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 Pavingrosim!    10. lpp.

Drošības diena 2012    7. lpp.

Daugmales skolai Zaļais karogs    4. lpp.
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Sākušies pirmie darbi, lai pēc gada Ķekavā, Ābeļdārzā, 
slietos jaunās Ķekavas sākumskolas 3B korpuss.

Ceļā uz Ķekavas 
sākumskolu

Sveicam novada 
pedagogus 

Skolotāju dienā!

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
”Visu varu!”
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Ķekavas novada dome
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ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Viedoklis

Atkritumu apsaimniekotājs SIA Ragn-
Sells šovasar sāka savu darbību Baložu  
pilsētas teritorijā, papildus nešķirotu 
sadzīves atkritumu konteineriem izvie-
tojot īpašas tvertnes dalītiem (stiklam, 
papīram un plastmasai) atkritumiem.

Šķiro atkritumus
SIA Ragn-Sells skaidro, ka jaunā veida  
dalīto atkritumu konteineriem ir tikai 
sprauga konkrētam materiāla veidam – 
papīra konteineros var iemest avīzes, 
žurnālus un salocītas kartona kastes, 
plastmasas konteineros – PET pudeles. 
Lai konteineri tik ātri nepiepildītos, pirms 
ievietošanas atkritumu tvertnē kartona 
kastes jāsaloka, bet plastmasas pudeles 
jāsaplacina. 

Savukārt iepriekš – dalīto atkritumu kon-
teineros ar paceļamu vāku bieži tika izmesti 
neatbilstoši atkritumi, piemēram, plastma-
sas vai kartona konteineros – gan sadzī-
ves, gan celtniecības atkritumi. Tā rezul-
tātā tos nevarēja izmantot otrreizējai pār-
strādei, bet gan bija jānoglabā izgāztuvē.  
Tāpat šķiroto atkritumu konteinera saturs 

tika sabojāts ar lietus ūdeni, ja cilvēks  
aizmirsa aizvērt konteinera vāku. 

Tīrība atkritumu savākšanas vietās
Atkritumu savākšanas laukums ir viena 
no vietām, kas, ja netiktu nodrošināta pie-
tiekama kārtība un tīrība, būtu labvēlīga 
antisanitāro apstākļu izplatībai. Kā uzsver 
SIA Ragn-Sells, vienīgais veids, kādā var 
novērst minēto problēmu, ir regulāra lau-
kumu sakopšana un dažu vienkāršu, bet 
būtisku nosacījumu ievērošana no iedzī-
votāju puses. 

Viens no tiem ir atkritumu konteineru 
vāku aizvēršana (Baložu pilsētā ir pieejami  
arī konteineri nešķirotiem sadzīves atkri-
tumiem ar paceļamu vāku). Tas jādara 
tāpēc, lai pie konteineros esošajiem atkri-
tumiem netiktu klāt dzīvnieki un putni, lai 
vējš neizpūstu atkritumus ārā un tie nemē-
tātos pa teritoriju, lai konteineros neuzkrā-
tos lietus ūdens, jo mitrums veicina smaku 
un baktēriju veidošanos.

Kā atzīst SIA Ragn-Sells, šobrīd lielākā  
daļā atkritumu savākšanas laukumos 
konteineru vāki netiek aizvērti. Tāpēc, lai  

risinātu minēto problēmu, uzņēmums ai-
cina iedzīvotājus uz sadarbību. “Abpusēji 
sadarbojoties, mēs kopā varam uzturēt 
tīrību pilsētā, kurā būs patīkami doties  
pastaigā un pa ielu nemētāsies no kontei-
neriem izpūsti atkritumi.”

Uzklausa sētniekus
Situācijas novērtēšanai augusta beigās 
notika sapulce ar Baložu pilsētas teritorijas 
sētniekiem, kurā piedalījās arī SIA Baložu 
komunālā saimniecība un SIA Ragn-Sells 
pārstāvji. Sanāksmes laikā tika apspries-
tas problēmas atkritumu apsaimniekošanā  
Baložos un meklēti risinājumi situācijas 
uzlabošanai.

