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Ziedu elfa stāsts    15. lpp.
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Pašvaldības policija 
paplašina darbību

Paplašinoties Ķekavas novada Pašvaldības policijas darbības teritorijām, martā tā pārtapusi par Reģionālo pašvaldības pol-
ciju. Līdz ar to šobrīd Reģionālā pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību Ķekavas, Baldones un Inčukalna novadā.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  Turpinājums 12. lpp.

Arī šogad Ķekavas novada pašvaldība aicina savus iedzīvotājus aktīvi piedalīties Lielajā talkā 21. aprīlī, lai ar katru gadu 
arvien vairāk uzpostu mūsu novadu. Šoreiz Lielās talkas tēma ir ūdens.

Tuvojas 
Lielā talka

Turpinājums 2. lpp.
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Ķekavas novada pašvaldības izdevums
ĶEKAVAS NOVADS

Reģistrācijas nr. 000702385
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore: Vineta Bērziņa
Redakcijas adrese: Ķekava,  
Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV 2123
Tālrunis: 67935802, 26513292
E-pasta adrese: avize@kekava.lv 
vai vineta.berzina@kekava.lv
Iespiests: SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala
Maketētāja: Kristīne Šterna
Tirāža: 14 500 eksemplāru
Ķekavas novada pašvaldības interneta vietne: 
www.kekavasnovads.lv.

Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Dabīgā kosmētika, veselīgas tējas, sulas, vita-
mīni, laboratoriskie izmeklējumi (par maksu), 
fitnesa un aerobikas nodarbība.) u. c.

Ārstu konsultācijas, veselības stāvokļa  
diagnostika – bez maksas!
Ieejas maksa – Ls 1 (ar kultūras aģentūras 
Drauga karti – Ls 0,50).

Plašāka informācija www.kekavasnovads.lv
vai pa tālr. 29345606, 26576443.

Par jūsu veselību rūpējas:
Ķekavas ambulance, 
biedrība Solis Tuvāk, 
Ķekavas novada pašvaldība, 
Veselības centrs 4

Ar devīzi Dari un radi zaļākam no-
vadam Ķekavas novada pašvaldība iz-
sludinājusi konkursu Ķekavas novada 
sakoptākā sēta 2012, tā atjaunojot vie-
nu no Ķekavas pagasta skaistajām un 
vērtīgajām tradīcijām. 

Konkursu organizē Ķekavas novada paš-
valdības Vides un labiekārtošanas daļa ar 

mērķi veicināt sakoptas, labiekārtotas, videi 
draudzīgas dzīves un darba vietas veido-
šanu, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā, 
attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai, nova-
da iepazīšanai un tūrismam. 

Vides un labiekārtošanas daļa cer, ka šis 
konkurss ne tikai veicinās Ķekavas novada 
teritorijas sakopšanu, iepazīšanu un latvis-

kas kultūrvides veidošanu, bet arī kalpos kā 
motivācija novada iedzīvotājiem būt atbildī-
giem par sava īpašuma sakārtošanu. Arī 
iepriekš Sakoptākās sētas konkurss bija 
izpelnījies lielu iedzīvotāju atsaucību un ini-
ciatīvu, veicinājis pozitīvu konkurenci, ļau-
jot saimniekiem īstenot ļoti radošas idejas 
sētas, pagalma un dārza ainavā.

Atbilstoši konkursa nolikumam šogad 
objekti tiks vērtēti klātienē no 1. jūlija līdz 
10. augustam vairākās nominācijās: lauku 
sēta, individuālā māja ciematā vai pilsētā, 
uzņēmums vai sabiedrisks objekts. 

Pēc rezultātu apkopošanas laureāti tiks 
sveikti 18. novembrim veltītajā svinīgajā pa-
sākumā. Vērtēšanas komisija varēs piešķirt 
arī speciālbalvas par interesantu ideju, pie-
mēram, īpašu ugunskura vietu, skaisti no-
formētu balkonu vai terasi, kā arī pasniegt 
balvu par nesakoptu īpašumu – slotas kātu.

Dalībai konkursā varēs pieteikties līdz 
1. jūlijam pašvaldības klientu apkalpoša-
nas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē  
vai interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, 
kurā varēs arī iepazīties ar konkursa notei-
kumiem un vērtēšanas kritērijiem.

Līdz ar to iedzīvotājiem ir iespēja jau 
laikus plānot savu piemājas vidi un no 
pavasara realizēt ieceres, lai pieteiktos  
konkursam.

Visus pieteiktos daiļdārzus varēs apska-
tīt fotoizstādē novada interneta vietnē, kā 
arī avīzes lappusēs iepazīt konkursa uz-
varētājus, viņu pieredzi un sasniegumus.

Sigita Varika

Atdzimst Sakoptākā sēta

Turpinājums no 1. lpp.

Lielā talka šogad notiks jau piekto 
gadu, un tās patrons būs Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš. 

Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme: 
“Talkošana kā kopā sanākšana jau ir sena 
latviešu tradīcija, un cilvēki paši grib sa-
nākt kopā un nesavtīgi palīdzēt citiem un 
sev. Mūsu komandas uzdevums ir nodro-
šināt cilvēkiem iespēju talkot, proti, no- 
organizēt savākto atkritumu izvešanu, at-
rast sakopjamās vietas. Mēs gribam, lai 
pati Lielās talkas diena ir kā kopā sanāk-
šanas svētki, neaizmirstot, ka visa gada 
garumā ir jāstrādā pie tā, lai aizvien mazāk 
atkritumu nonāk tam neparedzētās vietās 
un mums tuvā apkārtne būtu sakopta.”

Ķekavas novada talkas koordinatore 
Sigita Varika aicina Lielajā talkā ne tikai 

vākt atkritumus, bet arī darīt citus labus 
darbus – piemēram, stādīt kokus, izveidot 
skaistas puķu dobes, izgatavot putnu būrī-
šus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. 

Ja iedzīvotāji zina kādu piesārņotu 
vietu, kuru jāsakopj, talkas koordinatore 
aicina talkošanas vietu obligāti reģistrēt 
interneta vietnē www.talkas.lv un kļūt par 
talkas atbildīgo. Ja nav pieejams internets, 
par piesārņotajām vietām var informēt 
novada koordinatoru pa tālruņiem 
67847167, 26417724. 

Talkas vietas ir noteikti jāreģistrē, jo tal-
kas dienā atkritumu maisus bez maksas 
varēs saņemt tikai reģistrētajās talkošanas 
vietās! Tur talciniekus sagaidīs talkas at-
bildīgais, kurš informēs par sakopt nepie-
ciešamajām vietām un izdalīs bezmaksas 
dzeltenos atkritumu maisus. Ātrāk un citās 
vietās maisi netiks dalīti, lai iedzīvotāji tos 

neizmantotu savās interesēs un pēc tam 
neatstātu maisus, kur pagadās.

Visas talkošanas vietas pašvaldības te-
ritorijā būs reģistrētas Lielās talkas inter-
neta vietnē www.talkas.lv. 

Maisus, kuros savākti atkritumi, jāaiznes 
uz savākšanas vietām, lai pēc talkas tos va-
rētu atrast un aizvest. Atceries: tiks savākti 
tikai talkas dzeltenie atkritumu maisi un tal-
košanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija!

Vineta Bērziņa

Ķekavas novadā par spodrības mē-
nesi pavasarī ir pasludināts aprīlis (ru-
denī – oktobris), tāpēc Ķekavas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot 
šī mēneša priekšrocības un uzpost 
savu apkārtni.

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja 
Sigita Varika par galveno spodrības mēne-
ša priekšrocību min to, ka šajā mēnesī ir 
atļauts dedzināt bioloģiski noārdāmos at-
kritumus – zāli, lapas, zarus un citas augu 
daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada 

draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi 
un mantai, kā arī netraucē apkārtējiem ie-
dzīvotājiem. Pārējā laikā to darīt ir aizliegts 
saskaņā ar Ķekavas novada sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas noteikumiem. 

Vineta Bērziņa

Aprīlī spodrinām sētu

Tuvojas Lielā talka
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14. aprīlī plkst. 10.00–

VESELĪBAS 
DIENA 
ĶEKAVAS NOVADĀ

Ķekavas kultūras namā

Diagnostikas
Iespēja noteikt cukura līmeni asinīs, holes-
terīnu, veikt mamogrāfiju (pēc pieraksta), 
kāju vēnu skrīningu, pēdu mērījumus, ādas 
dermoskopiju, kaulu blīvuma mērījumus, 
prostatas analīzes u. c.

Individuālās 
konsultācijas
Kardiologs, dermatologs, internists/tera-
peits, fizioterapeits (teipošana), diētas ārsts, 
ergoterapeits u. c.

Citas iespējas
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Ieviesta 
elektroniskā 
balsošana

Jau vairāk nekā mēnesi Ķekavas 
novada Domē darbojas jaunā elek-
troniskā balsošanas sistēma, kuru 
izmanto deputāti, lemjot par jautāju-
miem Domes sēdēs un komitejās.

Ķekavas novada pašvaldības datorsis-
tēmu vadītājs Mārtiņš Egle stāsta, ka šī ir 
unikāla elektroniskās balsošanas sistēma 
Latvijā, jo tā ir visautomatizētākā – depu-
tāti balso, izmantojot savu darba portatīvo 
datoru, nevis citas tehniskās papildierī-
ces, kā tas, piemēram, ir Rīgas Domē.

Sākoties sēdēm, deputāti lemj par dar-
ba kārtību, kuru turpmāk nav iespējams 
izmainīt, jo sistēma to vairs nepieļauj, tā 
novēršot iespējamo haosu sēžu gaitā. 
Priekšlikumus konkrētam jautājumam, par 
kuru deputāti vēlas balsot, tagad var tikai 
iesniegt rakstiski, tos ievadot sistēmā. 
Jāpiebilst, ka priekšlikumus deputāti var 
jau iesniegt laikus, līdzko pieejami sēžu 
materiāli. Pēc diskusijām par apskatāmo 
jautājumu sistēma piedāvā balsošanu – 
par, pret, atturas, un balsošanas rezultāti 
nekavējoties parādās datoru ekrānos un 
fiksējas elektroniskā sēžu protokolā.

“Ja deputāts atgriežas sēdes telpā no 
īslaicīgas prombūtnes, elektroniskā bal-
sošanas sistēma piedāvā datora ekrānā 
aktuālo jautājumu, par kuru šobrīd tiek 
spriests. Tā neļauj noklīst no tā brīža dar-
ba kārtības punkta,” skaidro M. Egle. 

Šīs sistēmas viens no galvenajiem iegu-
vumiem ir tas, ka tā automātiski producē  
sēžu protokolu (sēdes sekretārei tikai 
jāpapildina ar debatēm), kā arī palielina 
sēžu precīzāku atspoguļojumu.

Pirmā Domes sēde notika mācību re-
žīmā, taču īpaša apmācība nebija vaja-
dzīga, jo sistēmas lietošana ir vienkārša. 

Balsošanas sistēma izstrādāta Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta 
programmas Pārrobežu sadarbība apakš-
projekta Ķekavas un Šauļu pašvaldību dar-
bības efektivitātes paaugstināšana un pār-
robežu sadarbības attīstība, uzlabojot pa-
kalpojumu pieejamību, veicinot vienmērīgu 
un ilgtspējīgu reģionu attīstību ietvaros. Tā 
īstenošanas laikā tika izveidota dokumentu 
vadības sistēma Namejs.

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada attīstības nolūkos 
Ķekavas novada pašvaldība izsludinā-
jusi projektu līdzfinansēšanas konkur-
su nevalstiskām organizācijām, sabied-
riskiem nodibinājumiem un fondiem.

Projekta pieteikumus var iesniegt pre-
tendenti, ja to juridiskā adrese atrodas 
un projekta plānotās aktivitātes notiks 
Ķekavas novadā, kā arī ja ieguvēji no pro-
jekta īstenošanas būs novada iedzīvotāji.

Konkursa mērķi ir atbalstīt sabiedriski 

nozīmīgu programmu, projektu un pasā-
kumu īstenošanu Ķekavas novadā, veici-
nāt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību ak-
tuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt 
sadarbību starp pašvaldību un nevalstis-
kajām organizācijām, kā arī atbalstīt iedzī-
votāju neformālo izglītību.

Projektu īstenošanai pašvaldība var pie-
šķirt līdzfinansējumu līdz Ls 1500, bet ne-
formālās izglītības projektiem – līdz Ls 500. 

Projekta pieteikumus nepieciešams 
iesniegt no 13. aprīļa līdz 14. maijam 
Ķekavas novada pašvaldībā personīgi 
vai pa pastu. 

Projektu konkursa nolikums un pietei-
kuma veidlapa ir pieejama:

• novada pašvaldības interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv;

• Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, 14. kabinetā.

Vineta Bērziņa

Izsludina NVO projektu konkursu

Ķekavas novada pašvaldība aicina  
iedzīvotājus piedalīties Ķekavas novada 
attīstības programmas 2013.–2020. gadam 
apspriedē un paust savu viedokli par turp-
mākajiem novada attīstības virzieniem. 

Šo tikšanos laikā mērķis ir noskaidrot 
Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par 

novada attīstības iespējām, problēmām 
un to iespējamiem risinājumiem, kā arī 
sagatavot priekšlikumus Ķekavas novada 
attīstības programmai konkrētu apdzīvoto 
vietu attīstībai. Kopumā plānotas astoņas 
tikšanās, no kurām pirmās divas jau notika 
aprīļa sākumā Valdlaučos un Rāmavā. 

Papildu informāciju par iedzīvotāju sa-
nāksmēm var iegūt, zvanot Ķekavas no-
vada pašvaldības Attīstības daļas speciā-
listiem pa tālr. 67847157. 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un 
līdzdarboties novada attīstībā!

Kristīne Krauze

Iedzīvotāju iesaistes pasākumi
Laiks Ciems Norises vieta

17. aprīlī 
plkst. 18.00

Krustkalni, Baloži, Titurga, Lapenieki Baložu pilsētas pārvaldes ēka, 
Uzvaras prospekts 1a, Baloži

18. aprīlī 
plkst. 18.00

Alejas, Krogsils, Skujnieki, Katlakalns Katlakalna Tautas nams, 
Katlakalns, Pļavniekkalna iela 35

24. aprīlī 
plkst. 18.00

Ķekava, Odukalns, Vimbukrogs, 
Jaunsils,  Jenči, Bērzmente, Pulkarne, 
Saulgoži

Doles Tautas nams,
Rīgas iela 26, Ķekava 

25. aprīlī
plkst. 18.00

Plakanciems, Mellupi Mellupu sociālā māja, Lilijas, Mellupi

15. maijā 
plkst. 18.00

Dzērumi Dzērumcelmi (pie veikala), Dzērumi

16. maijā 
plkst. 18.00

Daugmale Daugmales multifunkcionālais centrs, 
Skola, Daugmale

Apspriedīs novada attīstības prioritātes

3. un 4. aprīlī Ķekavas novadā vie-
sojās arodbiedrības un pašvaldības 
pārstāvji no Glubokoje pilsētas Balt-
krievijā, lai iepazītu Ķekavas novadu, 
infrastruktūru un pašvaldības darba 
specifiku, kā arī veidotu sadarbību ar 
Rīgas reģiona pašvaldības darbinieku 
arodbiedrības Baložu pilsētas nodaļu.

Vizītes laikā arodbiedrības pārstāvji no 
Glubokoje pilsētas tikās ar Ķekavas novada  
Domes vadību un pašvaldības darbinie-
kiem, kā arī noslēdza līgumu ar Rīgas 
reģiona pašvaldības darbinieku arod-
biedrību ar mērķi veidot ciešāku sadar-
bību sporta, kultūras, tūrisma, sociālā un  
veselības jomā, kā arī arodbiedrību darba 
efektivitātes paaugstināšanā un pieredzes 
apmaiņā.

Ķekavas novada pašvaldība viesus ie-
pazīstināja ar jaunajiem īstenotajiem pro-
jektiem novadā, kurus jau atzinīgi novērtē-
juši novada iedzīvotāji. 

Delegācija apmeklēja pirmsskolas izglī-
tības iestādi Bitīte, kas realizēta publiskās 
privātās partnerības projekta ietvaros un 
aizsākās vienlaikus četrās pašvaldībās – 
Ķekavā, Mārupē, Ogrē un Tukumā. 

Pļavniekkalna sākumskolā viesi iepazi-
nās ar Cramo pārvietojamo moduļu sis-

tēmu, kurā izbūvētas papildu klases un 
mācību kabineti, atrisinot vietu trūkumu 
sākumskolas skolēniem.

Daugmalē delegācija apmeklēja jauno 
sporta un kultūras centru ar baseinu un 
saieta zāli, kas nodrošina dažādas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas Ķekavas no-
vada iedzīvotājiem. Projekts tika realizēts 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansiālu atbalstu. 
Delegācija apskatīja arī Baložu vidussko-

las piebūvi, jauno gājēju un veloceliņu, kas 
savieno abus Baložu pilsētas dzīvojamos ra-
jonus – Titurgu un Baložus, Doles–Ķekavas  
evaņģēliski luterisko baznīcu un Ķekavas 
novadpētniecības muzeju. Viesi iepazinās 
ar skvoša dārza Zanzibāra darbību. 

