. Staigāšanas rāmis bez riteņiem Mēnesī 1,15

2. Atbrīvojumi no maksas un atvieglojumi tiek noteikti Ķekavas novada trūcīgajām vai 
maznodrošinātajām ģimenēm (personām) saskaņā ar Ķekavas novada Domes saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 3/2009 Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā (25.08.2009.).

2.1. Atbrīvoti no maksas par pakalpojumu – Ķekavas novada trūcīgās ģimenes 
(personas).

2.2. Atvieglojumi 50% apmērā no pakalpojuma summas – Ķekavas novada mazno-
drošinātajām ģimenēm (personām).

3. Ieņēmumus no publiskajiem pakalpojumiem ieskaitīt pašvaldības aģentūras  
Ķekavas sociālās aprūpes centrs kontā. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45. pantā noteiktajā 
kārtībā un tie publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads 
un pašvaldības mājas lapā. 

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis
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Pielikums Ķekavas novada Domes 2010. gada 26. augusta sēdes lēmumam Nr.    5. § 5.10. (Protokols Nr. 16)
SaiStošie noteikumi nr. 33/2010

Grozījums 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 19/2010  
Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,  
likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu un 15. pantu

Izdarīt 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr. 19/2010 Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību šādu grozījumu:
Aizstāt vārdus Dzīvokļu komisija ar vārdiem Sociālo lietu komiteja visā saistošo noteikumu tekstā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Krūmiņš            

2010. gada septembrī biedrībai Partnerība 
Daugavkrasts aprit trīs gadi, kuros jau īstenoti 
pirmie lielie projekti Ķekavas novada līdzsvaro-
tai attīstībai. Kas šajā laikā paveikts un kādas 
ir nākotnes ieceres?

Redzami pirmie darba augļi 
Kopš 2009. gada biedrība Partnerība Daugav-

krasts izstrādājusi divas Vietējās attīstības stratēģi-
jas – Lauku teritoriju attīstības un Zivsaimniecības 
teritoriju attīstības stratēģiju, kas apstiprinātas Lauku 
atbalsta dienestā.

Vietējiem iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas 
par Leader programmas projektu sagatavošanu un 
realizāciju, īstenoti vairāki būtiski projekti:
§ biedrība Aste gredzenā – vienoti ar dabu  

atpūtā un sportā (suņu kamanu un trejriteņa iegāde, 
divriteņu iegāde, āra nojumju iegāde) – Ls 3996,18;
§ biedrība Futbola skola Metta – apskaņošanas 

inventāra iegāde futbola treniņiem un spēlēm –  
Ls 4077;
§ SIA KIRK – Svētku prieks (piepūšamo atrakciju 

iegāde) – Ls 4728.
Īstenošanas procesā atrodas šādi projektu  

pieteikumi:
§ Z/s Valmoniras – Vienoti ar dabu (bērnu rotaļu 

un vingrošanas aprīkojuma iegāde, laivu, glābšanas 
vestu un airu iegāde) – Ls 8688;
§ SIA Skvoša dārzs – bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošana – Ls 4235;
§ SIA Personāls Plus – pērlīšu rotu darbnīcas 

izveide un demonstrāciju zāles iekārtošana –  
Ls 14 625;
§ Ķekavas novada pašvaldība – Ceļojums Ķe-

kavas novadā (interaktīvo karšu, drukāto karšu 
sagatavošana, GPS moduļa izstrāde un norādes 
zīmju uzstādīšana Ķekavas novadā);
§ biedrība Piedzīvojumu parks – laivu nomas 

punkta izveide, ūdens tūrisma maršrutu izstrāde 
Ķekavas novadā – Ls 6323,52;
§ biedrība Kvask – Cilvēka labākais draugs – 

suns (suņu apmācībām un treniņiem nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde) – Ls 9957,20;
§ biedrība Amatnieku centrs LINUM – aušanas 

cikla demonstrācijas teritorijas un radošo darbnīcu 
izveide Valdlaučos – Ls 4688;
§ Ķekavas Starptautiskā sadraudzības biedrība – 