Pēc uzņēmuma Ragn-Sells teiktā, anali-
zējot gūto pieredzi pirmajos darbības mē-
nešos Baložu pilsētā, tiek plānota turpmākā  
darba stratēģija, kas veicinātu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstību, atkri-
tumu šķirošanu un vides saudzēšanu. Tā-
pēc uzņēmums aicina iedzīvotājus un uz-
ņēmējus iesaistīties šajā kopīgajā darbā, lai 
tiktu sasniegts maksimāli labāks rezultāts.

Vineta Bērziņa

Par tīrāku vidi Baložos

Lai laikus novērstu kūlas dedzināšanu 
pavasarī, šobrīd Reģionālā pašvaldības 
policija kopā ar vides speciālistiem ap-
seko nesakoptos īpašumus Ķekavas 
novadā.

Pēc pašvaldības policijas datiem, par 
Ķekavas novada teritorijas kopšanas un 
būvju uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu 
šobrīd ir sastādīti 73 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, 26 no tiem par latvāņu 
neapkarošanu, vairāki desmiti iedzīvotāju 

brīdināti par sakopšanas nepieciešamību, 
bet administratīvi netika sodīti, jo īpaš-
nieks operatīvi sakārtoja teritoriju.

“Mūsu mērķis nav primāri sodīt tos ze-
mes īpašniekus, kuri aizlaiduši novārtā 
savus īpašumus, mums galvenais – mie-
rīgu pārrunu ceļā panākt, ka cilvēks apzi-
nās savu kļūdu un sakopj zemi, nopļaujot 
garo zāli, un izved atkritumus. Tā pavasarī 
ceram mazināt kūlas gadījumu skaitu un 
uguns apdraudējumu iedzīvotāju drošībai,”  

Apseko nesakoptos 
īpašumus

Apsekojot īpašumu Ķekavā, Noras ielā 

uzsver Reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Bomiņš. 

Ar viņu vienās domās ir Ķekavas novada  
pašvaldības Vides un labiekārtošanas 
daļas vadītāja Sigita Varika, piebilstot, ka 
nesakopto zemju problēma ir saistīta arī 
ar to, ka Pierīgas reģionā ir maz attīstīta 
lauksaimniecība. 

Apsekojot īpašumus, likumsargi un  
vides speciālisti pievērš uzmanību arī ar 
latvāņiem aizaugušajām teritorijām, jo 
saskaņā ar Augu aizsardzības likumu šo 
zemju īpašniekiem ir pienākums iznīcināt 
latvāņus. Pretējā gadījumā vainīgās per-
sonas ir jāsauc pie atbildības. 

Kā stāsta S. Varika, šobrīd Ķekavas  
novadā ir iecere izveidot Latvāņu izpla-
tības ierobežošanas pasākumu plānu 
2013.–2020. gadam. Tiem, kuri atbilstoši 
šim plānam nebūs veikuši latvāņu iero-
bežošanas pasākumus savos īpašumos, 
latvāņu iznīcināšanu organizēs pašvaldī-
ba, zemes īpašniekam sedzot izdevumus. 
Taču par šādu ierosinājumu būs vēl jālemj 
Ķekavas novada domei. 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ķekavas nova-
da teritorijas kopšanas un būvju uzturēša-
nas noteikumiem, kas stājušies spēkā šo-
gad jūnijā, nekustamo īpašumu īpašnieki,  
apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā 
īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu,  
zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās 
un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 
20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes 
ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu 
apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būv-
gružu un atkritumu uzkrāšanos. 

Par iepriekš minētā punkta pārkāpšanu 
Reģionālā pašvaldības policija var piemē-
rot administratīvo sodu fiziskām personām 
līdz 250 latiem, juridiskām personām – līdz 
1000 latiem.