Līva Benete

Novadā viesi no Baltkrievijas

Ķekavas novada Domes vadība kopā ar Baltkrievijas delegāciju 

Novada attīstības prioritātes apspriež 
Valdlaučos.

fo
to

: l
īv

a
 B

en
et

e

fo
to

: m
ā

ri
s 

o
zo

li
ņ

š

fo
to

: n
o

 Ķ
eK

av
a

s 
n

o
va

d
a

 p
a

šv
a

ld
īB

a
s 

a
rh

īv
a



4  Novada ziņas Ķekavas novads
2012. gada 13. aprīlis

Ķekavas novada pašvaldība, pateico-
ties Eiropas finansējumam, rekonstruē 
automašīnu stāvvietu pie Doles Tautas 
nama Nākotnes ielas pusē, lai nodroši-
nātu tā apmeklētājiem ērtāku piekļūšanu.

Autostāvvietas rekonstrukcija notiek Eiro- 
pas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfi-
nansētā projekta Piekļuves nodrošinā-
šana Ķekavas Tūrisma informācijas cen-
tram, muzejam un Doles Tautas namam 
ietvaros. No kopējām projekta izmaksām, 
kas ir Ls 32 208, EZF sniedz ieguldījumu  
Ls 18 322 apmērā.

Pašvaldības Attīstības daļas vadītājas 
vietnieks Māris Ozoliņš mūsdienu prasī-
bām atbilstošu stāvlaukuma atjaunošanu 
skaidro ar to, ka Doles Tautas nama ap-
meklētājiem vajag nodrošināt ērtāku pie-
kļūšanu gan ar automašīnām, gan velosi-
pēdiem. Esošais stāvlaukuma segums ir 
ļoti sliktā kvalitātē un paredzēts tikai pāris 
mašīnām. Tiks izveidotas arī velosipēdu 
novietnes. “Popularizējot aktīvās atpūtas 
iespējas, Ķekavas Tūrisma informācijas 
centrs izstrādājis velomaršrutus un piedā-
vā iznomāt velosipēdus. Šo iespēju īpaši 
izmanto ģimenes, lai savā brīvajā laikā 
kopā aktīvi atpūstos,” stāsta M. Ozoliņš. 

Šī projekta īstenošana saskan ar vienu 
no pašvaldības prioritātēm – ceļu infrastruk-
tūras sakārtošana, kā arī ar EZF mērķiem.

Pašvaldība par saviem līdzekļiem ir iz-
strādājusi tehnisko projektu, veikusi iepir-
kumu par būvniecību.

Atjauno stāvlaukumu pie 
Doles Tautas nama

Par ielu apgaismojumu
13. aprīlī Doles 

Tautas namā no- 
tiek mācības Ķe- 
kavas novada un 
citu Rīgas plāno-
šanas reģiona 

pašvaldību speciālistiem, lai sniegtu zinā- 
šanas par mūsdienu jaunākajām energo-
apgādes iespējām un risinājumiem, kas 
ļautu pielietot efektīvākas metodes ap-
gaismojuma nodrošināšanai pašvaldības 
teritorijā. 

Tāpat klātesošie tiek iepazīstināti ar 
Ķekavas ielu un sabiedrisko vietu apgais-
mojuma pētījuma rezultātiem, kā arī ar ār-
valstu pieredzi pašvaldību un sabiedrisko 
vietu energoefektīva apgaismojuma izvei-
dei, piesaistot Eiropas Savienības un citu 
ārvalstu fondu finansējumu.

Mācības notiek projekta Ķekavas 
novada pašvaldības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana, veicot pētījumu 
par energoefektīvu pašvaldības ielu un 
sabiedrisko vietu apgaismojumu ietvaros. 
100 % no projekta (Ls 16 235,51) finansē 
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fon-
da starpniecību. Apakšaktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu.

Vineta Bērziņa

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ No 1. jūlija Baložu pilsētā par sadzī-

ves atkritumu apsaimniekošanu rūpē-
sies SIA Ragn-Sells, informē Ķekavas 
novada pašvaldība.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 
likumam un Ķekavas novada sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas noteikumiem 
pašvaldība publiskā iepirkumā izvēlas at-
kritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzī-
ves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonā.

SIA Ragn-Sells ir pašvaldības izraudzīts 
atkritumu apsaimniekotājs, kas saskaņā 
ar atsevišķu pašvaldības funkciju dele-
ģēšanas līgumu 2012. gada 26. martā 
noslēdza līgumu ar SIA Baložu komunālā 
saimniecība (BKS) par atkritumu apsaim-
niekošanu Baložu pilsētā.

Tas nozīmē, ka Ragn-Sells piedāvājums 
iepirkumu konkursā tika atzīts par saim-
nieciski visizdevīgāko: cena par 1 m³ at-
kritumu apsaimniekošanu tika piedāvāta 
vismazākā – Ls 2,92 + PVN, kas iedzīvo-
tājiem ir lētāk nekā līdz šim. 

Turpmākos trīs gadus SIA Ragn-Sells 
būs vienīgais atkritumu apsaimniekotājs 
Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, 
kas savus pakalpojumus nodrošinās gan 
iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan 
valsts un pašvaldības iestādēm. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimnie-
košanas likumu iepriekš noslēgtie 
līgumi ar citiem apsaimniekotājiem 
zaudēs spēku trīs mēnešu laikā – līdz 
2012. gada 30. jūnijam. 

Līguma noslēgšana par atkritumu ap-
saimniekošanu ir obligāta visām fiziskām 
un juridiskām personām. Iedzīvotāji šos 
līgumus slēgs ar Baložu komunālo saim-
niecību, bet juridiskās personas – ar SIA 
Ragn-Sells.

Iedzīvotājiem līgumi par atkritumu ap-
saimniekošanu tiks nosūtīti pa pastu divos 
eksemplāros, un viens no tiem būs jāatdod 
atpakaļ Baložu komunālajai saimniecībai. 
Ja iedzīvotāji nebūs saņēmuši līgumu pa 
pastu, līguma veidlapa būs pieejama BKS 
interneta vietnē www.sia-bks.lv, kur to va-
rēs izdrukāt, aizpildīt un parakstītu nosūtīt 
Baložu komunālai saimniecībai. Neskaid-

rību gadījumā var vērsties BKS iedzīvo-
tāju pieņemšanas laikā (pirmdienās plkst. 
17.00–19.00) vai zvanot pa tālr. 67916723.

Arī juridiskajām personām līgumi tiks no-
sūtīti pa pastu divos eksemplāros, kur viens 
parakstītais būs jānosūta SIA Ragn-Sells. 
Ja līgums pa pastu netiks saņemts, juridis-
kajām personām jāvēršas pie SIA Ragn-
Sells personīgi, zvanot pa tālr. 67281246 vai 
rakstot uz e-pasta adresi info@ragnsells.lv.  
Pēc atkritumu apsaimniekošanas pieteiku-
ma saņemšanas SIA Ragn-Sells nosūtīs 
līgumu pa pastu. 

Informācija par atkritumu apsaimnieko-
šanu Baložu pilsētā būs publicēta interneta 
vietnē www.sia-bks.lv un www.ragnsells.lv.  

Citu atkritumu apsaimniekotāju uzņē-
mumu klienti, kuri samaksājuši par atkri-
tumu izvešanu līdz šī gada 3. ceturkšņa 
vai gada beigām, var atgūt pārmaksāto 
summu. Jums jāvēršas pie jūsu šā brīža 
atkritumu apsaimniekotāja, nosūtot iesnie-
gumu, kurā norādīti arī rekvizīti naudas 
pārskaitīšanai.  

Sigita Varika,
Dace Zilvere

Par atkritumu izvešanu Baložu pilsētā

Lai samazinātu notekūdeņu piesārņo-
jumu Daugavā un nodrošinātu ūdens-
apgādes un centralizētas kanalizācijas 
notekūdeņu savākšanu, Ķekavas pa-
gastā izbūvēs jaunus kanalizācijas un 
ūdensvada tīklus. 

Katlakalnā tiks ierīkoti kanalizācijas 
un ūdensvada tīkli, bet Odukalna un 
Vimbukroga ciematos un līdz Ziedo-
nim – kanalizācijas tīkli, informē SIA  
Ķekavas nami pārstāvis Juris Firsts.

Lai sāktu būvdarbus, SIA Ķekavas nami 
noslēgusi līgumu ar iepirkuma uzvārē- 
tāju – uzņēmumu Siguldas būvmeistars. 

Kā stāsta J. Firsts, darbi tiks sākti 
23. aprīlī Katlakalnā – Naudītes ielā, Spor-
ta ielā un Tulpju ielā.

Būvdarbu laikā transporta kustība Katla-
kalnā būs ierobežota. Tāpēc Ķekavas nami 
aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecie-
tīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai 
maksimāli nodrošinātu piekļūšana dzīvoja-
mām mājām, atsevišķos gadījumos šaurā-
kajās ielās iespējami īslaicīgi traucējumi. 

Būvdarbi notiks Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdens-
saimniecības attīstība Ķekavā, II fāze  
ietvaros, tos paredzēts pabeigt divu gadu 
laikā, būvdarbu līguma kopējā summa – 

Ls 3 148 563,91, neieskatot PVN.  
Uzzināt par projekta gaitu var uzņē-

muma Ķekavas nami interneta vietnē  
www.kekavasnami.lv sadaļā Projekti. 
Papildu informāciju iespējams saņemt 
arī uzņēmuma birojā, Rāmavas ielā 17, 
Rāmavā, vai zvanot galvenajam inženie-
rim Jānim Freibergam (tālr. 29255787) vai 
projekta koordinatoram Jurim Firstam (tālr. 
29126835).

 
Ūdenssaimniecības projekta ietvaros 
veicamie darbi Katlakalna ciematā:
• jauna dziļurbuma ierīkošana Katlakalna 
ciematā un ūdens atdzelžošanas iekārtu 
izbūve;
• ūdensvada tīklu ar kopējo garumu 
7797 m izbūve, pieslēguma vietu ierīkoša-
na individuālajām mājām un pieslēgums 
esošajam ūdensvadam Katlakalnā;
• jaunu pašteces kanalizācijas tīklu ar ko-
pējo garumu 7692 m izbūve un pieslēgu-
ma vietu ierīkošana individuālajām mājām;
• jaunu kanalizācijas spiedvadu posmu ar 
kopējo garumu 417 m izbūve ar pieslēgu-
mu esošajam kanalizācijas spiedvadam 

Ķekava–Rīga;
• trīs jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbū-
ve un vienas sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Odukalna ciematā:
• jaunu pašteces kanalizācijas tīklu ar ko-
pējo garumu 7315 m izbūve un pieslēgu-
ma vietu ierīkošana individuālajām mājām;
• jaunu kanalizācijas spiedvadu posmu ar 
kopējo garumu 700 m izbūve ar pieslēgu-
mu esošajam kanalizācijas spiedvadam 
Ķekava–Rīga;
• trīs jaunu kanalizācijas sūkņu staciju  
izbūve.

Līdz ciematam Ziedonis:
• jauna kanalizācijas spiedvada izbūve ar 
kopējo garumu 935 m ar pieslēgumu eso-
šajam kanalizācijas spiedvadam Ķekava–
Rīga;
• jaunu pašteces kanalizācijas tīklu ar ko-
pējo garumu 115 m izbūve;
• vienas jaunas kanalizācijas sūkņu staci-
jas izbūve.

Vimbukroga ciematā:
• jaunu pašteces kanalizācijas tīklu ar ko-
pējo garumu 4535 m izbūve un pieslēgu-
ma vietu ierīkošana individuālajām mājām;
• jaunu kanalizācijas  spiedvadu posmu ar 
kopējo garumu 660 m izbūve ar pieslēgu-
mu esošajam kanalizācijas spiedvadam 
Ķekava–Rīga;
• divu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju  
izbūve.

Vineta Bērziņa

Samazinās notekūdeņu 
piesārņojumu Daugavā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Par atkritumu izvešanu Baložu pilsētā

Seniori startē projektā 
Pieslēdzies, Latvija!

Ķekavas novada seniori, iesaistoties 
sociālā projektā Pieslēdzies, Latvija!, ap-
gūs datora prasmes.

Šādu sociālo projektu rīko Lattelecom sa-
darbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības 
un zinātnes ministriju, jo 2012. gads visā 
Eiropā ir izsludināts par Aktīvās novecoša-
nas un paaudžu solidaritātes gadu. 

Lai paplašinātu apmācīto senioru loku, 
šogad tika aicinātas iesaistīties arī Latvijas 
skolas un to informātikas skolotāji. Šim ai-
cinājumam no Ķekavas novada atsaucās 
Ķekavas vidusskolas skolotāja Lidija Brigzne. 
Bet Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Ķekavas vidusskolu projekta laikā nodrošinās 
seniorus ar aprīkotām mācību telpām.

Pensionāriem mācības notiks no aprīļa 
līdz novembrim, un tajā kopumā plānots ie-
saistīt 70 novadniekus. Visām piecām gru-
pām ar 14 dalībniekiem katrā notiks trīs dienu 
apmācības, sniedzot gan teorētiskas, gan 
praktiskas iemaņas darbam ar datoru.

Katrs skolotājs, kurš būs apmācījis noteik-
tu skaitu senioru, izmantojot internetā bāzēto 
Pieslēdzies, Latvija! apmācību programmu, 
dāvanā no Lattelecom saņems portatīvo da-
toru. Bet pensionāri iegūs informātikas grā-
matas. Pērn šī projekta iespējas izmantoja 
vairāk nekā 1500 pensionāru.

Vineta Bērziņa

Palīdzība nelielu 
traumu gadījumos

Lai samazinātu sekundāro neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības izsaukumu 
skaitu, Veselības ministrija aicina iedzī-
votājus nelielu traumu vai vieglu saslim-
šanu gadījumos:
• sazināties ar savu ģimenes ārstu (tele-
fonkonsultācijas, apmeklēt ģimenes ārstu 
akūto pacientu pieņemšanas laikā, pieteikt 
ģimenes ārsta mājas vizīti);
• pašam doties uz tuvāko ārstniecības 
iestādi (pie dežūrārsta, uz steidzamās  
medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas 
uzņemšanas nodaļu);
• ārpus ģimenes ārsta darba laika darba 
dienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, brīvdienās 
un svētku dienās visu diennakti var zvanīt 
uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001 un saņemt kvalificēta mediķa pa-
domu vienkāršāku saslimšanu gadījumos. 
Šeit konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem 
medicīniskiem jautājumiem – piemēram, kā 
rīkoties saaukstēšanās, paaugstināta asins-
spiediena, vemšanas, traumu gadījumos;
• saņemt informāciju par valsts apmaksā-
tajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 
zvanot uz Nacionālā veselības dienesta 
bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 
(darba laikā) vai vietnē www.vmnvd.gov.lv. 

Plašāka informācija par dežūrārstiem 
un steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktiem ir pieejama pašvaldības vietnē 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Veselība – 
Ķekavas ambulance. 

Vineta Bērziņa

23. martā Ķekavas novada pensionā-
ru biedrībai Polārblāzma apritēja gads, 
kopš to dibināja 57 pensionāri. Šobrīd 
pensionāru skaits ir palielinājies un 
biedrībā iesaistījušies jau 93 senioru. 

Par paveikto šajā laikā pensionāri tika 
iepazīstināti biedrības pilnsapulcē. Pēc 
biedrības valdes priekšsēdētājas Ludmilas 
Petrušas sniegtās informācijas, pateico-
ties Ķekavas novada pašvaldības atbals-
tam, pensionāri varēja doties dažādās 
ekskursijās pa Latviju – uz Līgatni, Kolku, 
Rīgu, Likteņdārzu, braucienā ar plostu pa 
Gauju (vecākai plostniecei bija 86 gadi!), 
apmeklēt teātra izrādes (šo iespēju izman-
toja aptuveni 300 pensionāru). Tāpat tika 
sarīkotas trīs atpūtas pēcpusdienas, un 
vienu no tām – Veco gadu pavadot – kopā 
ar Jauniešu padomi.

Pensionāriem bija iespēja ne tikai ap-
skatīt Latvijas skaistākās vietas, bet arī 
doties maksas braucienos uz ārvalstīm, 
piemēram, Horvātiju, Lietuvu un Igauniju, 
kurus organizēja pensionāru padome. 
Ārzemēs paviesojās 150 seniori.

Savukārt sadarbībā ar Ķekavas dienas 
centru pensionāriem divas reizes nedēļā no-
tiek veselības vingrošana, kā arī iespējams 
apgūt datorprasmes. Bet kopā ar sociālo die-
nestu pensionāru padome sveic novadniekus 
lielajās jubilejās, pērn novadā bija 108 jubilāri, 
kas sagaidīja 80 gadus un vairāk.

Domājot par izglītošanās iespējām ve-
cumdienās, 2011. gadā pensionāru biedrība 
kopā ar pašvaldības Attīstības un Izglītības 
daļu speciālistiem sagatavoja projektu Angļu 
valoda darbā ar datoru senioriem. Šobrīd 
projekts turpinās, un tā ietvaros notiek sa-
darbība ar Izglītības daļas vadītāju Vitoldu 
Krieviņu, kurš brīvprātīgi pensionāriem 
sniedz zināšanas darbā ar datoru. 