Brīvais laiks Ķekavā (zirgu un pajūgu iegāde) –  
Ls 9686,44;
§ Normunds Smiltnieks – Visu bērniem (bērnu 

rotaļu laukuma ierīkošana) – Ls 1605,17;
§ biedrība Zaļā līdaciņa - Par sakoptu vidi  

(traktortehnikas ar uzkari iegāde) – Ls 10 959,73;
§ biedrība Sempre – tautas tērpi Ķekavas nova-

da muzicējošiem bērniem un jauniešiem – Ls 1951;
§ biedrība Ozols – Tautas tradīcijas dzīvo un 

plaukst (tautas tērpu izgatavošana un Ķekavas 

novada tautas tērpa izgatavošana) – Ls 8363,43;
§ Ķekavas starptautiskā sadraudzības biedrība – 

Dabas draugi Ķekavai (nožogojuma uzstādīšana 
Mini Zoo) – Ls 7406;
§ biedrība Piedzīvojumu parks – mācību po-

ligona izveide orientēšanās iemaņu apguvei un 
pilnveidošanai, materiāli tehniskās bāzes izveide 
piedzīvojumu tūrisma, tautas sporta un atpūtas 
pasākumu organizēšanai – Ls 9525,42;
§ Daugavas zvejnieku biedrība – publiskās  

metālapstrādes darbnīcas izveide – Ls 11 810,62.

Atbalsts mazajiem projektiem
Papildus Leader programmas apguvei biedrība 

Partnerība Daugavkrasts 2009. gadā izsludināja 
mazo projektu konkursu ar maksimālo projektu 
finansējumu – 500 latu vienam projektam. Kopā 
tika iesniegti 13 projektu pieteikumi, astoņi no 
tiem tika apstiprināti par pilnu summu un viens –  
par daļēju finansējumu:
§ Ķekavas novada Baložu vidusskola – norāžu 

un marķējuma uzstādīšana skriešanas, slēpošanas, 
riteņbraukšanas un nūjošanas trasēs Ķekavas no-
vada Baložu meža masīvā;
§ florbola klubs Ķekavas Bulldogs – inventāra  

iegāde un treniņu organizēšana Pļavniekkalna skolā;
§ Ķekavas novada Daugmales pamatskola – 

bērnu zīmētā animācijas filma Ko darīt?;
§ Ķekavas novada bibliotēka – saturīgi pavadīts 

laiks bibliotēkā ceļā no skolas uz mājām;
§ biedrība Cita Ķekava – projektora un tā palīgie-

rīču iegāde biedrības administratīvās kapacitātes 
uzlabošanai;
§ pašvaldības aģentūras Ķekavas sociālās  

aprūpes centrs – bērnu un jauniešu dienas centrs 
Baložu pilsētā;
§ biedrība Zaļā līdaciņa – pludmales volejbola 

laukuma izveidošana un tā apkārtnes sakārtošana;
§ SIA I. A. Risinājumi - jaunas un izglītojošas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas maznodrošināto 
ģimeņu bērniem;
§ Pļavniekkalna sākumskola – aprīkojuma iegāde 

bērnu iniciatīvu veidošanai.

Biedrība - sabiedriski aktīva
Biedrība Partnerība Daugavkrasts darbojas ne ti-

kai Leader programmas un finanšu apguves jomās, 
bet sniedz arī ieguldījumu novada sociālās sfēras 
un līdzsvarotas lauku teritorijas attīstībā, aptverot 
visas pakārtotās jomas un nozares.