Vineta Bērziņa
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Atkal jauns 
sākums! 

Roberts Jurķis, 
Ķekavas novada 

domes  priekšsēdētājs

Ir lieliska sajūta, kad 
sāk piepildīties karsti 
loloti sapņi! Gandarī-
jums. Šajā vējaini 

lietainajā rudenī es vēlētos novadnie-
kus iepriecināt ar trim labām ziņām. 

Pirmā – sākusies ilgi gaidītā un sen 
solītā Ķekavas sākumskolas celtniecība. 
Būvdarbu sākumposms  turpinās jau mē-
nesi – ir attīrīts un nošķūrēts būvlaukums, 
un oktobrī sāk likt skolas pamatus. Šī 
projekta apstiprinājumu Ķekavas iedzī-
votāji gaidīja vairāku sasaukumu ilgumā. 
Diemžēl līdz šim vairāk par tukšiem solī-
jumiem, dažādām spekulācijām, “kāpēc 
to nevar izdarīt”, un deputātu savstarpējo 
rīvēšanos, nesagaidīja. Nu, pēc ļoti sma-
gas cīņas ar dažādu līmeņu atbildīgajām 
personām un spītīgas iestāžu sliekšņu 
deldēšanas, gaidīšanas laiks beidzies. 
Šis bija komandas darbs, kas noslēdzās 
ar reālu rezultātu. Process ir iesācies, un 
atpakaļ mēs vairs neskatīsimies!

Otrs projekts, kas jau pirmā mēneša 
laikā sevi apliecinājis kā spoži izdevušos, 
attaisnojot gan risku, gan ieguldījumus, –  
jaundibinātais auklīšu dienests. Tas ir 
lielisks, savā ziņā pat unikāls risinā-
jums mūsu gadiem sasāpējušajai prob-
lēmai – garajām bērnudārzu gaidītāju 
rindām.  Tagad, līdz ar auklīšu dienesta 
izveidi, vairāk nekā pustūkstotis mazuļu  
ik dienas ir pieskatīti un aprūpēti, ļaujot  
viņu vecākiem mierīgi strādāt un nerai-
zēties par savu bērnu veselību, labklā-
jību un drošību. Process vēl ir sākuma 
stadijā, tāpēc aicinu ikvienu būt atsau- 
cīgam un iejūtīgam, palīdzot iedzī- 
vināt šo ideju novada ģimeņu ikdienā. 

Trešā labā ziņa – vēlos aicināt  
Ķekavas novada iedzīvotājus dalīties ar 
mums savās idejās, sapņos, lai cik dros-
mīgi vai pat neprātīgi tie šķistu pirmajā 
mirklī. Mēs, pašvaldība, esam atvērti jau-
nām idejām un talantiem – nāciet, raks-
tiet, stāstiet un argumentējiet! Varbūt tieši  
Jūsu ideja kļūs par nākamo pakāpienu 
Ķekavas novada augšupejā un jau pavi-
sam drīz tuvējie un tālīnie kaimiņi brauks 
šurp pārņemt mūsu pieredzi?

Lai mums visiem darba un rudens  
zelta pilns oktobris!
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Īsumā

Ķekavas novada pašvaldības izsludi-
nātajā NVO projektu līdzfinansēšanas  
konkursa 2. kārtā iesniegti 10 projekti. 
Ņemot vērā konkursa 2. kārtai atvēlēto  
finansējumu – aptuveni 5700 latus –, 
konkursa komisija varēja atbalstīt tikai 
četrus labākos projektus. 

Projekts Zaļā dzīve, biedrība Daugmales 
mājsaimnieki. Mērķis uzlabot lauku saimnie-
cību un lauku iedzīvotāju dzīves apstākļus.  
Iegādājoties aprīkojumu dārzeņu, ogu un  
augļu, mežu velšu pārstrādei, biedrība  

piedāvās  mājražotājiem, zemnieku saim-
niecībām un fiziskām personām, kuras 
nodarbojas novadā ar augļkopību, izbrau-
kumus uz saimniecību, lai veiktu gatavās 
augļkopības un mežu velšu pārstrādi un 
apstrādi. 