Biedrības pastāvēšanas gadā ik ne-
dēļu notika valdes sēdes, bet vienreiz 
mēnesī arī paplašinātās sēdes Ķekavā, 
Baložos un Daugmalē. Dažas no tām bija 
tematiskas, piemēram, ar devīzi Iepazīsim 
dzimto Ķekavas novadu no Baložiem un 
Daugmali, veltīta Ķekavas novadpētnie-
cības muzejam un zemnieku saimniecībai 
Valmoniras Plakanciemā, kur galvenais 
uzsvars tiek likts uz cilvēka un dabas  
harmoniju. 

Pensionāru biedrības pilnsapulcē se-
niori arī atbalstīja sagatavoto rezolūciju 
par pensionāru dzīves uzlabošanu, pen-
siju un vēlēšanu sistēmu un darba algu 
sakārtošanu Latvijā. Tā tika nosūtīta 
Saeimai, Labklājības ministrijai un Latvijas 
Pensionāru federācijai. 

Noslēgumā biedrības priekšsēdētāja 
L. Petruša pateicās aktīvākajiem pensio-
nāriem un sadarbības partneriem, kā arī 
aicināja seniorus vairāk iesaistīties biedrī-
bas darbā ar ierosinājumiem.  

Vineta Bērziņa

Ko paveikusi 
pensionāru biedrība

Aicinām Ķekavas pensionārus uz Lielo talku 20. aprīlī plkst. 10.00, 
līdzi ņemot grābekļus. Pulcēšanās pie Ķekavas kultūras nama.

Pensionāru biedrība Polārblāzma

Pensionāru paplašinātā valdes sēdē ar 
Valmoniru saimnieku Ilgvaru Biti  

pārrunāja senioru iespējas pievērsties  
aktīvākam dzīvesveidam.
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29. martā Ķekavas kultūras namā pul-
cējās ģimenes un auklītes, lai ar pašval-
dības speciālistiem apspriestu ideju par 
aukļu dienesta izveidi Ķekavas novadā. 

Ņemot vērā ķekaviešu līdzšinējo 
aktivitāti dažādās sabiedriskās apsprie-
dēs, šoreiz aicinājumam atsaucās ne-
cerēti daudz – vairāk nekā 60 cilvēku. 
Neraugoties uz daudziem jautājumiem, 
vecāki gan sanāksmē, gan vēlāk e-pasta  
vēstulēs izglītības speciālistiem izteica 
gandarījumu par šādu pašvaldības ieceri.

Tikšanās sākumā Izglītības daļas speciā-
liste Aija Āre īsi informēja par bērnu iespējām 
šobrīd saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu 
(PII) pakalpojumus un par aukles dienesta 
darbības pamatprincipiem. Šobrīd novadā 
rindā uz bērnudārzu atrodas 750 bērnu ve-
cumā no 1,5 gada, bet pēc bērnu uzņemša-
nas šoruden, kad plānots palaist aukļu die-
nestu, šī rinda saruks līdz 520 bērniem, kuri 
tad arī būtu aukļu dienesta un privāto bēr-
nudārzu pakalpojumu potenciālie saņēmēji.

Noslēdzot trīspusēju līgumu starp aukli,  
ģimeni un pašvaldību, aukļu dienesta pa-
kalpojumus varēs saņemt ģimenes, kur 
bērns un viens no vecākiem ir deklarējies 
Ķekavas novadā un bērnam šobrīd nav 
iespējams apmeklēt novada bērnudārzus. 

Tikšanās laikā vecāki interesējās par auk-
les kontroli, speciālisti šeit uzsver, ka TĀ IR 
AUKLES UN ĢIMENES BRĪVPRĀTĪGA 
VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU. Ja ve-
cākus neapmierina aukles prasmes, pie-
skatīšanas kvalitāte, vieta, tad ģimene var 
neslēgt vienošanos un meklēt sev piemēro-
tāku auklīti. Tāpat arī aukle, ja viņai nesa-
skan ar ģimeni, var atteikties no sadarbības. 

Vecākiem savstarpēji vienojoties, aukle 
vienlaikus varēs pieskatīt līdz pieciem bēr-
niem vecāku atbalstītā pieskatīšanas vie-
tā, piemēram, pie auklītes vai bērna mājās, 
vai kādās citās bērnam atbilstošās telpās.

PAŠVALDĪBA ŠAJĀ GADĪJUMĀ 
NĀK AR LĪDZFINANĒJUMU AUKLES 
DARBAM UN NODROŠINA AUKLĒM 
APMĀCĪBAS, lai vecākiem būtu pieeja-
mas kvalificētas aukles, kas apguvušas 
bērnu pieskatīšanai nepieciešamās pras-
mes: kā veicināt bērna fizisko, psihisko un 
emocionālo attīstību, pirmo medicīnisko 
palīdzību, dienas režīmu, saskarsmes psi-
holoģiju, sanitāriju un higiēnu utt. 

Auklēm, kas būs iesaistījušajās šajā 
darbā un par to uz savu bankas kontu 

no pašvaldības saņems līdzfinansējumu 
Ls 118 apmērā, būs jāreģistrējas Valsts 
ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātai 
personai un jāmaksā pašām nodokļi (gan 
ieņēmumu, gan sociālais nodoklis). Ņemot 
vērā tikšanās laikā potenciālo aukļu paus-
tās bažas par saimnieciskās darbības 
sākšanu, pašvaldība piedāvās auklēm arī 
izglītojošo lekciju par pašnodarbinātību.

Runājot par aukles atalgojumu – Ls 118 
ir pašvaldības līdzfinansējums, kas atbilst 
summai, cik pašvaldībai 2012. gadā vidē-
ji izmaksā viens bērns novada PII, taču 
aukle vēl saņems otru daļu – finansējumu 
no vecākiem. Piemēram, ja aukle par viena 
bērna pieskatīšanu (pilna darba diena) pra-
sa Ls 200, tad Ls 118 maksās pašvaldība 

un Ls 82 – vecāki. Aukles darbu pašvaldī-
ba līdzfinansēs līdz brīdim, kamēr bērnam 
nav pieejama vieta pašvaldības PII.

Pašvaldība nodrošinās aukļu apmācības 
Ls 261 apmērā. Apmācības vairāku mēne-
šu garumā (158 stundas) notiks Ķekavas 
novadā, un tās pasniegs zinoši augstskolu 
lektori. Kursu beigās, sekmīgi nokārtojot 
eksāmenu, aukle saņems sertifikātu. Starp 
aukli un pašvaldību tiks noslēgts līgums 
par apmācību, paredzot, ka divus gadus 
pēc sertifikāta iegūšanas aukle var sniegt 
aukles pakalpojumus Ķekavas novada 
vecākiem. Ja aukle ir izgājusi kursus, bet 
dažādu apsvērumu dēļ pārceļas strādāt uz 
citiem Latvijas novadiem, auklei būs pilnībā 
vai daļēji jāatmaksā kursu izmaksas.

Uzklausot potenciālo aukļu ieteikumus 
par apmācību norises laiku, pašvaldība 
no sākotnējās idejas par kursu rīkošanu 
piektdienās šobrīd tās plāno daļēji pārcelt 
uz sestdienām.

Atgādinām: lai risinātu bērnudārza pie-
ejamības problēmu, pašvaldība ar rudeni 
piedāvās alternatīvu risinājumu – kvalificētu 
aukļu dienestu – ģimenēm, kuras gaida rin-
dā uz PII (no 1,5 gada vecuma pašvaldības 
līdzfinansējums pilnai darba dienai) vai ku-
rām mazuļus nepieciešams pieskatīt dažas 
stundas dienā vai vakaros (svētku dienās). 

Izglītības daļa aicina ģimenes, kurām 
būtu vajadzība pēc aukļu dienesta pakal-
pojumiem, un potenciālās aukles, aizpildīt 
pieteikuma anketu, kas pieejama vietnē 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība vai 
pašvaldības klientu apkalpošanas centros 
Ķekavā, Daugmalē un Baložos.

Vineta Bērziņa

23. martā Ķekavas, Olaines, Salaspils 
un Siguldas novada izglītības speciālisti 
apmeklēja Tartu zinātnes centru, lai iepa-
zītos ar tā oriģinālo piedāvājumu un ras-
tu ierosinājumu, kā ieinteresēt jauniešus 
apgūt tādus eksaktos mācību priekšme-
tus kā fizika, ķīmija.

Zinātnes centrs Ahha ar eksponātiem aiz-
ņem gandrīz 3000 m2, un tas ir lielākais Bal-
tijā. Milzīga enerģijas mašīna saukta par Ņū-
tona ābeli, Hobermana lode, lifts, kas dodas 

zemes dzīlēs, mini laboratorijas, planetārijs 
un daudz kas cits aizraujošs ir atrodams 
zinātnes centrā. Tajā iespējams aplūkot 
arī dzīvnieku pasaules ikdienu, piemēram, 
skudru pūzni, ūdens pasauli un cāļu māju. 
Savukārt, lūkojoties uz centra mājas jumtu, 
var pamanīt sudraba bumbu. Tās iekšpusē 
atrodas unikāls lodveida planetārijs, kura 
apmeklētāji var aplūkot gan miljoniem zvaig-
žņu, gan izbaudīt lidojumu kosmosā.

Vaicājot par gūtajiem iespaidiem, Ķeka-

vas novada pašvaldības Izglītības daļas va-
dītājs Vitolds Krieviņš uzsver, ka “tā ir lieliska 
iespēja mūsu skolēniem parādīt un ierau-
dzīt, kā realitātē darbojas fizikas un ķīmijas 
likumi, patstāvīgi izzināt šos aizraujošos pro-
cesus un paskatīties uz lietām citādi”. 

Pēc viņa domām, redzētais zinātnes cen-
trā rosina turpināt tehnisko zināšanu po-
pularizēšanu un apguvi novada izglītības 
iestādēs. (Lai mudinātu bērnu un jauniešu 
interesi par tehnisko jaunradi un inženier-

Diskutē par aukļu dienestu

Ķekavas kultūras namā tikšanās par aukļu dienestu

Iepazīst zinātnes centru Tartu
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zinātnēm, februārī Ķekavas novadā pirmo 
reizi notika unikālas tehniskās jaunrades 
darbnīcas. Skolēnu atsaucība bija ļoti liela.) 

Šobrīd Ahha izstāžu zālē atrodas Ska-
nošās fizikas eksponāti, kur ikviens var ie-
pazīst skaņu pasauli. Lielu interesi raisīja 
iespēja noklausīties dažādu pasaules valstu 
mūziku, proti, uzliekot austiņas un pieliekot 
kaut ko līdzīgu putekļsūcēja caurulei uz ze-
meslodē atzīmētā punkta, var noklausīties 
konkrētās valsts raksturīgo skaņdarbu. Par 
skanošo fizikas izstādi Ķekavas Mūzikas 
skolas direktore Daiga Ventniece saka: “Ab-
solūti netradicionāls skatījums, kā netieši 
aizraujošā veidā bērniem pastāstīt par ska-
ņu, tās rašanos un to, kā skaņa emocionāli 
iekrāso vizuālo attēlu vai sižetu.” 

Tartu apmeklējuma laikā novadu izglītī-
bas speciālisti iepazinās arī ar Tartu Univer-
sitāti, tās vēsturi un darbību. Tartu atrodas 
arī Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija,  
jo mūsu kaimiņzemē izglītības sistēma ir 
decentralizēta.

Tāpat Salaspils izglītības, kultūras un 
sporta daļas vadītāja Inga Elksne informēja 
par izglītības sistēmu un plānoto tās refor-
mu Skotijā un aicināja arī pārējos kolēģus 
izmantot Eiropas projektu iespējas, lai klā-
tienē iepazītu izglītības sistēmu Skotijā.

Vineta Bērziņa  

Uzliekot austiņas un pieliekot kaut ko 
līdzīgu putekļsūcēja caurulei uz zemeslodē 
atzīmētā punkta, var noklausīties konkrētās 
valsts raksturīgo skaņdarbu.

Pie Tartu Universitātes
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Konkursā izcīna 
braucienu uz Poliju 

Ķekavas vidusskola 40 skolu kon-
kurencē izcīnījusi 1. vietu konkursā – 
olimpiādē Polijas ģeogrāfija un Eiropas 
Savienība, kuru rīkoja Polijas vēstniecī-
ba, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas 
fakultāte un ES pārstāvniecība, informē 
Ķekavas vidusskolas skolotāja Iveta 
Urpena. 

Ķekavas vidusskolas komanda – Mārtiņš 
Jurciks, Niks Goldmanis, Jānis Dumpis 
(11.b), Andris Zeļonka (10.a) – un ģeogrāfi-
jas skolotāja Iveta Urpena balvā no Polijas 
vēstniecības ieguva ekskursiju uz Poliju. 
Uzvarētāji turp devās marta vidū, lai iepa-
zītos ar Varšavas un Krakovas kultūrvēstu-
riskajiem objektiem un izglītības iespējām 
šajās pilsētās. “Visspilgtākie iespaidi bija 
Veļičkas sāls raktuvēs, kad kāpām paze-
mē vairākus desmitus metru. Smagākais, 
bet vēsturiski visspilgtākais notikums bija 
nāves nometņu apmeklējums Aušvicē un 
Birkenau,” atceras I. Urpena. 

Mirklis no ekskursijas Polijā

Daugmalē elektroniski 
izsniedz grāmatas 

Daugmales pamatskolas bibliotēka ir 
pirmā no novada skolu bibliotēkām, kas 
sākusi elektronisko grāmatu izsniegša-
nu saviem skolotājiem un skolēniem, 
informē Baložu pilsētas bibliotēkas informā-
cijas speciāliste Ināra Silvāne.

Kā stāsta I. Slivāne, visi novada vispār-
izglītojošo skolu bibliotēku darbinieki ir ie-
mācījušies strādāt bibliotekārajā sistēmā 
Alise, kas ļauj piedalīties Ķekavas novada 
grāmatu elektroniskā kataloga veidošanā 
un veidot vienotu lasītāju datubāzi. Šis pro-
cess strauji tuvojas beigām Pļavniekkalna 
sākumskolas un Daugmales pamatskolas 
bibliotēkās. Lai gan tajās grāmatu krājums 
ir salīdzinoši neliels, tas atvieglos arī Ķeka-
vas un Baložu vidusskolu bibliotēku darbu 
ar elektronisko katalogu.

Kopumā Ķekavas novadā darbojas četras 
skolu bibliotēkas un četras publiskās biblio-
tēkas. Ķekavas pagasta bibliotēkā un Balo-
žu pilsētas bibliotēkā jau notiek automatizē-
tā dokumentu izsniegšana, un drīzumā tām 
pievienosies Katlakalna un Daugmales pa-
gasta bibliotēkas. Visu šo bibliotēku koordi-
nāciju un novada elektroniskā kataloga ad-
ministrēšanu veic Baložu pilsētas bibliotēka.

Vineta Bērziņa

Marta vidū Ķekavas novadā notika 
kursi Sienu gleznojumi (tadelakt) un 
kokgriezumi, kurā piedalījās 10 dalīb-
nieki no Ķekavas novada un viens – no 
Alūksnes.

Kursus rīkoja Ķekavas novada pašval-
dības kultūras aģentūra (ĶNKA) Nordplus 
programmas projekta Pieredzes apmaiņa 
ilgtspējīgu mājokļu būvniecībā ietvaros. 
Tos vadīja lektori Kermo Jūrmans (Ker-
mo Jürmann) no Igaunijas un Pauls Linčs 
(Paul Lynch) no Somijas. 

K. Jūrmans Tartu Universitātē Vides 
tehnoloģijas programmā apguvis dabīgo  
materiālu pielietojumu celtniecībā, bet  
zināšanas par restaurāciju papildinā-
jis kursos Igaunijas Mākslas akadēmijā. 
Kopš 2005. gada aktīvi veicina un izmanto 
dabas celtniecības materiālus. 

Savukārt P. Linčs ir īru uzņēmējs un 
viens no kompānijas Dabīgās būves celt-
niecībā dibinātājiem. Viņš ir eksperts 
koka konstrukcijās, jumta segumu, grīdu, 
veco māju atjaunošanā un dabas enerģiju  

sistēmās. “Sākot darbu ar koku, koks ir 
jājūt, jāmēģina noteikt pareizo koka aug-
šanas virzienu, lai būtu vieglāk strādāt. 
Veicot kokgriezumus, jācenšas panākt, 
lai veidotos vienāds griezuma dziļums,”  
padomus sniedz P. Linčs. 

Tadelakt ir gaišs, gandrīz ūdensizturīgs 
kaļķa apmetums ar hidraulisku īpašību, 
kas sacietē un kuru nopulē ar akmeni un 
olīveļļas ziepēm, līdz tiek iegūta ūdens-
droša un spīdīga virsma. Tā ir tradicio-
nāla marokiešu apmetuma tehnika, kuru 
var izmantot ēku iekšpusē un ārpusē. Šo 
apmetumu var klāt ne tikai uz sienām, 
bet arī uz grīdām, griestiem, karstām  
virsmām. 

Ziemeļu Ministru padomes program-
mas Nordplus projektā ĶNKA piedalās 
kā sadarbības partneris. Projekta mērķis 
ir veikt pieaugušo izglītošanu ilgizturību 
mājokļu būvniecības jomā. 

Projekta partneri katrs organizēs vairā-
kus kursus par dažādām tēmām saistībā 
ar mājokļu būvniecību – dabiskās ēkas 
no salmiem, mālu celtnes, guļbūves mā-
jas, dabas krāsas, galdniecība, restaurā-
cija un atjaunojamās enerģijas.