Laika periodā no 2008. gada rudens līdz  
2010. gada vasaras vidum Partnerība Daugavkrasts 
iesaistījusies vairākās sabiedriskajās aktivitātēs un 
izglītojošos pasākumos:
§ noorganizētas piedzīvojumu sacensības Ķeka-

vā – Xtrail, kurās piedalījās 13 komandas no Ķe-
kavas, Daugmales, Baložiem, Jelgavas un Rīgas;

§ 2009. gada vasarā Ķekavā sarīkots 1. Vislat-
vijas Garšaugu festivāls;
§ Junior Achievment Latvia aktivitāšu ietvaros jau 

trīs gadus biedrība Partnerība Daugavkrasts iesais-
tās skolēnu ekonomiskās izglītības programmās;
§ sadarbībā ar tirdzniecības centru Liiba un  

Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni 2009. gada de-
cembrī tika rīkota labdarības akcija, lai saziedotu 
rotaļlietas, bērnu drēbītes un citas maznodrošinā-
tiem bērniem noderīgas lietas;
§ Partnerība Daugavkrasts, sadarbojoties ar 

Latvijas Pilsonisko aliansi, aktīvi iesaistījusies arī 
nevalstisko organizāciju platformas veidošanā; 
§ sadarbībā ar Lauku atbalstu dienestu un Valsts 

lauku tīklu Ķekavā notika pirmā no vairākām re-
ģionālajām konferencēm par Leader pieejas īste-
nošanu Latvijā;
§ kopīgi ar Lauku skolu tīklu Daugmales pamat-

skolā notika Lauku skolu konference;
§ organizēti pieredzes apmaiņas braucieni  

uz Bauskas partnerības teritoriju;
§ rīkota tikšanās ar Jaunpils partnerības  

pārstāvjiem.

Par nākotnes plāniem
Biedrības Partnerība Daugavkrasts tuvākās  

nākotnes plāni:
§ jau 2010. gada rudenī noorganizēt plašu se-

mināru par Leader pieeju Latvijā, aktuālajām prob-
lēmām projektu sagatavošanā, projektu pieteicēju 
atpazīstamības un publicitātes veidošanu, kā arī 
par pašu projektu sagatavošanu Eiropas zivsaim-
niecības fonda un Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauka attīstības programmu ietvaros. Šādi semināri 
turpmāk tiks organizēti aizvien biežāk, piesaistot 
lektorus no citām vietējām rīcības grupām;
§ noorganizēt vairākus pieredzes apmaiņas 

braucienus pa Latviju – 2010. gada rudenī no-
tiks brauciens lauksaimniekiem, bet 2011. gadā -  
potenciālajiem projektu pieteicējiem;
§ 2011. gadā plānots atkārtoti izsludināt Mazo 

projektu konkursu;
§ aicināt uz diskusiju zivsaimniecības nozarē 

iesaistītās personas, lauksaimniekus, uzņēmējus, 
tūrisma nozares pārstāvjus un pārējos interesentus, 
lai apzinātu viņu vajadzības, vēlmes un tās iekļautu 
attīstības stratēģijas izmaiņās;
§ turpināt iesaistīties labdarības projektos un 

pasākumos, sporta aktivitātēs novadā;
§ iespēju robežās aizstāvēt novada iedzīvotāju 

un uzņēmēju intereses sarunās ar nozaru minis-
trijām un citām valsts iestādēm.

Svarīgs iedzīvotāju viedoklis
Lai veicinātu līdzsvarotu attīstību Ķekavas no-

vadā un iespējami efektīvāk apgūtu Leader prog-
rammas finansējumu, vēlos aicināt visus Ķekavas 

Partnerības Daugavkrasts triju gadu bilance Izmaiņas  
autobusa maršrutā  
Rīga – Bauska

Sākot ar 1. septembri ir izmaiņas 
autobusa maršrutā Rīga – Bauska,  
pašvaldību informē Autotransporta 
direkcija.