Projekts Gaisma Loreķu ielā, biedrība 
Loreķu lauks. Mērķis uzstādīt sešas apgais-
mojuma lampas Loreķu ielai, lai veicinātu 
drošu un sakārtotu vidi.

Projekts Piekabes iegāde un šķēršļu 
iegāde sporta un treniņu laukumam z. g. 

Agates, biedrība Agates sports. Lai uzlabo-
tu biedrības sniegto pakalpojumu, tiks iegā-
dāts kvalitatīvs, drošs un atbilstošs konkūra  
šķēršļu komplekts kvalitatīvu treniņu  
un apmācību nodrošināšanai.  

Projekts Pajūga braukšanas laukuma  
izveide un labiekārtošana Ķekavā, 
Braueri, biedrība Zelta rati. Mērķis –  
izveidot pajūgu braukšanas sacensību 
laukumu atbilstoši starptautiskajām prasī-
bām pajūgu braukšanā. 

Vineta Bērziņa

Piešķir naudu NVO projektiem

Atjaunota Katlakalna 
kapsētas kapliča

Ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu 
Katlakalna kapsētas kapličā, kas ir vairāk 
nekā 150 gadus veca, pabeigti remontdarbi.

Atvadu telpa ieguvusi jaunu iekšējo 
sienu apdari un krāsojumu, atjaunotas 
durvis, nomainīti logi, ieklāta jauna grīda, 
uzstādīts jauns, stilizēts apgaismojums, 
novietots sols. Telpa ieguvusi plašumu un 
mierīgu noskaņu sēru brīžiem.

Lai bēru ceremonijas vecajā, vēsturiskajā  
kapličā noritētu ar atbilstošu cieņu pret aiz-
gājējiem, drīzumā tiks nomainīts arī vecais 
postaments, uzstādīts atjaunotais svečtu-
ris, jauns krusts, kā arī uzstādīts savā vietā 
vēsturiskais kapličas zvans, kas turpmāk 
skanēs, pavadot aizgājējus.

Sigita Varika

Paplašina metālapstrādes 
darbnīcas aprīkojumu

Daugavas Zvejnieku biedrība, izmantojot 
Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansē- 
jumu, projekta Metālapstrādes darbnīcas ap-
rīkojuma iegāde ietvaros iegādājusies jaunus  
instrumentus, papildinot esošo publiskās  
metālapstrādes darbnīcas aprīkojumu.

Tika nopirktas vairāku veidu skrūvspīles, 
statīva urbjmašīna, slīpmašīna (2 kW), zo-
benzāģis, putekļu sūcējs un citi aprīkojumi. 
Par darbnīcas izmantošanas laikiem inte-
resentiem jāvienojas iepriekš, zvanot pa 
tālruni 29493383. Publiskā metālapstrādes 
darbnīca atrodas Ķekavā, Rīgas ielā 105 c. 

 Edvīns Šusts

Spītējot ne tik labvēlīgiem laika apstāk-
ļiem, turpinās ūdenssaimniecības at-
tīstības darbi Ķekavas pagastā. Šobrīd 
ir izbūvēti kanalizācijas tīkli vairākās 
Katla kalna, Vimbukroga un Odukalna 
ielās, Katlakalnā – arī ūdensvads.

Tāpat pieaug iedzīvotāju interese 
par projektu, galvenokārt par divām 
lietām – cik izmaksās kanalizācijas un 
ūdensvada pieslēgums privātmājai un 
kad tiks sakārtotas ielas pēc būvdarbu 
pabeigšanas.