Kristīne Grigale

Apgūst sienu 
gleznošanas mākslu

No sienas gleznojumu apmācības
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Pateicoties Eiropas Kopienas pro-
grammas Jaunatne darbībā līdzfinansē-
jumam, aprīļa sākumā Ķekavas novadā 
norisinājās divpusējs jauniešu apmai-
ņas projekts Skatos tālumā, ieraugu 
tuvumā, kur jaunieši no Jaunā Miltu te-
ātra (Ķekavas novads) un Ormteatern 
(Zviedrija) kopīgi darbojās dažādās  
teātra darbnīcās.

Projekta programma bija gana daudz-
veidīga un intensīva, jo nepilnu četru die-
nu laikā tika iestudēts neliels uzvedums, 
kur jaunieši paši veidoja gan scenāriju, 
gan iejutās scenogrāfu, rekvizitoru un 
kostīmu mākslinieku lomās, gan veidoja 
muzikālo noformējumu un, protams, paši 
bija arī aktieri. Tā ka šī izrāde bija pārstei-
gums ne vien skatītājiem, bet arī pašiem 
jauniešiem – uzveduma veidotājiem.

Jauniešu apmaiņas projekta mērķis ir 
iedvesmot jauniešus savu brīvo laiku pa-
vadīt, izvēloties aktivitātes, kas ir vērstas 

Jaunieši iestudē izrādi

uz teātra mākslas iepazīšanu, veicināt 
radošumu, izpratni par kultūru daudzvei-
dību. Svarīgi iedrošināt jauniešus aktīvi 
iesaistīties kultūras un mākslas pasāku-
mos gan kā to organizatoriem, dalībnie-

kiem vai vienkārši šo vērtību baudītājiem, 
kā arī veicināt šādu brīvā laika pavadī-
šanas aktivitāšu izvēli savu vienaudžu  
vidū.

Līga Milta

Iestudējot izrādi
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Droši vien nav tāda cilvēka, kurš ne-
būtu uzdevis sev eksistenciālus jautā-
jumus. Kādēļ es vispār dzīvoju? Kāda ir 
dzīves jēga? Vai ir svarīgi, kam mēs ti-
cam? Ko tas maina? Ja ir Dievs, kas visu 
šo pasauli radījis, tad kāda vieta tajā ir 
man? Un vai manā dzīvē ir vieta Dievam?

Atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautāju-
miem nenāk viegli, un katrs tās meklē atšķi-
rīgi. Taču viena iespēja, kur šos jautājumus 
uzdot un kopīgi mēģināt rast atbildes, ir Alfa 
kurss – 15 nodarbību cikls, kas interesantā 
un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās 
ticības pamatiem.

Pasaulē Alfa kurss pazīstams un popu-
laritāti ieguvis jau vairākus gadu desmitus, 
Latvijā ienācis 1998. gadā. Jau pagājušajā 
rudenī, kad Ķekavā pirmo reizi tika organi-
zēts jauniešu Alfa kurss, par to radās dzīva 
interese arī pieaugušajos, un tā jau šī gada 
3. februārī Doles Tautas namā notika Alfa 
kursa pirmā nodarbība. 

Gandrīz trīs mēneši aizvadīti, ik piektdie-

nas vakaru sanākot kopā visdažādākajiem 
cilvēkiem – atšķirīgiem ne tikai pēc vecuma, 
bet arī pēc ticības pieredzes. Vieni baznīcā 
gājuši jau ilgāku laiku, citi tajā nav bijuši ne 
reizes, vēl kādiem baznīca līdz šim saistīju-
sies galvenokārt ar Ziemassvētkiem, laulību 
vai kristību ceremonijām. Vieniem šī bija ie-
spēja padziļināt savu ticību, izpratni par kā-
diem kristīgās dzīves svarīgiem aspektiem, 
citiem pārkāpt pāri kādiem aizspriedumiem, 
stereotipiem, vēl kādam – jau apzināts solis 
pretim iesvētību solījumam draudzē. Taču 
Alfa kurss – tās nav tikai lekcijas. Lielākais 
uzsvars tiek likts uz sadraudzību un dalīša-
nos savos uzskatos un pieredzē. Baudot 
cienastu un sarunājoties par visikdienišķā-
kajām lietām, dalībnieki labāk iepazīst cits 
citu, savukārt pēc lekcijas noklausīšanās 
diskusijā ir iespēja apmainīties viedokļiem, 
izteikt radušos jautājumus un kopīgi meklēt 
uz tiem atbildes. 

Īpašs notikums katrā Alfa kursā ir viena 
nedēļas nogale, kad dalībnieki tiek aicināti 

uz izbraukuma lekcijām. Ja salīdzinātu ar 
autoskolu, tad šī nedēļas nogale ir kā prak-
tiskās nodarbības braukšanā pēc teorijas 
apgūšanas. Kopīgi pavadītais laiks ārpus 
ierastās vides kļūst par vienu no spilgtāka-
jiem dalībnieku iespaidiem visā kursa gaitā. 
Ķekavas Alfas dalībnieki to izbaudīja, marta 
beigās ciemojoties Saldū. Tur viņi iepazinās 
arī ar Dubultu Alfa kursa dalībniekiem, kas 
garīgo ieguvumu šajās dienās tiešā vārda 
nozīmē tikai vēl dubultoja! 

Ieskatam arī pāris Alfa kursa dalībnieku 
pārdomas.

Maija Leišavniece: “Par Dievu, baznīcu 
zināju tik daudz, cik vecmāmiņa bērnībā 
Tēvreizi bija iemācījusi. Četrreiz mūžā biju 
bijusi dažādās baznīcās uz svētku, bērnu 
un laulību dievkalpojumiem. Reizēm skaisti, 
reizēm nesapratu, ko saka. Iekšējā balss ai-
cināja uzzināt vairāk, saprast, kas tas īsti ir, 
kāpēc, kā, ko? Pēdējos gadus ļaujos dzīves 
plūdumam, tveru piedāvātās iespējas un īs-

Jau otro gadu pēc kārtas Lielajā 
Piektdienā arī Ķekavā, tāpat kā daudz-
viet Latvijā, notika Krusta ceļš. Tajā pie-
dalījās vairāk nekā 60 ķekaviešu. 

Krusta ceļš iesākās un noslēdzās Do-
les–Ķekavas evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā, bet gājiena laikā apstāšanās vietas jeb 
stacijas bija gan pie Ķekavas izglītības un 
kultūras iestādēm, gan pie kapiem, Domes, 
ambulances un sociālās aprūpes centra. 

Novada luterāņu un katoļu draudžu gani 
ikvienā vietā aicināja apcerēt ne vien Kris-
tus sāpju ceļa notikumus, bet arī savu iek-
šējo pasauli. Kā mēs reaģējam uz neveiks-
mēm, kritieniem, dzīves pārbaudījumiem? 
Vai šādos brīžos atceramies par Kristus 
klātbūtni? Uzsvērts arī palīdzības sniegša-
nas un vēl jo vairāk – saņemšanas aspekts, 
turklāt nedomājot par atlīdzību. Dažkārt 

nav viegli atzīties savā vājumā, nespēkā 
un pieņemt palīdzīgu roku, taču arī to māca 
Kristus. Visbeidzot – nāves pieņemšana ar 
mieru sirdī. Kā tas iespējams? Atkal – rau-
goties uz to, kā Jēzus iet pretī savai nāvei, 
ar kādu mieru, pārliecību un iekšējo spēku. 

Krusta ceļā varēja sajust patiesu vieno-
tību – gan ar Dievu, gan citam ar citu, ne-
ņemot vērā draudzes piederību. Ejot cauri 
Ķekavai šajā dienā, gribot negribot bija 
jādomā arī par to, kā būtu, ja pats Kristus 
ietu pa šo ceļu – ko Viņš domātu, darītu, 
kā uzrunātu ļaudis un kā tie reaģētu uz 
Viņa parādīšanos. 

Tāpēc tik svarīga ir arī lūgšana katrā kon-
krētajā apstāšanās vietā – par cilvēkiem, 
kas tieši šeit dzīvo, strādā, mācās vai spē-
lējas, cieš vai priecājas. Ir daudz nebūša-
nu, bet Dieva gaismā visu ir iespējams uz-

Pārbaudījumi dzīves un Krusta ceļā
Krusta ceļš Ķekavā

Meklējot atbildes

Alfa kursa dalībnieki

tajā laikā un vietā Ķekavā sākās Alfa kurss. 
Aizgāju mazliet skeptiski noskaņota, kā jau 
vairums cilvēku, kuru izpratne par baznīcu, 
Dievu ir masveida stereotipu līmenī, taču 
līdz šim neesmu izlaidusi nevienu lekciju. 

Pirmā mācība man – noklausies līdz ga-
lam, pirms izdari secinājumus. Otrā – klau-
sies un uztver brīvi, bez personīgā vērtēju-
ma (tas mēdz nevajadzīgi traucēt). Treškārt, 
atceries, ka katrs stāstītājs ir tikai cilvēks un 
ka vārds spēj izteikt tikai mazu daļiņu no 
bezgalīgā informācijas kopuma. Sadzir-
dēt, sajust arī to, kas paliek starp vārdiem, 
atvērties un izmēģināt pielietot iegūtās  
zināšanas jau šodien. 

Vēlu ikvienam noticēt, riskēt un rīkoties, lai 
attīstītos un pilnveidotos. Katram savs ceļš 
ejams, taču Dievs ir bezgalīgs, tas ir ikvienā 
no mums. Alfa kurss palīdzēja man līdz ga-
lam noticēt un sajust to. Vēlu ikvienam sajust 
bezgalīgo mīlestību, kas mums dota. Pa-
teikties par to un dāvāt to otram. Paldies par 
visu, ko esmu saņēmusi. Paldies visiem par 
sastapšanos, par kopīgi vairoto labestību,  
mīlestību, gaišumu un ticību.”

Maira Plaude: “Alfa kurss ir iespēja ik-
vienam paplašināt redzesloku. Nekristietim 
varētu būt vērtīgi dzirdēt, par ko tad īsti 
domā un runā kristieši, jo cilvēkiem, kas 
baznīcā neiet, nereti ir izveidojušies nepa-
reizi stereotipi par to. Nedēļas nogalē Saldū 
piedzīvoju brīnišķīgu mieru, izraušanos no 
ikdienas steigas. Atmosfēra bija līdzīga kā 
Ziemassvētkos – kad atveras sirds un gri-
bas dalīties mīlestībā, patiesumā un gais-
mā ar citiem. Ja tev ir sāpes, problēma, tad 
tevi uzklausīs, palīdzēs. Galvenais – nepa-
zaudēt to ikdienā.”

Vislielākā pateicība Doles–Ķekavas ev. lut. 
draudzei, kas šo Alfa kursu organizē, it īpaši  
darba grupā iesaistītajiem, Doles Tautas 
nama vadībai un dežurantēm par atvēlēta-
jām telpām, Ķekavas katoļu un vasarsvētku 
draudzei par garīgo un SIA Bambaleo – par 
materiālo atbalstu. Paldies visiem lektoriem 
par saturīgajām lekcijām, Elīnai Starķei par 
muzikālo vadību un ikvienam kursa dalībnie-
kam par atsaucību un ieinteresētību! 

Antra Martinsone
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lūkot bez nosodījuma, ar līdzjūtību, mīles-
tību un pateicību. Kur ir grēks, tur iespēja-
ma arī nožēla un – pateicoties Jēzus nāvei 
pie krusta un augšāmcelšanās brīnumam  
Lieldienās – piedošana, atjaunota dzīve 

un Mūžības perspektīva. 
Paldies Ķekavas novada Domei un Paš-

valdības policijai par atbalstu, paldies ikvie-
nam par līdzdalību! 

Antra Martinsone
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25. marts, Komunistiskā terora upuru 
piemiņas diena – diena, kuru negribas 
atcerēties, bet nedrīkst aizmirst, jo no 
savām mājām, savas zemes tika aizvesti  
svešumā uz nezināmu laiku tūkstošiem 
Latvijas iedzīvotāju, kuru vidū bija arī 
mūsu novadnieki. Ķekavas novadā šī 
diena tika atzīmēta ar filmas Ķekava–
Omskas apgabals 1949 pirmizrādi. 

Par godu atjaunotā Doles Tautas nama 
simtgadei Doles Saviesīgā biedrība vēlējās 
aktualizēt Doles Tautas namu kā novada 
sabiedriskās un kultūras dzīves centru, jo 
tas savos pastāvēšanas gados ir pieredzē-
jis gan priecīgus, gan traģiskus brīžus no-
vadnieku dzīvē. Šeit spēlēja teātra izrādes, 
rīkoja balles, te atradās pagasta pārvalde, 
bibliotēka, pasts, sporta zāle, kolhoza admi-
nistratīvās telpas, savus pasākumus te rīko-
ja arī Ķekavas pamatskola. 

Jau 2010. gada sākumā biedrība aici-
nāja kopā novada sportistus uz pasākumu 
Sports Ķekavā toreiz un tagad, pēc tam 
kopā ar Ķekavas novadpētniecības muze-
ju tika strādāts pie zinātniskās konferences 
Dole–Ķekava 100 gados un plānots, kā sa-
glabāt un nodot tālāk represēto novadnieku 
dzīvesstāstus. Tā pamazām, meklējot kon-
taktus un atbalstu, tapa projekts Maršruts 
Ķekava–Omskas apgabals 1949. Kopā ar 
novadnieci režisori Dzintru Geku un viņas 
radošo grupu tapa sirsnīgs un aizkustinošs 
stāsts par Gunāru Vildi, Didzi Gaņģi, Birutu 
Sēju un viņu ģimenēm. 

25. martā Doles Tautas namā šo filmu 
pirmo reizi varēja noskatīties paši galvenie 
varoņi, viņu ģimenes, filmas atbalstītāji un 
visi interesenti. 

Pirms filmas iespaidos dalījās Doles Sa-
viesīgās biedrības valdes priekšsēdētājs 
Valdis Ozols, kurš sāka šo ne vieglo ceļu 
uz konkrētu represēto novadnieku sirdīm 
un ieskicēja pamatkoncepciju par vietējiem 
cilvēkiem, kuri atgriezušies savā novadā. 
Vairums aizvesto neatbrauca atpakaļ savās 

Ceļā uz Laulāto kursu 

Maršruts Ķekava–Omskas apgabals

tēva mājās, daļa pat palika Sibīrijā. V. Ozols 
atzina, ka tā bija liela uzdrīkstēšanās iet 
pie Birutas Sējas, Gunāra Vildes un Didža 
Gaņģa un mēģināt viņus pierunāt pastāstīt 
savas sāpes citiem cilvēkiem, visai Latvijai! 

Diena iesākas ar ziedu nolikšanu Odukal-
nā pie piemiņas akmens aizvestajiem no-
vadniekiem, dievkalpojumu Doles–Ķekavas 
ev. lut. baznīcā un Ķekavas novadpētniecī-
bas muzeja ekspozīcijas apskati. 

Doles Tautas nama zāle bija pārpildīta. 
Interese bija liela, jo tā ir filma par mūsu līdz-
cilvēkiem un viņu likteni. Tā ir mūsu novada 
dzīvā vēsture. 

Liels paldies režisorei Dzintrai Gekai un 
viņas darba grupai, kā arī atbalstītājiem: Ķe-
kavas novada Domei, Ķekavas novada paš-
valdības kultūras aģentūrai, uzņēmumiem – 
A.M.L., Kalnakrogs, Ķekavas sadzīves ser-
visa centrs, atbalstītājiem – Pēterim Gekam,  

Ilgonim Leišavniekam, Ivaram Mangulim,  
Mārim Šopam, Valdim Ozolam, Inesei  
Krejānei, Valsts Kultūrkapitāla fondam. 

Aija Grīnvalde

Režisore Dzintra Geka (2. rindā otrā no 
labās puses) un viņas radošā grupa, 

Doles Saviesīgās biedrības vadītājs Valdis 
Ozols (1. rindā pirmais no labās puses) 

kopā ar filmas varoņiem

Doles–Ķekavas evaņģēliski luteriskā  
draudze šobrīd sākusi darbu pie idejas 
īstenošanas par Laulāto kursu Ķekavā.

Laulāto kurss būs septiņu nodarbību 
cikls, kas paredzēts ikvienam pārim – gan 
tādam, kas vēl tikai gatavojas precēties, 
gan tādam, kas jau ir kopā īsāku vai ga-
rāku laika posmu, un neatkarīgi no tā, vai 
ģimene ir stipra vai notiek cīņa par to. 

Pat ja laulība ir ļoti veiksmīga, kurss va-
rēs palīdzēt nostiprināt labos ieradumus. 
Ja laulība piedzīvo grūtības, tad kurss 
sniegs praktiskus līdzekļus, lai strādātu 
pie kritiskajiem jautājumiem. Daži šķirti 
pāri jau ir izmantojuši šo kursu kā līdzekli, 
lai atsāktu kopdzīvi. Lai arī kāda būtu si-
tuācija, kurss dos iespēju attīstīt un nostip-
rināt savstarpējās attiecības. 