Pietura
reiSS

no Rīgas 
17.00

no Rīgas 
19.10

Titurga 17.12 19.18
Pļavniekkalna pagrieziens 17.18 19.20
Vimbas 17.22 19.23
Ķekava 17.25 19.25
Odukalns 17.26 19.26
Čagas 17.28 19.28
Stabiņi 17.30 19.30
Gūģi 17.32 19.32
Balkas 17.34 19.34
Lipši 17.36 19.36
Brieži 17.37 19.37
Dzērumu pagrieziens 17.39 19.39
Bauskas autoosta 18.20 20.20

Pietura
reiSS

no  
Bauskas

6.30

no 
Bauskas

7.20

no 
Bauskas

8.00
Dzērumu pagrieziens 7.11 7.59 8.39
Brieži 7.12 8.01 8.41
Lipši 7.14 8.03 8.43
Balkas 7.16 8.05 8.45
Gūģi 7.18 8.07 8.47
Stabiņi 7.20 8.09 8.49
Čagas 7.22 8.11 8.51
Odukalns 7.24 8.13 8.53
Ķekava 7.25 8.15 8.55
Vimbas 7.27 8.18 8.58
Pļavniekkalna 
pagrieziens

7.30 8.22 9.02

Titurga 7.32 8.28 9.08
Rīgas autoosta 7.40 8.40 9.20

novada iedzīvotājus, it īpaši iekšējo ūdeņu zvejnie-
kus, novada uzņēmējus, kultūras, sporta un citu 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus aktīvi iesaistīties 
biedrības Partnerības Daugavkrasts darbībā un 
izteikt savu viedokli.

Mums ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis – kādi būtu 
darāmie darbi, kuras jomas un aktivitātes Ķekavas 
novadā jāattīsta, kādu aktivitāšu un pasākumu rea-
lizācijai Jums nepieciešami līdzekļi un konsultāci-
jas. Jo īpaši gaidām zvejnieku, uzņēmēju un NVO 
pārstāvju viedokļus.

 Savas pārdomas, viedokļus, jautājumus un vēl-
mes sūtiet elektroniski – maris.belovs@kekava.lv 
vai pa pastu uz šādām adresēm: biedrība Partne-
rība Daugavkrasts, Gaismas iela 19, k-9, Ķekava, 
Ķekavas novads vai biedrība Partnerība Daugav-
krasts, Ērgļi - 1, Valdlauči, Rīga, LV-1004.Jūsu 
zvanu gaidīsim pa tālruni - 26194118.

Veidosim savu nākotni kopā!
Māris Belovs,  

biedrības Partnerība Daugavkrasts 
 valdes priekšsēdētājs



4  dažādi Ķekavas Novads
2010. gada 21. septembris

Paziņojums par detālplānojuma  
izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 
29.09.2009. sēdes lēmumu 2.§ 2.3.p. 
(Protokols Nr. 9) Par detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajiem īpa-
šumiem Ineši-1, kadastra numurs 8070 
008 0086, un Ineši-2, kadastra numurs 
8070 008 2052, Ķekavā, Ķekavas pa-
gastā, Ķekavas novadā, zemesgabalu 
sadalei un savrupmāju apbūvei tiek uz-
sākta detālplānojuma izstrāde atbilstoši 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 
2009.-2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās teri-
torijas (DzM), apakšzonējums (DzM1), Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Atklāto telpu 
(zaļās) teritorijas (Z), apakšzonējums (ZA2), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas 
daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā pēc publikācijas 
laikrakstā Latvijas Vēstnesis rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdie-
nās 9.00 - 13.00 un ceturtdienās 14.00 - 19.00, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas 
novada pašvaldībai - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta 
zīmogs). Tālrunis uzziņām - 67935861.

ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI
2010./ 2011. mācību gadā

BALOŽU VIDUSSKOLA
UZ SKOLU
Plkst. 7.40 – Katlakalna pagrieziens, 7.45 – Valdlauči, k-5 (pārkāpj no Ķekavas autobusa); 8.00 – Baložu pilsētas pārvalde – Baložu 
vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss Setra, GT 2822).
Plkst. 8.20 – Katlakalna pagrieziens; 8.30 – Valdlauči, k-5; 8.40 – Baložu pilsētas pārvalde – Baložu skola (Ķekavas novada pašvaldība, 
Setra, GT 2822). 
Plkst. 7.45 – Titurga, katlu māja – Alejas – Vimbas; 8.00 – Doles tautas nams; 8.10 – Pļavniekkalna tautas nams, 8.15 – 26. autobusa 
galapunkts Kaļķu ceplis; 8.20 – Ziedonis – Mākoņkalns; 8.30 – Buras; 8.35 – Baložu vidusskola. (Ķekavas novada pašvaldība,  
Ford Tranzit, DZ 7446).
NO SKOLAS
Pirmdiena – ceturtdiena (Ķekavas novada pašvaldība, Setra,GT 2822):
Plkst. 15.10 – Baložu vidusskola – Baložu pārvalde – Valdlauči, k-5.
Plkst. 16.00 – Baložu vidusskola – Buras – Baložu pārvalde – pagrieziens uz Baložiem – Katlakalns, 26. autobusa galapunkts – Ziedonis – 
Valdlauči, k-5 – Krustkalni – Alejas – Vimbas – Ķekava, Doles Tautas nams.
Piektdiena (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822): 
Plkst. 14.20 – Baložu vidusskola – Baložu pārvalde – Valdlauči, k-5.
Plkst. 15.10 – Baložu vidusskola – Buras – Baložu pārvalde – pagrieziens uz Baložiem – Katlakalns, 26. autobusa galapunkts – Ziedonis – 
Valdlauči, k-5 – Krustkalni – Ķekava, Doles Tautas nams.
UZ KONCERTLEKCIJU
Divas reizes mēnesī, otrdienā un trešdienā, koncertlekcija Rīgā. Plkst. 11.00 no Baložu vidusskolas (Setra, GT 2822).

DAUGMALES PAMATSKOLA
UZ SKOLU
Plkst. 7.05 – Ķekavas autobusu galapunkts; 7.07 – Ķekava A7; 7.09 – Odukalns; 7.15 – Smildziņas; 7.17 – Dzintari; 7.26 – Sakaiņu 
pilskalns; 7.34 – Bramberģe; 7.36 – Birzītes; 7.40 – Daugmales pamatskola; 7.46 – Līdakas; 7.50 – Kalniņi; 7.54 – Ezeri; 7.56 – Celmi; 
7.58 – Komplekss; 8.00 – Daugmales pamatskola. (SIA Alberts G).
NO SKOLAS
Plkst. 15.00 – Daugmales pamatskola; 15.02 – Komplekss; 15.04 – Celmi; 15.06 – Ezeri; 15.10 – Kalniņi; 15.14 – Līdakas; 15.20 – 
Daugmales pamatskola; 15.24 – Birzītes; 15.26 – Bramberģe; 15.34 – Sakaiņu pilskalns; 15.43 – Dzintari; 15.45 – Smildziņas; 15.50 – 
Odukalns; 15.52 – Ķekava A7; 15.55 – Ķekavas autobusu galapunkts. (SIA Alberts G).