Cik izmaksās pieslēgums?
Privātmāju pieslēgšanās izmaksas pie ma-
ģistrālajiem tīkliem ir individuālas un ļoti 
atšķirīgas. Tās var svārstīties apmēram 
no 200 latiem līdz 2–3 tūkstošiem latu. SIA  
Ķekavas nami neparedz samaksu par tehnis-
ko noteikumu sagatavošanu un maksu par 
pieslēgšanos ES Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu izbūvētajiem tīkliem projekta realizā-
cijas laikā, tas ir, līdz 2014. gada beigām. No 
iedzīvotāju maciņiem paliek tiešās izmaksas 
komunikāciju ierīkošanai viņu īpašumā.

Ja atbilstoši tehniskajiem noteikumiem 
darbus veic pats īpašnieks, tad jāmaksā 
tikai par materiāliem veikalā un par Valsts 
Zemes dienesta datubāzē reģistrētu iz-
būvēto komunikāciju digitālo uzmērījumu 
(izpildshēmu), ko gan drīkst veikt tikai 
licencētas firmas (digitālā uzmērījuma  
izmaksas – aptuveni 80 lati).

Ja īpašnieks vienojas par darbu veikšanu  
ar privātu meistaru, tad vēl ir arī darba sa-
maksa atkarībā no meistara kvalifikācijas 
un vēlmes nopelnīt. 

Izmantojot būvfirmu pakalpojumus, izmak-
sas noteikti būs vēl lielākas, tomēr darbi varē-
tu tikt paveikti ātrāk, arī garantijas lielākas, ja 
tiek noslēgts attiecīgs līgums. Tomēr izmak-
sas visvairāk ietekmē reālā situācija īpašu-
mā. Cena atkarīga no vairākiem faktoriem.
• Attālums no pieslēguma vietas ielas malā 
līdz pieslēguma vietai īpašumā (tas var būt 

Iedzīvotāji interesējas par 
ūdenssaimniecību

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kārtība, lai pieslēgtos SIA Ķekavas nami centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas ielu tīklam
• Privātmājas īpašnieks SIA Ķekavas nami birojā, Rāmavas ielā 17, Rāmavā, iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt 
tehniskos noteikumus, lai pieslēgtos centralizētajiem tīkliem. Iesniegumā jāpievieno: zemes robežu plāna kopija, 
zemes grāmatas akta kopija, ēkas stāva plāna kopija, kur tiks uzstādīts uzskaites mezgls (ūdens skaitītājs), apbūves 
gabala situācijas plānu, līguma slēdzēja personas datus.
• SIA Ķekavas nami izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka, kā veicams pieslēgums un kādas prasības jāievēro, 
veicot šāda veida būvdarbus.
• Pieslēguma būvdarbus organizē un veic mājas īpašnieks par saviem līdzekļiem. Izmaksas katram objektam būs 
atšķirīgas (ietekmē attālums līdz ēkai, aku skaits, labiekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, materiālu izvēle, būv-
darbu izpildītāja izvēle).
• Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II kārta īstenošanas laikā atsevišķa maksa par iespēju pieslēgties cen-
tralizētajiem ielu tīkliem netiks iekasēta.
• Pēc montāžas darbu pabeigšanas obligāti jāveic instrumentāla tīklu uzmērīšana un reģistrēšana Valsts Zemes 
dienesta datu bāzē. Šo pakalpojumu var organizēt ar SIA Ķekavas nami starpniecību (maksa apmēram Ls 80–100, 
samaksa kasē vai ar pārskaitījumu).
• Uzmērījumu iesniegt SIA Ķekavas nami divos eksemplāros (viens eksemplārs Ķekavas novada būvvaldei).
• Pēc SIA Ķekavas nami atzinuma (objekta pieņemšanas akts) saņemšanas noslēgt līgumu ar SIA Ķekavas nami par 
ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. 
• Norēķins par ūdeni un kanalizāciju notiek pēc ūdens skaitītāja rādījuma, ko mēneša beigās ziņo pakalpojuma 
saņēmējs (ja līgumā nav citu nosacījumu). Ja ūdens tiks izmantots dārza laistīšanai, jāuzstāda atsevišķs ūdens skai-
tītājs. Par šo ūdens patēriņu rēķinā neuzrādīs kanalizācijas maksu. 2012.  gadā SIA Ķekavas nami apkalpes zonā 
esošais tarifs: ūdens – 0,428 Ls/m³, kanalizācija – 0,899 Ls/m³, kopā 1,327 Ls/m³.
• Neskaidrību gadījumā zvanīt Ķekavas namu pārstāvim Jānim Freibergam pa tālr. 29255787.