Lai arī Laulāto kurss ir balstīts uz kris-
tīgiem principiem, daudzi pāri, kas nav 
baznīcai piederīgi, ir atzinuši, ka kristīgais 

saturs kursa laikā tiek pasniegts tā, ka tas 
viņiem nelicis justies neērti.

Katra nodarbība būs veidota kā roman-
tisks vakars pie galdiņiem, un tā ietvers 
gan nelielu maltīti, gan praktisku uzrunu, 
gan diskusiju laiku. Lai pāra savstarpējās 
sarunas nebūtu dzirdamas citiem pāriem, 
fonā tiks atskaņota mūzika. Katras nodar-
bības beigās – mājas darbs, kas domāts, 
lai nodarbībā dzirdēto pielietotu savās  
attiecībās.

Laulāto kurss ir attīstījies Svētās Trīs-
vienības baznīcā Londonā (turpat, kur iz-
veidojies Alfa kurss). Tā autori ir Nikijs un 
Sīla Lī – vairāku grāmatu autori. No tām 
pazīstamākā ir latviski tulkotā Laulību 
grāmata. Šobrīd vairāk nekā 1000 laulāto 
kursu notiek dažādās pasaules vietās, un 
pēdējos gados arī Latvijā dažādu konfe-
siju draudzēs. 

Antra Martinsone
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Ķekavas novada Domē 2012. gada 15. 
martā pieņemts lēmums Nr. 2. § 1. “Par 
Ķekavas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. SN-TPD-4/2012. “Baložu 
pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam 2012. gada grozījumi” apstiprinā-
šanu”, nolemjot:

1) apstiprināt Ķekavas novada teritorijas 
plānojuma daļas “Baložu pilsētas teritori-
jas plānojums 2008.–2020. gadam” 2012. 
gada grozījumi daļā – Rīgas ielas 19 un 
Baložu iela 7;

2) izdot Baložu pilsētas teritorijas plānoju-
ma 2008.–2020. gadam 2012. gada grozīju-
mu apbūves noteikumus un grafisko daļu kā 
saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-4/2012 
“Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–
2020. gadam 2012. gada grozījumi”;

3) svītrot ar Ķekavas novada domes 
2009. gada 25. augusta lēmumu Nr. 3.§, 
3.4.p. “Par Ķekavas novadā ietilpstošo 
bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu 
apstiprināšanu ar Ķekavas novada Do-
mes saistošajiem noteikumiem” (protokols 
Nr. 6) apstiprinātā lēmuma “Ķekavas no-
vada Domes saistošie noteikumi Nr. SN-
TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada terito-
rijas plānojumu”” 1.3.2. punktu.

Ar Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 
un tā grozījumiem var iepazīties interne-
ta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī 
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā (35. kabinetā, tālr. 
67847161, 67936019). Apmeklētāju pie-
ņemšanas laiki – pirmdienās plkst. 8.00–
13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00. 

Paziņojums par Ķekavas novada Baložu pilsētas 
teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam  
2012. gada grozījumu apstiprināšanu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekus-

tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie-
mērošanas kārtību atsevišķām maksātāju 
kategorijām Ķekavas novadā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jums tiek piemērots ar nākamo maksājuma 
termiņu.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķir šajos noteikumos noteik-
tajā kārtībā, ja nav nekustamā īpašuma 
nodokļa un cita veida maksājumu parādu 
pašvaldībai par iepriekšējiem maksājumu 
periodiem.

II. Atsevišķām maksātāju kategorijām 
noteiktie atvieglojumi

4. Maznodrošinātām personām vai ģi-
menēm piešķir atvieglojumu 50 procentu 
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas 
par to periodu, kurā nodokļa maksātājs at-
bilst maznodrošinātas personas statusam, 
attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu 
dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mā-
jām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās 
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru 
daļas) netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai.

5. Černobiļas atomelektrostacijas (Čer-
nobiļas AES) avārijas seku likvidācijas da-
lībniekiem piešķir atvieglojumu 50 procentu 
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas 
attiecībā uz vienģimenes un divģimeņu 
dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mā-
jām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās 
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru 

daļas) netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai.

6. Personām, kuras ar ārstu komisijas 
lēmumu atzītas par 1. un 2. grupas inva-
līdiem, piešķir nodokļa atvieglojumu 50 
procentu apmērā attiecībā uz vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudz-
dzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un 
kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai.

7. Ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk ne-
pilngadīgi bērni, piešķir nodokļa atviegloju-
mu 50 procentu apmērā attiecībā uz vien-
ģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, 
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un 
kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai.

8. Personām vai ģimenēm, kurām pie-
šķirts trūcīgās personas statuss un nav 
citu īpašumu, papildus likumā noteiktajiem 
atvieglojumiem piešķir atvieglojumu 70 pro-
centu apmērā par zemi zem individuālajām 
dzīvojamajām mājām. 

9. Fiziskām un juridiskām personām pie-
šķir atvieglojumu 90 procentu apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas par apbūves 
zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas 
novada teritorijas plānojumiem apbūves 
zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts 
turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais 
zonējums.  

10. Fiziskām un juridiskām personām 
piešķir atvieglojumu 90 procentu apmē-
rā no aprēķinātās nodokļa summas par 

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 6. marta ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 2.§  (protokols Nr.6)

Saistošie noteikumi Nr. 7/2012

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma 

Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo daļu

apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar 
Ķekavas novada teritorijas plānojumiem 
apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai 
noteikts satiksmes infrastruktūras objektu 
izbūves teritoriju funkcionālais zonējums  
(A kategorijas valsts autoceļu un nobrauk-
tuvju izbūvei).

11. Fiziskām un juridiskām personām, 
kuru zemes īpašumam noteiktas aizsarg-
joslas - sarkanās līnijas - piešķir atvieglo-
jumu 90 procentu apmērā no aprēķinātās 
nodokļa summas attiecībā uz to zemes 
platību, kurai noteikta aizsargjosla. 

12. Personām, kuru īpašumā ir publiski 
pieejamas sporta ēkas, piešķir atviegloju-
mu 25 procentu apmērā.

13. Personām, kuru īpašumā ir kultūr-
vēsturiski pieminekļi, piešķir atvieglojumu 
25 procentu apmērā.

14. Pašvaldības kapitālsabiedrībām, ku-
ras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai, piešķir atvieglojumu 90 
procentu apmērā.

15. Saimnieciskās darbības veicējiem 
piešķir atvieglojumu 25 procentu apmērā 
no aprēķinātās nodokļa summas par ēkām, 
kurās tiek veikta saimnieciskā darbība. 
Kapitālsabiedrībām atvieglojumu piešķir 
kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas 
Komisijas 2006. gada 15. decembra re-
gulas Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 
88.panta piemērošanu de minimis atbals-
tam nosacījumus.

III. Iesniegumu izskatīšanas un 
pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas kārtība

16. Ja persona atbilst vairākām katego-
rijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram 
noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.

17. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumu atvieglojumus piešķir:

17.1. ar pašvaldības izpilddirektora lē-
mumu noteikumu 4.-8. punktā norādītajām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām;

17.2. ar domes lēmumu noteikumu 9.-
15. punktā norādītajām nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāju kategorijām.

18. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķir, ja:

18.1. noteikumu 5.-8. punktā norādītais 
nekustamā īpašuma objekts ir personas, 
kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu, 
īpašumā vismaz trīs gadus un persona nav 
noslēgusi uztura līgumu;

18.2. noteikumu 9.-15. punktā norādī-
tajām maksātāju kategorijām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus 
piešķir, ja par viena nekustamā īpašuma 
objektu aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz 
40 latus, un:

18.2.1. fiziskās personas deklarētā 
dzīvesvieta un saimnieciskās darbības 
veikšanas vieta atrodas Ķekavas novada 

administratīvajā teritorijā;
18.2.2. juridiskās personas adrese un 

saimnieciskās darbības veikšanas vieta 
atrodas un reģistrēta Ķekavas novada ad-
ministratīvajā teritorijā un vismaz 50% no 
tās darbiniekiem ir Ķekavas novada teri-
torijā deklarēti vairāk par trim mēnešiem.

19. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājam motivēts iesniegums par atvieg-
lojuma piešķiršanu nākamajā maksājumu 
termiņā un tam pievienotie dokumenti jā-
iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā ne 
vēlāk kā trīs dienas līdz nākamā maksā-
juma termiņa iestāšanās dienai.

20. Iesniegumam pievieno īpašuma tiesī-
bas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot 
oriģinālu) un:

20.1. noteikumu 5.-8. punktā norādītās 
personas apliecina, ka īpašumā nenotiek 
saimnieciskā darbība;

20.2. noteikumu 9.-15. juridiskās perso-
nas iesniedz:

20.1.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu 
par nodokļu samaksu un darbinieku skaitu;

20.1.2. reģistrācijas apliecības kopiju; 
20.1.3. deklarāciju, ka kopējais de mi-

nimis atbalsts, ko saimnieciskās darbības 
veicējs ir saņēmis, nepārsniedz Eiropas 
Komisijas 2006. gada 15. decembra re-
gulas Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 
88. panta piemērošanu de minimis atbals-
tam 2. panta 2. punktā noteikto augšējo 
robežu.

21. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājs aizpilda šo noteikumu pielikumā no-
rādītā iesnieguma pirmo un otro sadaļu. 
Pārējās iesnieguma sadaļas aizpilda paš-
valdības struktūrvienību vai iestāžu vadītāji.

22. Izpilddirektora lēmums par nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksājuma atvieg-
lojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 
atvieglojumu apstrīdams Ķekavas novada 
Domē.

IV. Noslēguma jautājums
23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-

šanās brīdi spēku zaudē saistošie noteiku-
mi Nr.7/2011 Par nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu, 
kas apstiprināti ar 2011. gada 24. marta 
sēdes lēmumu Nr. 1.§ 1. (protokols Nr. 5).

Domes priekšsēdētājs 
R.Jurķis

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2012 
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mu atvieglojumu piešķiršanu, to pielikumu 
un paskaidrojumu rakstu var iepazīties:

• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 
sadaļā Tiesību akti vai

• Ķekavas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas 
ielā 19 k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 
1 a) un Daugmalē (Salnās). 
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Ķekavas novada Dome 2012. gada 15. 
martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 § 16. Par 
dzīvnieku patversmes izveides ieceri ne-
kustamajā īpašumā Dambenieki Daugma-
lē, Daugmales pagastā, minēto ieceri no-
dodot publiskajai apspriešanai. 

Dzīvnieku patversmes izveide nekusta-
majā īpašumā Dambenieki (kadastra nu-
murs 8056 002 0099) Daugmalē, Daugma-
les pagastā, iecerēta paplašināšanās 
nolūkā – saistībā ar biedrības Dzīvnieku 
patversme Mežavairogi pieaugošo dar-
ba apjomu. Patversme plānota apmēram 
80 suņu vietām un 20 kaķu vietām, kā arī 
funkcionāli nepieciešamajām veterināra-
jām, higiēnas, saimnieciskajām un adminis-
tratīvajām telpām, visu iepriekš minēto iz-
vietojot kādreizējās galdniecības un gatera 
telpās. Dzīvnieku turēšana paredzēta tikai 
iekštelpās, papildus paredzot suņu āra pa-
staigu laukumus. Plānota aptuveni 5 jaunu 
darbavietu izveide vietējiem iedzīvotājiem.

Spēkā esošajā Ķekavas novada 
Daugmales pagasta teritorijas plānojumā 
zemes gabalam Dambenieki 1,5 ha platībā 
noteikta plānotā (atļautā) izmantošana –  

Ražošanas un komunālās saimniecības 
teritorijas (RK), Dabas pamatnes teritorijas 
un Ūdeņu teritorijas (Raģupīte). Ražoša-
nas un komunālās saimniecības teritorijās 
atļauta veterinārā iestāde, kā arī ferma ar 
sanitāro zonu.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 
2012. gada 16. aprīļa līdz 8. jūnijam. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
publiskās apspriešanas ietvaros var ie-
sniegt (vai nosūtīt pa pastu):
• Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 
19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķeka-
vas novadā, LV-2123;
• Daugmales pagasta pārvaldē, Salnās, 
Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas 
novadā, LV-2124.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties 
Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā 
(tālr. 67936019, 67936031). Apmeklētāju 
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–
13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00. 

Papildu informācija – pašvaldības in-
terneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Ja 
priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt 
rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. 

Paziņojums par publisko apspriešanu 
dzīvnieku patversmes izveides iecerei 
nekustamajā īpašumā Dambenieki Daugmalē

Meklē saimnieku!

Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv izveidota jauna 
sadaļa Meklē saimnieku, kur publicēta informācija par dzīvniekiem, kuri meklē 
sev jaunus saimniekus. 

Šobrīd informācija pieejama par mūsu četrkājainiem draugiem no Ķekavas novada 
dzīvnieku patversmes Mežavairogi un Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes. 

Šajā sadaļā ikviens varēs ievietot arī informāciju par pazudušajiem vai atrastajiem 
dzīvniekiem. Informāciju ievietošanai interneta vietnē sadaļā Sabiedrība – Meklē 
saimnieku lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi avize@kekava.lv.

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes  
28.02.2012. sēdes lēmumu 1. § 2 
(protokols Nr. 5) “Par Ķekavas nova-
da pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.SN-TPD-2/2012. “Grozījumi Ķe-
kavas novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr.SN-TPD-86/2009. 
“Par detālplānojuma nekustamajiem 
īpašumiem Lapsiņas (kadastra nu-
murs 8056 001 0105) un Jaunbērzi 
(kadastra numurs 8056 001 0343), 
Daugmales pagastā, apstiprināšanu 

ar Ķekavas novada Domes saisto-
šajiem noteikumiem”””, pamatojoties 
uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu, 06.10.2009. 
MK noteikumu Nr.1148 Vietējās paš-
valdības teritorijas plānošanas notei-
kumi 78. punktu un ņemot vērā Attīs-
tības komitejas 2012. gada 15. feb-
ruāra atzinumu, Ķekavas novada 
Dome nolemj:

1) apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.SN-TPD-2/2012. “Grozījumi  

Ķekavas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.SN-
TPD-86/2009. “Par detālplānojuma 
nekustamajiem īpašumiem Lap-
siņas (kadastra numurs 8056 001 
0105) un Jaunbērzi (kadastra nu-
murs 8056 001 0343), Daugmales 
pagastā, apstiprināšanu ar Ķekavas 
novada Domes saistošajiem notei-
kumiem””;

2) uzdot sabiedrisko attiecību spe-
ciālistei publicēt paziņojumu par sais-

tošo noteikumu izdošanu laikrakstā 
Latvijas Vēstnesis, Ķekavas novada 
pašvaldības informatīvajā biļetenā 
Ķekavas Novads un izvietot saistošos 
noteikumus pašvaldības mājas lapā 
www.kekavasnovads.lv.

Sēdes vadītājs R. Jurķis

Ar saistošajiem noteikumiem var ie-
pazīties Ķekavas novada pašvaldībā, 
Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķeka-
vas pagastā, Ķekavas novadā.

Paziņojums par detālplānojuma 
saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 
15.03.2012. sēdes lēmumu 2. § 4 (proto-
kols Nr. 7) Par detālplānojuma apstiprinā-
šanu nekustamajiem īpašumiem Silmētras 
(kadastra numurs 8070 008 0468) un Silai-
nes (kadastra numurs 8070 008 2381), Ķe-
kavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 
Ķekavas novada Dome nolemj:

1) apstiprināt detālplānojumu nekusta-
majiem īpašumiem Silmētras (kadastra 
numurs 8070 008 0468) un Silaines (ka-
dastra numurs 8070 008 2381), Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā un izdot saisto-
šos noteikumus SN-TPD-5/2012 Par detāl-
plānojuma apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem Silmētras (kadastra numurs 
8070 008 0468) un Silaines (kadastra nu-

murs 8070 008 2381), Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā (pielikums Nr. 1);

2) uzdot sabiedrisko attiecību speciālis-
tam publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvi-
jas Vēstnesis, Rīgas Apriņķa Avīze, paš-
valdības informatīvajā biļetenā Ķekavas 
Novads un pašvaldības interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv.

Ar detālplānojumu var iepazīties apmek-
lētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās 
plkst. 8.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 
14.00–19.00 Ķekavas novada pašvaldībā, 
Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kabinetā, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-
2123, vai vietnē www.kekavasnovads.lv.  
Kontakttālrunis 67847161.

Ķekavas novada Domē 2012. gada 
15. martā pieņemts lēmums Nr. 2. § 2. 
“Par Ķekavas novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. SN-TPD-3/2012. 
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 
SN-TPD-45/2009 “Par detālplānojuma 
“Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplāno-
jums” apstiprināšanu ar Ķekavas novada  
Domes saistošajiem noteikumiem””  
apstiprināšanu”. 

Saistošo noteikumu grozījumi atļauj de-

tālplānojumā Ezeru iela 10, 14, Baložos, 
detālplānojums paredzēto zemes vienību 
reģistrāciju pa kārtām.

Ar detālplānojumu un tā grozījumiem 
var iepazīties pašvaldības interneta viet-
nē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķeka-
vas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, 
k. 9, Ķekavā (35. kabinetā, tālr. 67847161, 
67936019). Apmeklētāju pieņemšanas 
laiki – pirmdienās plkst. 8.00–13.00 un  
ceturtdienās plkst. 14.00–19.00. 

Paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par grozījumiem pašvaldības
 saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-45/2009

“Par detālplānojuma 
“Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums” 
apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes 

saistošajiem noteikumiem”
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Turpinājums no 1. lpp.

Līdz ar pārmaiņām Reģionālā 
pašvaldības policija nodrošina 
sabiedrisko kārtību jau trijos no-
vados, arī vairākas citas kaimiņu 
pašvaldības šobrīd apspriež ideju 
par Reģionālās pašvaldības polici-
jas pakalpojumu izmantošanu.

Par to, ko iegūst no šādas sadar-
bības citi novadi, stāsta Ķekavas 
novada Pašvaldības policijas, ta-
gad – Reģionālās pašvaldības polici-
jas priekšnieks Māris Bomiņš: “Tas ir 
abpusēji izdevīgs projekts – apvienojot vairāku novadu 
resursus, tiek samazinātas policijas administratīvās iz-
maksas un vienlaikus saglabāta sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanas kvalitāte, proti, nepieciešamo policijas 
ekipāžu skaits visu diennakti.” 

Atbilstoši jaunajai Reģionālās pašvaldības policijas 
struktūrai izveidotas Ķekavas, Baldones un Inčukalna paš-
valdības policijas nodaļas. Ņemot vērā teritorijas izmēru 
un iedzīvotāju skaitu, Ķekavas dežūrdaļa ir vislielākā, jo 
tajā darbojas 16 dažāda ranga inspektori un astoņi kārtīb-
nieki (divas policijas ekipāžas), bet Baldones un Inčukalna 
nodaļās – četri inspektori un seši kārtībnieki katrā (viena 
policijas ekipāža).

Savukārt policijas vadība un administratīvais centrs 
atrodas Ķekavā, kurā ietilpst nepilngadīgo lietu galve-
nais inspektors, lietvedis, jurists un finansists. Šo spe-
ciālistu darbība, pateicoties vienotām elektroniskām 

P Saņemti 158 izsaukumi: ģimenes un kaimiņu konflik-
ti – 24, Valsts policijas iestādēm nepieciešama palīdzība – 2, 
iestādēm nepieciešama palīdzība – 3, trokšņošana – 16, iz-
saukumi, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem – 15, 
gulošas personas, kas atradās alkohola reibumā – 13, iz-
saukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu – 8, izsaukumi, 
kas ir saistīti ar objekta apskates nepieciešamību – 5, kau-
tiņi – 7, huligānisms – 2, smēķēšana neatļautās vietās – 1, 
izsaukumi, kas saistīti ar to, ka kāds laužas durvīs – 3.
P Saņemti 36 iesniegumi.
P Aizturētas 15 personas.
P Nogādātas 6 personas uz mājokli.
P Sastādīti 36 administratīvais protokols: par smēķē-
šanu neatļautās vietās – 4, par smēķēšanu, ja to izdarījis ne-
pilngadīgais – 1, par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1, par sīko huligānis-
mu, proti, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās 
vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām dar-
bībām, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību – 4, par sa-
dzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos paš-
valdības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 2, 
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu – 3, par gājējiem noteikto 
pienākumu pārkāpšanu – 5, par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vie-
tas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, 
vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu – 3, par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās 
vietā atkārtoti – 1, par dzīvošanu bez derīga personu aplieci-
noša dokumenta – 2, par dzīvošanu bez deklarētas dzīves-
vietas Latvijas teritorijā – 2.
P Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteiku-
mu pārkāpumiem – 12 administratīvie protokoli.
P Sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli/ 
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu Ķekavas novadā.
P Atbildīgajām iestādēm nodoti 16 materiāli.
P Preventīvie pasākumi – organizēti braucieni Ķekavas 
novada bērniem uz Rīgas tehniķu centru.
P Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasāku-
mos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 5.
P Dzīvnieku patversmē nogādāti 19 dzīvnieki.

Iestājoties siltākam laikam, pamostas ne tikai 
dzīvā radība, bet arī kūlas dedzinātāji. Arī Ķekavas 
novadā, pretī Ķekavas sporta klubam, 23. martā 
reģistrēts pirmais pērnās zāles dedzināšanas 
gadījums.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
norāda, ka pērnās zāles dedzināšana ir ne vien drauds 
cilvēku drošībai un īpašumiem, bet nodara arī būtisku 
kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai. 

Fiziskajām personām par kūlas dedzināšanu var 
uzlikt naudas sodu no 200 līdz 500 latiem vai piemērot 
administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

VUGD aicina zemes īpašniekus rūpēties par sev 
piederošajām teritorijām, lai pavasarī mazinātu kūlas 
ugunsgrēku draudus. Šajā ugunsbīstamajā periodā 
Latvijā ne tikai deg zeme un ēkas, bet arī cilvēki gūst 
apdegumus vai pat zaudē dzīvību.

Vineta Bērziņa

Jaunas ceļa zīmes novadā
Ķekavas novada Dome nolēma uzstādīt jaunas 

ceļa zīmes novadā:
• Krogsila ciemā uzstādīt ceļa zīmes Apdzīvotās vie-
tas sākums KROGSILS un Apdzīvotās vietas beigas 
KROGSILS;
• Ķekavas ambulances teritorijā veikt ceļa zīmju 
nomaiņu un uzstādīt ceļa zīmes Vienvirziena ceļš un 
Stāvvieta.

Pašvaldības policija paplašina darbību
dokumentu vadības, administratīvo 
pārkāpumu un citām sistēmām, ap-
tver visu trīs novadu teritorijas un 
strādā attālināti. 

“Ja katrs novads vēlētos izveidot 
savu pašvaldības policiju dežūrdaļu, 
tad tās darbība jānodrošina atbilstoši  
visām likumdošanas prasībām, pie-
mēram, jābūt izveidotām aizturēša-
nas, munīcijas glabāšanas telpām, 
nodrošinātiem speciālistiem, kuri 
strādā ar nepilngadīgo lietu un juri-
diskajiem jautājumiem. Tās ir lielas 
izmaksas, ar kurām jārēķinās katrai 

pašvaldībai. Taču, apvienojot spēkus, mēs varam šīs 
izmaksas samazināt un piesaistīt profesionālus speciā-
listus, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu,” skaidro 
M. Bomiņš. 

Ieguvēji no šāda sadarbības projekta ir galvenokārt 
Baldones un Inčukalna novada iedzīvotāji, jo viņu dzīves-
vietā visu diennakti tiek nodrošināta viena policijas ekipāža,  
kas uzrauga sabiedrisko kārtību un spēj operatīvi būt sa-
biedriskās drošības pārkāpuma vietā. Nepieciešamības 
gadījumos, piemēram, rupjas sabiedriskā miera traucēša-
nas gadījumos, ko izraisa vairāki pārkāpēji (huligānisms, 
kautiņi utt.), var piesaistīt arī otru ekipāžu, kas uz notiku-
mu ieradīsies 15–20 minūšu laikā no pārējām apkalpoša-
nas teritorijām. 

Tas ir arī liels atbalsts Valsts policijai (VP), jo šobrīd ie-
robežoto finanšu un cilvēkresursu dēļ VP nodaļu ekipāžu 
skaits ir neliels, bet apkalpošanas teritorijas – lielas, kā 
rezultātā paildzinās ierašanās laiks notikuma vietā (pie-
mēram, Inčukalna novadam vistuvāk atrodas VP nodaļa 
Siguldā, bet Baldones novadam – Baložu pilsētā).

Ilgstošo sadarbību jau iepriekš atzinīgi novērtējis VP 
Rīgas reģionālās pārvaldes Baložu iecirkņa priekšnieks 
Alvis Vinters, jo veiksmīgas sadarbības rezultātā resursi 
tiek apvienoti, lai operatīvi reaģētu uz iedzīvotāju izsauku-
miem un novērstu iespējamo likumpārkāpumu. 

Arī VP Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 
priekšnieks Andris Vīgants ir gandarīts par nesen pie-
ņemto Inčukalna pašvaldības lēmumu iesaistīties šajā sa-
darbības projektā, kas paaugstinās sabiedrisko drošību  
Inčukalna novadā.

Vineta Bērziņa

Pamostas kūlas 
dedzinātāji

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī martā

Reģistrēti 136 notikumi, no tiem 22 noziegumi, par 
ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 4, 
zādzības no juridiskām firmām piederošiem objektiem – 2, 
zādzības no dzīvokļiem – 7, zādzības no automašīnām – 1. 
Nozagta viena automašīna. Reģistrēti 2 neatļauta finanšu 
instrumentu izlaišanas gadījumi, 1 miesas bojājumu noda-
rīšanas gadījums, 1 huligānisma gadījums, 1 noziedzīga 
nodarījuma pret personas brīvību, godu un cieņu gadījums. 
Atrasta mirusi 1 persona, un bezvēsts pazudusi 1 persona.
P Atklāti 6 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 1, par 
vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšanu – 2, par apzi-
nāti nepatiesu ziņojumu – 2, par pretošanos varas pārstā-
vim – 1.
P Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas 
3 personas, no kurām nevienai netika piemērots dro-
šības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu,  
proti – apcietinājums. 
P Pieņemti 18 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
P Sastādīti 36 administratīvie pārkāpumu protokoli: 
par sīko huligānismu – 2, par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkoholisko dzērienu ietekmē – 11, par policijas kontroles 
noteikumu pārkāpšanu – 2, par pārkāpumiem akcīzes pre-
ču aprites jomā – 9, par dažādiem pārkāpumiem ceļu sa-
tiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 5, par narkotisko 
vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 2, par dažādu pasu 
režīma noteikumu neievērošanu – 1, par nepakļaušanos 
policijas darbinieka likumīgajām prasībām – 2, par nodok-
ļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 
iekārtu lietošanas kārtības neievērošanu – 1, par tirdzniecī-
bas, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas 
noteikumu pārkāpšanu – 1.

Kūlas 
dedzināšana 
Latvijā ir 
aizliegta, 
un par to šo 
nodarbi var 
sodīt. fo
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Reģionālajā pašvaldības 
policijā martā
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Pirmo spēļu laiki un datumi cīņā par 
1. vietu Latvijas Republikas čempionāta 
virslīgas florbola spēlēs (vīriešu 
komandām):

• 14. aprīlī plkst. 19.00 Valmieras olim-
piskajā centrā – Lielvārde–FK Ķekava,

• 15. aprīlī plkst. 19.00 Valmieras olimpis-
kajā centrā – FK Ķekava–Lielvārde, 

Par nākamo spēļu norises laikiem 
lūdzam sekot līdzi interneta vietnē  

Aizvadīts jau gadskārtējais Daugmales 
turnīrs telpu futbolā, kas te jau notiek vai-
rāk nekā 10 gadus un kļuvis par tradīci-
ju. Šis gads nav izņēmums – 2012. gada 
futbola sacensības norisinājās 24. martā 
Daugmales pamatskolā. 

Turnīrā piedalījās 14 komandas, kuras 
bija ieradušās no dažādām Latvijas vietām. 
Komandas tika sadalītas četrās apakšgru-
pās. Katrai komandai savstarpēji izspēlējot, 
tika noskaidrotas divas spēcīgākās koman-
das grupā, kas turpināja cīņu par medaļām 
un tikās ceturtdaļfinālā.

Grupu turnīra A apakšgrupā visas spēles 
diezgan pārliecinoši aizvadīja futbola ko-
manda (FK) Putni, kas uzvarēja visās spē-
lēs un izcīnīja pirmo vietu grupā, aiz sevis 
atstājot Daugmales Dadzi. B apakšgrupā 
uzvarēja FK Ķekava, uzvarot visās spēlēs, 
bet cīņā par 2. vietu grupā pārāki bija FK 
Denso, kas spraigā spēlē ar rezultātu 3:2 
pārspēja komandu Baloži. C un D apakš-
grupās dominēja rīdzinieku komandas Bal-
tic Taxi un LNO (Latvijas Nacionālās opera).

Ceturtdaļfinālā visās spēlēs uzvarēja gru-
pu līderi. Lūk, rezultāti: FK Putni–Pēc 5die-
nas (6:2), FK Ķekava–SK 51 (8:2), Daugma-
les Dadzis–LNO (0:5), Baltic Taxi–Denso 
(4:0). Interesantākās spēles norisinājās 
pusfinālā, kur FK Putni tikai ar 0:1 piekāpās 
FK Ķekava, un ar tādu pašu rezultātu otrajā 
pusfināla spēlē LNO pārspēja Baltic Taxi. 

16. marta vakarā tika noskaidroti 
Ķekavas novada Zolītes čempionāta 
uzvarētāji gan sieviešu, gan vīriešu 
konkurencē. 

Sieviešu konkurencē par čempio-
ni kļuva Eva Medne, aiz sevis atstājot 
Aigu Kuzminu, 3. vietu ieguva Fidānija 
Dubrovska. Vīriešu grupā 1. vieta Andrim 
Pļaveniekam, 2. vieta – Didzim Ārendam 

un 3. vieta – Vladimiram Mihnovskim. 
Zolītes čempionāts notika omulīgajā kro-
dziņā Zebra, kurā tika aizvadīti četri aiz-
raujoši posmi. 

Paldies sacensību galvenajam tiesne-
sim Jurim Firstam, aktīvajiem dalībnie-
kiem, kā arī krodziņa Zebra saimniekam 
Aigaram Vītolam. 

Anete Medne

17. un 18. martā Ķekavas sporta klu-
bā tika noskaidroti čempioni Ķekavas 
novada galda spēļu daudzcīņā 2012. 

Ikgadējā galda spēļu daudzcīņa norisinā-
jās sešos atsevišķos galda spēļu veidos – 
novusā, šautriņu mešanā, dambretē, zolītē, 
šahā un galda tenisā. Lai pretendētu uz 
kopvērtējumu, dalībniekiem bija jāpiedalās 
vismaz piecos galda spēļu veidos.

Saspringtās un aizraujošās cīņās par 

čempionu kļuva Ivars Mauriņš, 2. vietu ie-
guva Juris Lūkins, bet 3. vieta – Vladimiram 
Mihnovskim.

Par veiksmīgi aizvadītajām sacensībām 
paldies galvenajam sacensību tiesnesim 
Jurim Firstam, kā arī galda spēļu daudzcī-
ņas dalībniekiem par piedalīšanos.

Visus sacensību rezultātus var aplūkot 
http://sports.kekava.lv.

Anete Medne

Datums, laiks Vieta Sacensības
14.04.

10.00–20.00
Ķekavas sporta 

klubs
Latvijas Republikas 
čempionāts novusā

14.04.
10.00 Pie Baložu vsk. Velokross Baloži 2012, 

1. posms
14.04.
10.00 Pie Baložu vsk. Baložu Velodrošība 2012, 

1. posms
14.04.

12.00–14.00
Ķekavas sporta 

klubs
Draudzības spēle florbolā 
(Ķekavas Bulldogam u8)

16.04.
19.00–21.00 Ķekavas vsk.

Dubultamatieru līgas spēle 
basketbolā (Heliotherm/
Ķekava–BK Kubs)

21.04.
10.00

Ķekavas sporta 
klubs

Andra Eglīša kausa izcīņa 
basketbolā

22.04.
10.00

Ķekavas sporta 
klubs

Andra Eglīša kausa izcīņa 
basketbolā

28.04.
10.00 Pie Baložu vsk. Velokross Baloži 2012, 

2. posms
28.04.
10.00 Pie Baložu vsk. Baložu Velodrošība 2012, 

2. posms
5.05.
10.00

Ķekavas sporta 
klubs

Andra Eglīša kausa izcīņa 
basketbolā

7.05.
18.00 Baložu mežs Krosa skriešanas sacensības

Baložu Bizons 2012, 1. posms

10.05.
10.00–19.00

Ķekavas sporta 
klubs

Starptautiskais turnīrs 
mākslas vingrošanā 
Mazās zvaigznītes

11.05.
10.00–19.00

Ķekavas sporta 
klubs

Starptautiskais turnīrs 
mākslas vingrošanā 
Mazās zvaigznītes

12.05.
10.00–19.00

Ķekavas sporta 
klubs

Starptautiskais turnīrs 
mākslas vingrošanā 
Mazās zvaigznītes

12.05.
10.00 Pie Baložu vsk. Velokross Baloži 2012, 

3. posms

12.–13.05.
10.00 Pie Baložu vsk.

Starptautiskās divu dienu 
sacensības 
Baložu velodrošība 2012

14.05.
18.00 Baložu mežs

Krosa skriešanas sacensības
Baložu Bizons 2012, 
2. posms

Sporta kalendārs

Sporta kalendārs

Noskaidroti zolītes čempioni

Noslēgusies galda spēļu daudzcīņa

www.floorball.lv, jo finālspēle par 1. vietu 
notiek līdz četrām uzvarām.

Savukārt sievietēm florbola spēle par 
3. vietu:
• 15. aprīlī plkst. 12.00 Valmieras olimpis-
kajā centrā – FK Ķekava–Ķekavas Bull-
dogs.

Vairāk informācijas – www.floorball.lv.
Ķekavas novada pašvaldības 

sporta aģentūra

Atbalsti Ķekavas novada komandas
Latvijas Republikas čempionātā florbolā!

Cīņa notiek par zelta un bronzas medaļām!