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA
UZ SKOLU
Plkst. 6.45 – Ķekava – Pļavniekkalna skola; 7.10 – Kaļķu ceplis – Ziedonis – Mākoņkalns; 7.30 – Vallauči, k-5 – pagrieziens uz Baložiem – 
Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – Ķekavas sākumskola. (Mercedes Benz, DZ 1568).
Plkst. 7.30 – Valdlauči, k-5 – Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – Ķekavas sāķumskola. (SIA Alberts G).
Plkst. 7.00 – pagrieziens uz Jāņupi – Dāvi – Mellupi – Pie ozola – Plakanciema pasts – Smiltnieki – Vilciņi – Tīreļi – Celtnieki – Lejaspavāri – 
Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – Ķekavas sākumskola (SIA KM Grupa). 
Plkst. 7.20 – Dzērumi – Balkas – Čagas – Odukalns – Ķekavas sākumskola – Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts. (SIA KM Grupa).
Plkst. 11.45 – Dzērumi (tiek vesti piec– un sešgadīgie bērni). (SIA KM Grupa).
NO SKOLAS
Plkst. 15.15 – satiksmes autobusa galapunkts; 15.20 – Ķekavas sākumskola – Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – pagrieziens  
uz Baložiem – Valdlauči, k-5 – Mākoņkalns – Ziedonis – Kaļķu ceplis – Pļavniekkalna skola – Ķekava. (Ķekavas novada pašvaldība,  
Mercedes Benz, DZ 1568).
Plkst. 15.15 – Ķekavas sākumskola – Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – Lejaspavāri – Celtnieki – Tīreļi – Vilciņi – Smiltnieki –  
Plakanciema pasts – Pie ozola – Mellupi –– Dāvi – pagrieziens uz Jāņupi. (SIA KM Grupa).
Plkst. 15.15 – Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts – Ķekavas sākumskola – Odukalns – Čagas – Balkas – Dzērumi. (SIA KM Grupa).
Plkst. 17.00 – Ķekavas sākumskola (tiek vesti piec– un sešgadīgie bērni). (SIA KM Grupa).

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA
NO SKOLAS
Plkst. 16.30 – Pļavniekkalna sākumskola – Mākoņkalns – Ziedonis. (Ķekavas novada pašvaldība, Toyota Hiace, HE 2210).
Plkst. 16.45 – Pļavniekkalna sākumskola – Alejas – Ķekava. (Ķekavas novada pašvaldība, Toyota Hiace, HE 2210).

UZ RĪGU – BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
UZ SKOLU
Plkst. 6.45 – Daugmale; 7.05 – Ķekava, Gaismas iela 6 – Ziedonis; 7.45 – Rīga (Putnu un Graudu iela; 7.50 – Telts iela, 8.10 – Grīvas iela, 
Iļģuciems); 9.00 – Ķekava. (Ķekavas novada pašvaldība, VW Transporter, GB 2331).*
Plkst. 8 40 – no Burām, Baloži – Rīga. (Ķekavas novada pašvaldība, Ford Tranzit, DZ 7446).
NO SKOLAS
Plkst. 14 00 – Ķekava – 15.30 Grīvas, Rīga – 16.45 Ķekava 5 gab. – 17.15 Daugmale – 17.30 Ķekava. (Ķekavas novada pašvaldība,  
VW Transporter, GB 2331).*
*Autobusa vecākā skolotāja Silvija – tālrunis 29173695, vai skolotāja Lidija.

UZ FLORBOLA TRENIŅIEM ĶEKAVĀ
Otrdienās un ceturtdienās no Valdlaučiem un Pļavniekkalna sākumskolas ved florbolistus uz treniņu Ķekavas sporta klubā –  
plkst. 16.10 un atpakaļ – plkst. 17.30. (Ķekavas novada pašvaldība, Mercedes Benz, DZ 1568).

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
KULTŪRAS AĢENTŪRA PIEDĀVĀ

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Ķekavas novads, Baložu pilsēta, Skolas iela 4, LV-2112, T. 26551966 Fakss: 67917453

Nodarbības bērniem
Nodarbības Vadītāji Nodarbību laiki
YAMAHA mūzikas skola
Pirmie soļi mūzikas pasaulē mazuļi 4-18 mēneši

Kristīne Zavadska pirmā tikšanās 24. septembrī 11.00

ANGĻU VALODA (bērni, skolēni) Īrisa Reinholce otrdienās, piektdienās. 15.45 (2.-5. kl.), 16.30 (6, 7 g., ar 
priekšzināšanām), 17.05 (4-6 g., bez priekšzināšanām)