3–4 metri, kā arī 50 un vairāk metri).
• Tranšeja jārok pa mīkstu zālāju vai arī 
jāizjauc un pēc tam jāatjauno bruģis, puķu 
dobes un stādījumi.
• Izmaksas mazākas iznāk tiem, kas var iz-
mantot jau iepriekš izbūvētās kanalizācijas 
sistēmas (izsmeļamās akas vai bioloģiskās 
attīrīšanas), un tās atrodas tuvu pieslē-
guma vietai ielas malā. Līdzīgi tas ir arī ar 
ūdensvada pieslēgumu. Ja īpašumā ir bijis 
dziļurbums, tad iespējams pieslēgties īpa-
šuma teritorijā. Veco komunikāciju sistēmu 
demontāža un jaunu vadu ierīkošana dzīvo-
jamajā ēkā rada papildu izmaksas.

SIA Ķekavas nami ir noskaidrojusi, kā 
veicas īpašniekiem, kuri šajā gadā ierīko-
juši komunikācijas. Tā, piemēram, īpaš-
nieks X, kurš 10 metrus garo tranšeju ka-
nalizācijas ierīkošanai pa zālāju raka ar ro-
kām, materiālos izmantoja cauruli 100 mm  
diametrā ar četrām fasondetaļām un ierī-
koja uzskaites mezglu ēkā ūdenim (nepie-
ciešams novadīto notekūdeņu daudzuma 
noteikšanai), kā arī veica digitālo uzmērī-
jumu, kopā samaksāja 300 latus. 

Savukārt īpašnieks Y, kurš ierīkoja 
ūdensvadu (d=25 mm) un kanalizāciju 
(d=160 mm) apmēram 20 metru garumā, 
rokot daļēji zem bruģa un apstādījumiem, 
demontēja veco kanalizācijas aku un uz-
stādīja jaunu, ierīkoja uzskaites mezglu un 
veica digitālo uzmērījumu, firmai samak-
sāja nedaudz vairāk par 2000 latu. 

Īpašniekiem pašiem ir jāmeklē, kas ierīkos 
komunikācijas. SIA Ķekavas nami sniedz teh-
niskās konsultācijas, izsniedz tehniskos notei-
kumus un kontrolē darbu izpildi atbilstoši teh-
niskajiem noteikumiem. Aicinām īpašniekus 
iepazīties ar pieslēgšanās kārtību un laikus 
saņemt tehniskos noteikumus.

Par ielu sakārtošanu
Šobrīd no būvniekiem ar komisijas slē-
dzienu ekspluatācijā nav pieņemta vēl 
neviena iela, kurā šovasar tika izbūvētas 
komunikācijas. Saskaņā ar projekta laika 
grafiku līdz oktobra beigām tiks pilnībā 
sakārtots ielu segums un veikta labiekār-
tošana ielās, kur būvdarbi pilnā apjomā 
pabeigti līdz septembra vidum. 

Ielu segums tiks atjaunots iepriekšējā 
stāvoklī. Pirms būvdarbu sākšanas visās 
ielās ir veikta seguma stāvokļa fotofiksā-
cija. Asfaltēšana, lai nodrošinātu asfalta 
seguma kvalitāti, notiks nākamajā vasarā.