Daugmales atklātā telpu futbola medaļnieki

Cīņā par trešo vietu, dominējot visā spēlē, 
ar 3:0 Baltic Taxi uzvarēja FK Putni. Kā jau 
bija gaidāms, fināla spēle bija ļoti spraiga un 
mazrezultatīva, kur nedaudz veiksmīgāki un 
meistarīgāki bija FK Ķekava, kas tikai ar nie-
cīgu pārsvaru – 1:0 – uzvarēja LNO.

Vietu sadalījums
• 1. vieta – FK Ķekava (Krišs Vilerts, Kārlis 
Stirāns, Mārtiņš Grīnfelds, Artjoms Konano-
vičs, Andris Gudels un Jānis Lasis)
• 2. vieta – LNO (Kaspars Žuravs, Raivo 

Jakovels, Miks Gerulis, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Akermanis, Anatolijs Lastovskis, Krists Roz-
gals, Māris Ozoliņš un Romāns Rostovskis)
• 3. vieta – Baltic Taxi (Mārtiņš Sīpols, 
Emīls Kalniņš, Normunds Vīlisters, Modris  
Niedra, Uldis Voiska, Rihards Putniņš,  
Edgars Roga un Edijs Biļķins)

Pasākuma organizators izsaka pateicību 
Daugmales pamatskolas administrācijai, 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģen-
tūrai, tiesnešu kolektīvam un dalībniekiem.

Edijs Biļķins

Daugmales atklātais 

telpu futbols 2012
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Katlakalnā notiks 
podnieku festivāls

P a t e i c o t i e s 
Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbals-
tam, šogad no 
12. līdz 15. jūlijam 
Katlakalnā notiks 3. Starptautiskais 
podnieku festivāls Māla Rotācija 2012. 

Keramikas festivāla tradīcijas meklē-
jamas 2010. gadā, kad Ingrīdas Žagatas 
darbnīcā Cepļi Duntē notika pirmais pasā-
kums ar vadmotīvu Māla Rotācija. Pirmajās 
podnieku dienās tikās Latvijas, Igaunijas un 
Baltkrievijas keramikas meistari, lai stiprinā-
tu podniecības amata garu, novērtētu cits 
cita idejas un rastu jaunu radošuma dzirksti 
katrs savai darbnīcai, kā arī kopīgiem spē-
kiem veicinātu podniecības attīstību.

Šogad festivāla pirmās dienas tiks plāno-
tas kā Latvijas podnieku saliedēšanas pa-
sākumi, kur meistarklases sniegs viens no 
pieredzējušakajiem un podnieku aprindās 
zināmākajiem speciālistiem no Krievijas 
Aleksandrs Poverins, bet festivāla trešajā 
un ceturtajā dienā uzsvars tiks likts uz pod-
niecības amata prasmju pārmantošanu, po-
pularizēšanu plašākai sabiedrībai. 

Pasākuma publiskajās dienās varēs vērot 
malkas cepļa izņemšanu, savdabīgo karstu 
trauku apvārīšanu pienā (piena ceplis). Tā-
pat būs iespējams iegādāties Latvijas un 
citu valstu meistaru keramikas darinājumus 
improvizētā izstādē un pārdošanā. Intere-
senti varēs aktīvi līdzdarboties svilpaunieku 
meistarklasē un podu virpošanas un ķipinā-
šanas radošajās darbnīcās. Būs arī Tautas 
zupa, ugunskurs, dziesmas.

Pēta kultūras patēriņu
Latvijas Universitātes Socioloģijas 

nodaļa sadarbībā ar Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūru līdz 
30. maijam veic pētījumu par kultūras 
patēriņu Ķekavas novadā.

Pētījuma mērķi ir noskaidrot iedzīvotāju 
apmierinātību, informētību un attieksmi par 
kultūras pasākumiem, novadnieku kultūras 
pasākumu patērēšanas paradumus Ķekavā 
un ārpus tās, kā arī Rīgas tuvuma ietekmi 
uz šiem paradumiem, dažādu kultūras 
pasākumu un iestāžu apmeklētību.

Šī projekta ietvaros pētījuma veicēji 
dodas uz dažādiem kultūras pasākumiem, 
kuru laikā uzdod to apmeklētājiem dažus 
jautājumus par šo pasākumu, par viņu 
domām, kas notiek Ķekavas novadā, par 
Drauga karti un citus jautājumus, kas varētu 
palīdzēt sasniegt šī pētījuma mērķus. 

Pētījuma laikā jau tika intervēti kultūras 
iestāžu darbinieki, lai izprastu, piemēram, 
kas tiek piedāvāts Ķekavas novadā, kā 
pasākumi tiek organizēti, kas tos apmeklē.

Lai iegūtu datus par kultūras patēriņu, 
divas nedēļas nogales tiks veikta iedzīvotāju 
intervēšana viņu dzīvesvietās. Kopā ir 
paredzēts intervēt 400 iedzīvotājus no 
visa Ķekavas novada. Intervijās iegūtā 
informācija tiks izmantota tikai apkopotā 
veidā, un atbilžu sniedzējs paliks anonīms.

Reinis Zobens

Lai sagaidītu pavasara svētkus – 
Lieldienas, Ķekavas novadā iedzīvotā-
jiem tika sarūpētas dažādas iespējas 
šo priecīgo notikumu nosvinēšanai.   

Tradicionālās Lieldienu svinības Katlakalnā
Kā katru gadu otrajās Lieldienās gan lieli,  

gan mazi dodas uz ģimeņu pasākumu pie 
Katlakalna Tautas nama. Kad amatiermāk-
slas kolektīvi iedanco un ieskandina Lielo 
dienu, tad sākas lielā rosība. Radošajās 
darbnīcās top rotas, Lieldienu dekori, pašu 
apkrāsoti podi.

Lielu interesi viesa konkurss par pasakām –  
te noderēja visas ģimenes zināšanas, jo pa-
saku tik daudz, bet atmini nu, par kuru uzdots 
jautājums. Kad pasaka atminēta, jāiestāda 
gudrības pupa un jāapņemas to kopt, laistīt 
un saudzēt, un, protams, nākt uz bibliotēku, 
lai krātu zināšanas jauniem konkursiem. 

Šogad tika aizsākta arī viena jauna tradī-
cija, kuras realizācija turpināsies visu gadu –  
top ziedu paklājs Zied Katlakalns. Ikviens var 
iešūt savu sapņu ziedu kopējā audeklā. Kad 
paklājs būs gatavs, tad svinēsim savus ziedu 
svētkus. Kamēr māmiņas un vecmāmiņas 

veidoja pirmos ziedus, pārējie varēja gan ķert 
konfekšu tauriņus, piedalīties olu cīņās, šūpo-
ties un sacensties olu ripināšanā.

Pasākuma kulminācija – gardā, uz uguns-
kura vārītā Lieldienu zupa, kuras recepte zi-
nāma tikai Katlakalna Tautas nama ļaudīm 
un tiek turēta lielā noslēpumā. 

Par dzīvesprieku atbild laimes gēns 
1. aprīlī jau trīspadsmito reizi Ķekavā no-

tika pasākums Lieldienu šūpolēs Ķekavā. Ar 
katru gadu šajā pasākumā deju kolektīvam 
Daina piepulcējas jauni draugi.

Šoreiz starptautiskajā draudzības kon-
certā piedalījās 267 dalībnieki no Ķekavas, 
Baldones, Rīgas. No Paņevežiem Lietuvā 
atbrauca vairāk nekā 80 deju ansambļa 
Pynimelis dalībnieku.

Skatītājus priecēja latviešu, krievu, lietu-
viešu dejas un krāšņie tērpi. Jau otro gadu 
dejotāju saimi priecē dziedātāji. Šoreiz 
vētrainus aplausus izpelnījās Katlakalna 
Tautas nama vokālais ansamblis Kamoliņš, 
skanīgie brīnumiņi un burvīgās Ķekavas  
vidusskolas ansambļa Rasa dalībnieces.

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks par 

bērnu mirdzošajām, laimīgajām acīm, vecā-
ku sirdsmīļumu un pusotru stundu vētraina-
jiem aplausiem. Par dzīvesprieku atbild lai-
mes gēns, un mūsu bērnos tas ir pārpārēm. 

Lieldienu karuselis Baložos
Ar krāsainu, temperamentīgu un dzī-

vespriecīgu koncertu krievu stilā Otrajās 
Lieldienās Baložu pilsētas kultūras namā 
viesojās kolektīvi un individuālie izpildītāji no 
Rīgas. Koncertā ar ļoti augstvērtīgām krievu 
tautas un mūsdienu deju horeogrāfijām uz-
stājās ansamblis Pērlīte un bērnu deju studija 
Sunrise. Ar sirdi aizkustinošām krievu roman-
cēm uzstājās Svetlana Ļitvinova un Jeļena 
Kovaļkova, bet talantīgā dejotāja un dzie-
dātāja JulieD izpildīja J. Antonova dziesmu. 
Savas dziesmas svētkos dāvināja arī izpildī-
tājs Aleksandrs Ņeskučajevs. 

Visi mākslinieki ar prieku un atdevi pieda-
lījās koncertā un dāvāja prieku atnākušajiem 
skatītājiem, kuri visi kā viens bija priecīgi un 
aizkustināti. 

Lieldienu zaķi Daugmalē
Kaut asi vēji pūta un debesis ar slapjo 

sniegu teica atvadas ziemai, Daugmales pa-
matskolā bija sapulcējies gana prāvs svētku 
svinētāju pulks. Daugmales svinētājiem bija 
piepulcējušies skolēni un skolotāji no sadar-
bības izglītības iestādes – Lauru vidusskolas 
(Krievija, Pečoras rajons). 

Dzirdējām viesu skanīgus dziedājumus 
un baudījām plastiskās krievu deju kustī-
bas. Mūs priecēja Daugmales bērnu jestrās 
dziesmas un jaukais zaķu uzvedums. Lielais 
Lieldienu zaķis kopīgi ar ciemiņiem devās 
rotaļās un dejās. Kā jauks pavasarīgs turpi-
nājums Daugmales radošo darbnīcu izstā-
dei skolas bērni bija sagatavojuši brīnišķīgu 
pavasara kompozīciju izstādi. Un, protams, 
viss kā nākas Lieldienās – Lieldienu cienasts,  
rotaļas, olu ripināšana un kaujas. Aizgāja 
Lieldienas aiz augstiem kalniem...

Kultūras aģentūras informāciju 
apkopoja Vineta Bērziņa

Kā iešūpojām Lieldienas

No pasākuma Lieldienu šūpolēs Ķekavā
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Konfekšu tauriņu ķeršana Katlakalnā
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Ikviens viņas darbs ir vesela pasaule,  
pilna krāsu, formu, simbolu un kodu, 
smalki izstrādātu detaļu. Bezgalīgs 
stāsts. Šie darbi pievelk un ievelk – kā 
magnēts, kā dzelme. Burvība? Iespē-
jams. Citāds pasaules redzējums? No-
teikti. Autores klātbūtne? Neapšaubā-
mi. Vai citādi Artas Teivānes – divdes-
mitgadīgas, trauslas meitenes ar ziedu 
elfa seju un meža laumiņas acīm –  
gleznas TĀ paliktu atmiņā?

Arta. The Art
Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē 

no 19. marta līdz 13. aprīlim skatāma ķe-
kavietes un Mākslas skolas absolventes 
Artas Teivānes darbu izstāde. “Es, Arta, 
esmu galvenā varone pati savā stāstā, iz-
tēles un iedvesmas pasaulē,” viņa stāsta. 
“Taču galvenais objekts manos darbos ir 
cilvēks, cilvēku silueti, viņu emocijas un 
skatījums uz pasauli.” 

Artas darbi ir dziļas vizuālas filozofijas 
pārpilni. Tas tāpēc, ka viņai ļoti patīk un in-
teresē cilvēki – gan kopumā, gan atsevišķas 
to daļas – rokas, acis, plaukstas. “Man patīk 
izveidot cilvēku mazliet neordināru, apveltītu 
ar mistiskām spējām, varbūt ar spārniem, 
radziņiem; lai līdzi nāktu vēstījums (piemē-
ram, zaļajā lietus tēlā iekodēta ziņa – jākopj 
zeme, jārūpējas par vidi!). Daba man ir ļoti 
tuva, savos darbos vienmēr cenšos iekļaut 
dabas elementus – ziedus, lapas.”

2010. gadā Artai iznāca skaists darbu 
katalogs, kas parādīja viņas talanta daudz-
pusību un interesanto domāšanu, toties šī-
gada izstāde atklāj šīs ārēji trauslās, caur-
spīdīgās meitenes dziļo briedumu. Kopā 
ar fotogrāfu baudījām izstādes darbus un 
līksmojām – negaidītajam sniegam cauri 
mirdzēja fantastisks pavasaris! Vēlāk, omu-
līgi dzerot kafiju Artas un viņas tēta Ginta 
kompānijā, vaicāju – kā šie tēli atnāk? Arta 
noslēpumaini pasmaidīja: “Viņi vienkārši pa-
rādās no nekurienes – līniju pa līnijai. Pie-
sēžos pie baltas lapas un skatos, kā uz tās 
rodas tēls – cilvēks, zieds, mistiska būtne...”

Kurš pie kura nonāca – Arta pie mākslas, 
vai kā? “Laikam tomēr māksla pie manis.  

Sešu septiņu gadu vecumā mani aizveda uz 
Mākslas skolu, un pirmā gada beigās man 
piešķīra apbalvojumu – pus gadu mācības 
par velti. Tobrīd vecākiem bija pagrūti mūs 
ar māsu izvadāt uz Rīgas un Ķekavas sko-
lām, tomēr Mākslas skolu es pabeidzu. Da-
žus nākamos gadus biju atgājusi no zīmē- 
šanas, vēl meklēju, ko gribu dzīvē darīt.  
Tad pēkšņi 16 gadu vecumā viss strauji 
mainījās – veselības dēļ daudzas lietas, ko 
agrāk darīju ikdienā, man tika atņemtas. Un 
māksla atgriezās – atsāku zīmēt. Sapratu, 
ka mani visvairāk interesē cilvēks – kā viņš 
veidots, kā kustas, kā uzbūvēti kauli un 
muskuļi. Meklēju specializētās grāmatas, 
materiālus internetā, mācos zīmēt. Kad sāk 
izdoties, vairs nevar apstāties.” 

Iedvesma ir visapkārt
Kā uz Artas aizraušanos, sirdslietu, aici-

nājumu raugās mājinieki (tētis Gints, mam-
ma Vita, māsa Santa, ome Ilona un baltais 
runcis)? Elfiņš tikai pasmaida: no sirds at-
balsta. “Man ir ideāla ģimene, vienmēr pozi-
tīva un saprotoša, lai arī dzīve nav tik vien-
kārša, kā gribētos. Jā, mums ir problēmas, 
bet mēs tās uztveram kā pārejošu parādī-
bu – jādzīvo tālāk, citiem ir vēl sliktāk, nav 
ko sūkstīties.” Tāpēc Teivānu ģimenē katrs 
dara savu darāmo – tētis ar runci remon-
tē auto vai māju, mamma ar māsu strādā,  
ome rosās pa dārzu, Arta zīmē. Katram 
savs. Visi kopā labiekārto savu pasaulīti. 

Brīvā brīdī Teivānu saime prot gan 
mīļi kopā sanākt un skaistus svētkus 
nosvinēt, gan doties vasaras izbrauku-
mos, gan – mazākās grupiņās – ārzemju  

ceļojumos. Tētis Artai no Vācijas ved citur 
neatrodamos instrumentus – Arta strādā 
gan digitālajā (ar grafisko planšeti), gan 
tradicionālajā tehnikā (krāsu zīmuļi, eļļas, 
akrila, ūdeskrāsas, īpaši marķieri). “Šie 
instrumenti man ir ļoti dārgi un tuvi, tie ie-
dvesmo – pietiek paskatīties uz tiem, uz-
reiz gribas strādāt.”

Vai Arta ir pētījusi, vai un kurš Latvijā 
un pasaulē strādā līdzīgā stilā, tehnikā. Jā, 
viņa teic – regulāri pārskatot tīmekli, pasau-
lē līdzīgi domājošo padaudz, Latvijā gan 
ne. “Esmu no mākslas tālu stāvošs cilvēks,” 
bilst tētis Gints, “bet man patīk viņas darbi! 
Arta precīzi uztver būtību. Mūsu suni uzzī-
mēja kā fotogrāfijā. Ziniet, viņa, viltniece,  
ilgu laiku zīmēja un mums neko nerā-
dīja; tikai izstādē ieraudzījām – tā-ā-ādi  
darbi! Stāvi un brīnies, kā tas paveikts.”

Kas vajadzīgs, lai laumiņa sajustu ie-
dvesmu un varētu radoši strādāt? Daba, 
mode, austrumzemju kultūra, japāņu vai 
korejiešu mūzika (nekādu dziesmu latvie-
šu, angļu vai citās valodās – teksti traucē!), 
japāņu tradicionālā un modernā māksla. 
“Man patīk pētīt, kā viņi zīmē cilvēkus – tik 
smalki, detalizēti, virtuozi. Ne tik stilizēti un 
raupji kā amerikāņi.”

 
Tikai zīmēt...