Tautas deju kolektīvs ĀBOLĪŠI ( 3-7g.) Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienās 18.15
Bērnu vokālais ansamblis BALODĪŠI Aija Pizāne pirmdienās, trešdienās. 17.10 (5, 6 g.), 17.50 (3, 4 g.)
Šovdeju grupa mini MIRĀŽA Zaiga Oše pirmdienās, trešdienās. 17.30 (3, 4 g.), 18.05 (5, 6 g.)
SPORTA DEJAS  (bērniem, skolēniem) Laura Bogustova otrdienās, piektdienās. 17.00 (skolnieki), 17.40 (5, 6 g.)
Bērnu vokālais ansamblis BALTĀ DŪJA (7-15 g.)  Aija Pizāne pirmdienās, trešdienās 16.00
Šovdeju grupa LEXSA Anastasija Prokopenko pirmdienās, trešdienās, piektdienās. 14.30 (jaun. gr. 1.-4. kl.), 

16.00 (vid. gr. 5.-9. kl.)
HIP HOP dejas (bērniem, jauniešiem) Rasa Telicina pirmdienās, piektdienās. 16.00, no 20. septembra
ŠOTOKAN KARATĒ Juris Krivojs pirmdienās, ceturtdienās 18.00
KLASISKĀ DZIEDĀŠANA  
individuālas nodarbības bērniem

Arnita Eglīte individuālie laiki

KLAVIERSPĒLES STUDIJA 
individuālās nodarbības

Diāna Zandberga individuālie laiki

ROTU STUDIJA (skolēniem) Ilona Andersone no 5. oktobra otrdienās 19.00

Nodarbības pieaugušajiem
ANGĻU VALODA Īrisa Reinholce otrdienās, piektdienās.  18.00 (iesācēji),  

19.00 (elementary), 20.00 (pre-intermediate)
Vokālais ansamblis ATVASARA Viktors Pizāns trešdienās 18.00
Deju kolektīvs ĀBEĻZIEDS Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienās 19.00
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs BALOŽI Regīna Grebežniece otrdienās, ceturtdienās 20.00
Šovdeju grupa MIRĀŽA Zaiga Oše pirmdienās 20.00, piektdienās 18.00
Jauktais koris ZemDeGa diriģenti Vitolds Rijnieks, 

Aldis Andersons
otrdienās, ceturtdienās 19.00

KLASISKĀ DZIEDĀŠANA Arnita.Eglīte individuālās nodarbības
BALLES DEJAS Laura Bogustova otrdienās, piektdienās 19.00
Līnijdeju grupa JAUTRIE ZĀBACIŅI Irita Rumbeniece ceturtdienās 19.00
aeroBika Zaiga Oše pirmdienās, trešdienās 19.00
Līnijdeju grupa FĒNIKSS (PHOENIX) Aija Kārkliņa pirmdienās 19.15
PILATES Zaiga Oše trešdienās 20.00
ROTU IZGATAVOŠANAS STUDIJA Ilona Andersone no 5. oktobra otrdienās 19.00
VĒDERDEJAS Olga Barinova trešdienās 19:15
VĀCU VALODA Svetlana Golovanova pirmā tikšanās 5.oktobrī 19.00
TAUREŅU PIESKĀRIENU MASĀŽAS 
TERAPIJA individuālās nodarbības

Anita Zoliņa individuālie laiki

DAUGMALES KULTŪRAS CENTRS MĀJAS ALPI
Ķekavas novads, Daugmale, Kultūras centrs mājas Alpi, LV-2124, T. 26648571

RADOŠĀ DARBNĪCA Inta Radziņa pirmdienās, ceturtdienās 15.30 
VESELĪGĀ VINGROŠANA (pieaugušajiem) Daina Moroza otrdienās, ceturtdienās 17.30, Daugmales skolā
SIEVIEŠU KLUBIŅŠ Anita Lobova Otrdienās 16.00
ROTU DARINĀTĀJU KLUBIŅŠ Anita Lobova otrdienās, ceturtdienās 15.00
Vokāli instrumentālais bērnu ansamblis 
TAURENĪTIS (no 2 gadu vecuma)