Problēmas ar piekļūšanu saviem īpašu-
miem iedzīvotājiem rodas būvdarbu laikā. 
Šaurākajās ielās, komunikāciju ierīkošanas 
dziļuma, šī gada slapjās vasaras, kā arī citu 
apstākļu ietekmē rodas situācijas, ka vai-
rākas dienas nav iespējams piebraukt īpa-
šumam. Lai samazinātu šo nepiekļūšanas 
laiku, pieslēguma vietas tiek izbūvētas pēc 
ielu tīklu ierīkošanas. Tas savukārt pagari-
na laiku līdz ielas sakārtošanai. 

Juris Firsts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
SIA Baložu komunālā saimniecība (SIA) 
š.g. 25. jūlijā parakstīja civiltiesisko lī-
gumu par projekta Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta 
Nr.3.DP/3.5.1.0/12/IPIA/VARAM/012, kas 
tika noslēgts starp SIA un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministriju. 
Plašāku informāciju var iegūt pirmdienās 
17.00–19.00, sazinoties ar valdes locekli  
Olitu Krastiņu (tālrunis un fakss: 67916723,  
e-pasta adrese projekts@sia-bks.lv).

Dace Zilvere 

Baložu komunālā 
saimniecība paraksta 
civiltiesisko līgumu

Paziņojums par novada 
attīstības stratēģiju un 
programmu

Saskaņā ar š.g. 27. septembra Ķekavas 
novada domes lēmumiem (Nr. 1. § 2. un 
Nr. 1. § 3.) Ķekavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
1. redakcija un Ķekavas novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 1. redak- 
cija tiek nodotas atzinumu saņemšanai  
Rīgas plānošanas reģionam.
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4  aktuāli Ķekavas novads
2012. gada 9. oktobris

5. oktobrī Skolotāju dienai veltītajā pa-
sākumā tika apbalvoti Ķekavas novada 
labākie skolotāji pirmsskolas, vispārē-
jās un profesionālās ievirzes izglītības 
programmās 2011./2012. mācību gadā. 

Izvērtējot pieteiktos kandidātus, konkur-
sa komisija nolēma piešķirt titulu Labākais 
skolotājs 2011./2012. mācību gadā:
• pirmsskolas izglītības programmā – 
Ingai Akmens no pirmsskolas izglītības 
iestādes Avotiņš;
• vispārējās izglītības programmas 1.–
12. klašu grupā – Gintai Zušai no Ķeka-
vas vidusskolas;
• profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammā – Evitai Ķellei no Ķekavas Mū-
zikas skolas.

Labākos skolotājus no izglītības iestāžu 
pieteikto kandidātu loka izvērtēja Ķekavas 

novada izglītības iestāžu pedagogu konkur-
sa žūrija, kas analizēja pedagoga mācību un 
audzināšanas darba plānošanu, vadīšanu 
un darbību. Uzvarētājiem pašvaldība pie-
šķīra piemiņas un naudas balvu - 500 latus. 
Pasākuma laikā arī Swedbank pasniedza sa-
vas simpātijas balvas, kuras saņēma peda-
gogi Inga Akmens, Evita Ķelle un Ginta Zuša.

Pedagogu konkursu rīkoja Ķekavas nova-
da pašvaldības Izglītības daļa. Tā mērķis ir 
apzināt un izvērtēt izglītībā gūtos rezultātus; 
motivēt pedagogus kreativitātes izmantošanai 
un attīstīšanai audzināšanas darbā, izmantot 
jauninājumus mācību priekšmetu saturā un 
metodikā; izteikt pateicību pedagogiem par 
ieguldījumu izglītojamo mācību un audzināša-
nas darbā. Šogad novada izglītības iestādes 
kopumā nominēja deviņus pedagogus.

Vineta Bērziņa

Labākie skolotāji novadāDaugmales skolai – 
Zaļais karogs

27. septembrī Daugmales pamatskola 
saņēma Zaļā karogu balvu un starptau-
tisko Ekoskolas nosaukumu par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstības,  
vides izglītības un vides aizsardzības 
veicināšanā skolā un tās apkārtnē.