Vaicāta par sapņiem, Arta brīdi domā, 
tad atklāj – gribot studēt mākslu, diemžēl 
ne Latvijas Mākslas akadēmija, ne citas 
mākslas augstskolas tālmācību nepiedāvā, 
bet veselības dēļ viņa klātienē tās apmek-
lēt nevar. Ilgi meklējot, atbilstošu mākslas 
programmu (BA grāds un sertifikāts) Arta 

atradusi Amerikā, mākslas un dizaina ko-
ledžā. Iesniegusi dokumentus, rekomendā-
cijas, nokārtojusi angļu valodas eksāmenu 
un... janvārī saņēmusi atbildi, ka uzņemta 
un būšot arī stipendija. Vienīgi – pietrūkst 
tieši tik, cik jau piešķirts. “Šobrīd jūtos kā pie 
augstas sienas, nezinu, ko iesākt. Rudenī 
jau vajadzētu sākt mācīties... Būtu lieliski, 
ja pati zīmējot vismaz daļēji kaut ko nopel-
nītu.” Arta sapņo par iespēju zīmēt pēc pa-
sūtījuma, varbūt ilustrēt pasakas, bērnu vai 
fantāzijas sērijas grāmatas. “Būtu ļoti intere-
santi un lieliski, ja ar savu sirdslietu varētu 
iztikt. Zīmēt – tas ir vienīgais, ko es gribu, 
un ceru, ka varēšu to darīt arī turpmāk.”

P.S. Ja neesat paguvuši aplūkot izstādi  
Ķekavas Mākslas skolā, noteikti  ielūkojieties  
www.thearta.eu – ir vērts! 

Dace Judina

Ziedu elfs ar digitālo planšeti
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Jaunajai māksliniecei Artai Teivānei patīk savus tēlus apveltīt ar mistiskām, pat maģiskām spējām, un arī pati viņa rada sirdsgudra 
cilvēka iespaidu – atnākusi no cita laika, no citas dimensijas...

Invisible. “Meitene ar aizsietajām acīm – 
varbūt paslēpes, varbūt mēms kliedziens, 
lai pievērstu uzmanību tam, ka bērni gan 
Latvijā, gan pasaulē bieži netiek uzklausīti 
un it kā kļūst neredzami?”

Meitene kastē. “Mums katram ir divas 
puses – krāsainā un melnbaltā, perfektā 
un nepabeigtā. Reizēm domāju, kāpēc tā 
uzzīmēju. Varbūt arī tās ir paslēpes?”
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

DOLES TAUTAS NAMS
14. aprīlī 12.00 Novada mazo vokālistu konkurss Odziņa 2012.

Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
17. aprīlī 19.00 Monoizrāde, komēdija Vecpuisis ar Lauri Dzelzīti galvenajā lomā. 

Biļetes: Ls 5–6, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk.
19. aprīlī 19.30 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas koncerts Džeza mūzikas gaismā, diriģents Raitis 

Ašmanis. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
21. aprīlī 16.00 Mūsdienu dejas festivāls Dejas spēle. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1.
25. aprīlī 10.00 Liepājas leļļu teātra izrāde Makss un Morics. Biļetes: Ls 1, var iegādāties Baložu kultūras namā.
27. aprīlī 14.00 Pensionāru atpūtas pasākums Ar jokiem un humoru. Ieeja bez maksas.
29. aprīlī 13.00 Daugavpils teātra izrāde bērniem Raganu piedzīvojumi. Izrāde krievu valodā.

Biļetes: Ls 2,50–3, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk.
29. aprīlī 17.00 Daugavpils teātra izrāde Ģimenes skandāls. Izrāde krievu valodā.

Biļetes: Ls 4–5, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
28. aprīlī 21.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā atpūtas vakars Pavasara smaids kopā ar aktieri 

Zigurdu Neimani un grupu Sandra.
12. maijā 16.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā Raita Ašmaņa Jelgavas Big band koncerts, 

solisti Maija Aukšmukste un Daumants Kalniņš. Biļetes: Ls 5, ar Drauga karti Ls 4. 
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
4. maijā 16.00 Deju kolektīvu festivāls un brīvdabas lielkoncerts Katlakalnā Vidzemnieki danci grieza pavasara 

plaukumā. Koncertā piedalās deju kolektīvi no Stāmerienas, Litenes, Allažiem, Carnikavas, Skujenes, 
Saulkrastiem un Katlakalna. 

12. maijā 12.00 Interešu kluba Vecie draugi sezonas noslēguma pasākums Vecās likteņdzirnas. 
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, kluba biedriem bez maksas.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
26. aprīlī 19.30 Koncerts Mīlestība nekad nebeigsies, dzied Lorija Vuda un Armands Birkens no grupas 

Čikāgas piecīši. Biļetes: Ls 3–5, pasākumu dienā par Ls 1 dārgāk.
28. aprīlī 20.00 Tradicionālais TDA Zīle vārda dienas koncerts Zīle zīmē kopā ar viesu deju grupām – Ūsa, Dārdedze, 

Ritenītis, Degsme un mazajiem Īrisas Gailes dejotājiem. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
3. maijā 19.00 TLMS Ķekava sezonas darba izstādes atklāšanas pasākums Gudru ņēmu padomiņu. Ieeja brīva.
10. maijā 19.00 Privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 Mātes dienai veltīts audzēkņu koncerts. Ieeja brīva.
11. maijā 19.00 Ķekavas vidusskolas audzēkņu koncerts Mātes dienā. Ieeja brīva.
12. maijā 12.00 Pensionāru atpūtas pēcpusdiena, veltīta Mātes dienai Otras mīļākas pasaulē nav!. Pasākums pie 

galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Rīko biedrība Polārblāzma sadarbībā ar Jauniešu padomi un 
ĶNKA. Ieeja brīva.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
2. maijā 16.00 A. Dziļumam – 105 – ceļojošās izstādes prezentācija muzeja nodarbību telpā.
Līdz 12. jūnijam Latvijas karikatūristu un karikatūru konkursa Pa–smejies dalībnieku izstāde.
Ekspozīcijas Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos saziņas līdzekļos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un 
http://twitter.com/parkulturu, un vietnē www.parkulturu.lv. 

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
18. aprīlī 14.30 Tikšanās jauniešiem ar žurnāla Sīrups redaktori.
18. aprīlī 14.30 Tikšanās ar žurnāla 100 labi padomi redaktori un izdevniecības Rīgas Viļņi galvenā redaktora 

vietnieci, mūsu novadnieci Lindu Mūrnieci.
19. aprīlī 18.00 Jauno grāmatu apskats.
26.aprīlī 11.00 Interneta tiešraides pasākums Bibliotēka man, es bibliotēkai.
13.–30. aprīlī Izstādes: 

Mīļumvārdi – 12.04. Kornēlijai Apškrūmai 75.
Veselā miesā, vesels gars!
Kur mācīties tālāk? – materiāli par profesionālo un augstāko izglītību.
Pliks rakstnieks laikmetu vējos – 1.04. Andrejam Skailim 85. 
Katram mazam putniņam – 24.04. Pēterim Brūverim 55.

1.–14. maijā Izstādes: 
Konkursam Zelta ābele izvirzītās grāmatas. 
Tev mūžam dzīvot, Latvija – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
Mana mīļa māmulīte – 13.05. Mātes diena.
Dieva dzirnas maļ – 2.05. Alfrēdam Dziļumam 105.

DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
11.–30. aprīlī Izstāde: Gleznotājam Leonardo da Vinči – 560.
2.–14. maijā Izstāde: Es savai māmiņai, kā sirsniņa azotē.
13. aprīlī–8. maijā Izstāde: Grāmatu jaunieguvumi.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
24. aprīlī 18.00 Tikšanās ar konkursa Lielā lasītāja balva laureāti, rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti.
24.–30. aprīlī Izstāde: Latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējam Jānim Misiņam – 150.
30. aprīlī–5. maijā Izstāde: Latviešu rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 105.
3.–6. maijā Izstāde: Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
18. aprīlī 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība.
19. aprīlī 13.00 Tikšanās ar romāna Mellsila pirāti autoru Arvīdu Diniju Deģi.
13.–30. aprīlī Izstādes: 

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 75.
Rakstniecei Ilzei Indrānei – 85.
Mūsu novadā...
Katrs savu dzīvi dzīvo. Dzejniekam Pēterim Brūverim – 55.

1.–14. maijā Izstādes: 
Rakstniekam, novadniekam Alfrēdam Dziļumam – 105.
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
9. maijs – Eiropas diena.
Viņas mīlestība pāri, pāri… – Mātes diena.

Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums

Apceļo Ķekavas novadu ar velo
5. maijā no plkst. 10.00

Starta vieta: Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrs
Tālr. informācijai: 29359409
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No pērlēm var rotu virknēt,
No skaņām – atbalsi dzirdēt...
Tavs darbs, ko tu dzīvē spēji, 

Sevi atdot nežēloji – 
Ir tava attieksme, spēks un gods,

Mūžu strādājot, iemantots. 
(V. Kokle-Līviņa)

Ķekavas novadā 
2012. gada aprīlī

ĶEKAVAS PAGASTĀ 

90 gadu jubileju svin
Veneranda Ķikuste,

Milda Rukliša.

80 gadu jubileju svin
Mundra Vāsule,

Valentīna Ivanova.
BALOžU PILSĒTĀ

90 gadu jubileju svin
Aleksandra Jurtova.

80 gadu jubileju svin
Katrīna Grasmane,
Teresa Pozņaka.

DAUGMALES PAGASTĀ 
90 gadu jubileju svin

Aldonija Maldere.
Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Ķekavas novada Dome

Sveicam
Pie mātes bērns, pie sava bērna māte: 

Nav laimes lielākas! Nav citu jūtu, 
Kas augstākas kā mātes gudrība, 

Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.
(Jānis Poruks)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2012. gada martā
reģistrēti jaundzimušie

Arina Maslobojeva,
Dita Rubiķe,

Emīlija Benjamiņa,
Jasmīna Dabana,
Krišjānis Mūrnieks,
Ksenija Kaseviča,
Laima Pileniece,
Marta Vanaga,

Mendija Šarlote Lazdāne,
Ralfs Primičs,
Rebeka Klaka.

Sirsnīgi sveicam mazuļus 
un viņu vecākus!

Ķekavas novada Dome

Būt mīlētam nozīmē vairāk 
nekā būt bagātam,

Jo mīlētam nozīmē būt laimīgam.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2012. gada martā
SALAULĀTI

Ivars Tumanovs un Evita Rožuleja.

APSVEICAM! 

Līdzjūtības
Guļ pasaule kā iesalusi ziemā, 

Mēs dzirdam: mūžība kā lāses krīt,
Un tevi tagad ņems un 

pārsvērs zvaigžņu svaru...
Ķekavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
2012. gada martā
 reģistrēti mirušie

Aleksejs Soroka (1924),
Alīse Priedīte (1924),

Helēna Vērdiņa (1923),
Ilga Pavāre (1929),
Kārlis Svilis (1925),

Laima Strautniece (1923),
Lilija Balode (1934),

Pēteris Krēģis (1958),
Pēteris Lejnieks (1955),
Vaclavs Borisovs (1921),
Valija Birkentāle (1929),
Vitālijs Plešņa (1934),

Vladimirs Šmidts (1950).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Ķekavas novada Dome

Pateicības
Liels un sirsnīgs paldies Ķekavas 

novada Domes deputātiem Maksimam 
Volkovičam, Jurim Jerumam un Baložu 
vidusskolas direktorei Vitai Brokai par 
atbalstu biedrībai Dzīve bez glutēna. 
Biedrība apvieno ar celiakiju slimo  
bērnu vecākus un arī pieaugušos  
pacientus, un tās pirmā biedru kop-
sapulce notika 24. martā jaukajās 
Baložu vidusskolas skolotāju telpās. 
Pateicamies par šo atbalstu un ceram 
uz turpmāko veiksmīgo sadarbību! 

Biedrības Dzīve bez glutēna 
biedru vārdā –

valdes locekle Irina Rubinčika

Marta nogalē smilšu kalniņā pa-
vadījām savu bijušo kolēģi skolotāju 
Ainu Ozoliņu. 

Sakām sirsnīgu paldies Ķekavas 
sociālā aprūpes centra darbiniekiem, 
kuriem pateicoties mūsu kolēģes mūža 
pēdējie gadi bija sirsnības un labestības 
pilni. 

Paldies visiem ļaudīm, kuri ar savu 
gādību un rūpēm palīdzēja Ainu Ozoliņu 
aizvadīt Mūžībā ar cieņu un mīlestību.

Ķekavas pensionētie skolotāji

Nav jau viegli kopā veidot dzīvi, 
Divas takas vienā takā siet; 

Nav jau viegli veidot kopā dzīvi, 
Tomēr diviem kaut kā labāk iet!

Sveicam Eleonoru un 
Vjačeslavu Karpovus
50 gadu kāzu jubilejā, 

kuru Zelta pāris sagaidīja 24. martā.

Ķekavas novada Dome

Es piedzimu pasaulē, 
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu, 

Es piedzimu pasaulē, 
Lai tavas rokas sasildītu 

Ne tikai dienu, ne tikai mūžu 
Zem debesīm zilgām, 

Divus mūžus, trīs mūžus,
Daudz ilgāk.

Sveicam ķekaviešus 
Ludmilu un Monvīdu 

Petrušus 
55. kopdzīves jubilejā – 

Smaragda kāzās, kuras tika 
svinētas 6. aprīlī 

Ķekavas novada Dome

Piesakies uz 
latviešu valodas 

kursiem! 
Ķekavas novada pašvaldība šogad 

rudenī plāno organizēt latviešu valodas 
kursus (ar un bez priekšzināšanām).

Interesentus lūdzam pieteikties, 
aizpildot anketu šādās vietās:
• SIA Ķekavas nami, Valdlaučos,
• Baložu kultūras namā, Baložos,
• Katlakalna Tautas namā, Katlakalnā,
• pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros Ķekavā, Daugmalē un 
Baložos.

Anketa pieejama arī interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība, 
un elektroniski to var nosūtīt uz e-pasta 
adresi linda.zake@kekava.lv.

Kursi ir bez maksas. 
Mācību materiālu nodrošināšanai 

katrā nodarbībā – Ls 0,50.

Precizējums paziņojumā 
2012. gada 13. marta izdevumā Ķekavas 

Novads Nr. 3 (151) publicētajā sludinājumā 
Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko 
apspriešanu pēdējā rindkopā precizētais 
tālrunis 67936031.

Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdzi. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Vilhelmam Baratinskim,

māmuļu smilšu kalniņā 
pavadot.

Ķekavas novada pašvaldības kolēģi  

Interesanti fakti
Ķekavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2011. gadā reģistrētas
• 66 laulības (tostarp astoņas laulības 
noslēgtas baznīcās, 
trīs – ar ārzemniekiem);
• 191 dzimšanas gadījums;
• 129 miršanas gadījumi. 

Gadatirgi 2012. gadā
ĶEKAVĀ,

pie Doles Tautas nama un Skolas ielā,
plkst. 8.00–15.00

20. maijā – Pavasara gadatirgus
17. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus
22. jūlijā – Annas dienas gadatirgus
26. augustā – Pirmsskolas gadatirgus
23. septembrī – Ražas svētku 
gadatirgus
21. oktobrī – Rudens gadatirgus
4. novembrī – Mārtiņdienas 
gadatirgus

BALOžOS,
laukumā pie ēkas Purva iela 2/4,

plkst. 8.00–15.00
12. maijā – Pavasara gadatirgus
16. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus
14. jūlijā – Vasaras gadatirgus
25. augustā – Pirmsskolas gadatirgus,
22. septembrī – Ražas svētku 
gadatirgus
13. oktobrī – Rudens gadatirgus

TITURGĀ, 
asfaltētā laukumā starp ēkām 

Titurgas ielā 4 un 6, un Zaļā ielā, 
plkst. 8.00–15.00

19. maijā – Pavasara gadatirgus
1. septembrī – Rudens gadatirgus

VALDLAUČOS,
sporta laukumā pie Meistaru ielas, 

plkst. 8.00–15.00
27. maijā – Vasarsvētku gadatirgus
29. jūlijā – Vasaras gadatirgus
30. septembrī – Rudens gadatirgus

Traktortehnikas un tās piekabju 
valsts tehniskās apskates 

2012. gadā
Daugmalē (bijušās darbnīcas):

17. maijā plkst.13.00,
12. jūlijā plkst. 10.00,
23. augustā plkst.12.00.

Ķekavā (centrs, bijušās darbnīcas):
13. jūnijā plkst. 10.00,
22. augustā plkst.10.00.

Plakanciemā (bijušās darbnīcas):
13. jūnijā plkst. 13.00,
22. augustā plkst. 13.00.

Informācijas avots: Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra

Darbs
Galdniecība Mežmaļi Valdlaučos 
piedāvā darbu apkopējai.
Tālrunis 29247201.

Nekustamā īpašuma 
Kreimenes 

mazdārziņu nomniekiem!
Nekustamā īpašuma Kreimenes 

īpašnieku maiņas dēļ Ķekavas novada 
pašvaldība aicina esošos mazdārziņu 
nomniekus uz tikšanos, lai pārrunātu 

turpmāko sadarbību.
Tikšanās notiks 8. maijā plkst. 19.00 
Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē. 

Dusi, dusi, mans brālīti,
Kas kait tevim nedusēt –

Nekait tevim rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.

Skumstam līdzi Arta Jasinoviča 
ģimenei, brālīti smiltājā pavadot.

5.b klases skolēni, vecāki, 
skolotājas Ginta un Daina.