Anita Lobova otrdienās, ceturtdienās 14.00

 
KATLAKALNA TAUTAS NAMS

Ķekavas novads, Pļavniekkalna iela 35, LV-2111, T. 67938960
Nodarbības bērniem 
ĶIPARU SKOLIŅA Zane Miļūna trešdienās 11.00 Kastanīši (2-3gadi), trešdienās 12.30 

Zīļuki (2-3gadi), ceturtdienās 11.00 Pūpolīši (1,2-2 gadi)
MĀMIŅU KLUBIŅŠ  
Māmiņām ar mazķipariem Pipariņi

Zane Miļūna ceturtdienās 12.30 

Radošs pulciņš  JAUTRĀS OTAS Ilze Ukstiņa pirmdienās un otrdienās 17.00 un 18.00
Bērnu teātris MĒS Aija Vitmane pirmdienās, trešdienās 17.00
Jauniešu impro teātris AIJA Aija Vitmane pirmdienās, ceturtdienās 18.00
Bērnu šova deju grupa Anastasija Prokopenko otrdienās, ceturtdienās, 15.00 (7-12 gadi), 17.00 (4-7 gadi)

Nodarbības pieaugušajiem 
Jauniešu deju kolektīvs KATLAKALNS Agris Vīksniņš, Vita Priede otrdienās, ceturtdienās 20.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs SAVIEŠI Agris Vīksniņš, Vita Priede pirmdienās, trešdienās 20.00
Folkloras kopa Andris Kapusts ceturtdienās 18.30
Aerobikas grupa Anastasija Prokopenko otrdienās, sestdienās 10.00
              

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 17, LV-2123, T. 67937255, mob.t. 29479576

Nodarbības bērniem
Bērnu deju grupa Daina
1.-7. klašu skolēniem

Daina Marija Zozuļa pirmdienās 16.30, trešdienās 17.00 (vecākā grupa)
otrdienās, trešdienās 15.00 (jaunākā grupa) 

Bērnu vokālais ansamblis CĪRULĪTIS 
Vecākā grupa (1.-5.kl.)Mūzikas skolā
Jaunākā grupa (4-6 gadi) Mūzikas skolā
Vidējā grupa (6-7 gadi) Kultūras namā

Maruta Ikasa 
Maruta Ikasa 
Lana Saveļjeva

otrdienās, ceturtdienās 17.00

Nodarbības pieaugušajiem
Sieviešu koris DAUGAVIETE diriģente Rita Platpere pirmdienās, trešdienās 19.00
Vīru koris ĶEKAVA diriģents Arvīds Platpers otrdienās, trešdienās 19.00
Jauktais koris MOZAĪKA diriģente Jānis Grigalis pirmdienās, trešdienās19.00
Tautas deju kolektīvs ZĪLE Vita Timermane pirmdienās 19.30, trešdienās 19.00
JAUNIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS Lana Saveļjeva ceturtdienās 19.00
JAUNO MILTU TEĀTRIS Režisore Līga Milta pirmdienās 19.30 Doles TN

ceturtdienās 19.00
Tautas lietišķās mākslas studija ĶEKAVA Rita Labarēviča pirmdienās 18.00
Rokdarbu pulciņš LABIEŠI Veronika Veijermane

konsultante Baiba Balode
trešdienās no 13.00

KAPELA KLABATA Rutu Meijere pēc individuālā grafika
Senioru deju kolektīvs SiDraBaine Aija Āre otrdienās, ceturtdienās 19.30

DOLES TAUTAS NAMS
Ķekavas novads, Ķekava, Rīgas iela 26, LV-2123, T. 29253085

SPORTA DEJAS
(bērniem, skolniekiem)

Kristaps Cīrulis pirmdienās, trešdienās. 13.45 (1. klase),  
18.15 (ar priekšzināšanām)

SPORTA DEJAS IESĀCĒJIEM (no18 gadiem) Kristaps Cīrulis trešdienās. 19.30 (Iesācējiem),  
20.45 (ar priekšzināšanām otrā sezona)