Zaļā karoga balvu saņem tikai tās sko-
las, kas ilgstošā laika posmā spēj de-
monstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Apsveicam ar panākumiem!

Atklātas 
relaksējošās šūpoles

14. septembrī Ķekavas sociālās aprūpes  
centrs un Ķekavas starptautiskā sa-
draudzības biedrība aicināja interesen-
tus uz projekta Relaksējošās šūpoles 
atklāšanu.

Šūpoles varēs izmatot visi Ķekavas no-
vada iedzīvotāji, iekļūšana šūpolēs īpaši 
pielāgota invalīdiem, pensijas vecuma cil-
vēkiem un māmiņām ar bērniem.

“Ķekavas sociālās aprūpes centra klien-
tiem šīs šūpoles sniegs iespēju uzlabot 
dzīves kvalitāti, atpūsties, pavadīt laiku  
ārpus aprūpes centra telpām, komunicēt ar 
citiem cilvēkiem un baudīt dabu. Aprūpes 
centra darbinieki un klienti ir ļoti priecīgi 
par jauno projektu,” stāsta Ķekavas so-
ciālās aprūpes centra direktore Ingūna 
Zirne.

Relaksējošās šūpoles uzstādītas pie 
Ķekavas sociālās aprūpes centra pastaigu 
laukumā Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8. 

Projektu Relaksējošās šūpoles realizēja  
Ķekavas starptautiskā sadraudzības 
biedrība ar Ķekavas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. Projekta ietvaros ierīko-
tas šūpoles un jumts virs tām, lai šūpoles 
varētu izmantot arī lietainā laikā. Projekta 
kopējās izmaksas ir Ls 1574,37, 95 % no 
tām – pašvaldības līdzfinansējums.

Līva Benete

Ķekavā tiekas 
pašvaldību 
izpilddirektori

5. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika  
Latvijas pašvaldību izpilddirektoru se-
minārs, kura laikā tika sniegta informā-
cija arī par Ķekavas novada jaunajiem 
projektiem.

Semināra dalībnieki ieguva informāciju 
par publisko iepirkumu likuma grozījumiem, 
labo praksi un nepilnībām pašvaldību ie-
pirkumos; par būvmateriālu un iekštelpu 
materiālu lietošanas vides un veselības as-
pektiem; par ēdināšanas normas atbilstoši 
MK noteikumiem un videi draudzīgiem pro-
duktiem, kā arī saņēma ieteikumus pašval-
dībām, izvēloties preci izglītības, kultūras, 
sociālajām u. c. iestādēm. Semināru rīkoja 
Latvijas Pašvaldību savienība. 

Vineta Bērziņa

Par godu Starptautiskajai veco ļaužu 
dienai 1. oktobrī Ķekavas novada jau-
niešu padome un Jaunatnes iniciatīvu 
centrs pirmajā oktobra nedēļā rīkoja 
jauniešu un pensionāru draudzības ne-
dēļu, radot svētkus mūsu senioriem.

Draudzības nedēļas pirmajā dienā no-
tika seminārs Veselības uzlabošana un 
moža gara uzturēšana, kura laikā Baldo-
nes dūņu pārstāvji stāstīja – cik veselību 
uzlabojošas ir pašmāju dūņas un kā tās 
palīdz dažādu slimību ārstēšanā un vese-
lības profilaktiskajā uzlabošanā. 

Tā kā seniori vienmēr bijuši lieli dejas 
mīļotāji un nevienā ballē tie nesēž malā, 
tad otrajā dienā jaunieši aicināja seniorus 
Doles Tautas namā kopīgi iemācīties kādu 
jaunu balles deju soli. 

Labi izdejojoties, nākamajā tikšanās 
reizē jaunieši kopā ar biedrību Sidrabaini 

Ķekavas kultūras namā gatavoja gardus 
un veselīgus ziemas ievārījumus, kurus 
dāvanā saņēma Ķekavas sociālā aprūpes 
centra iedzīvotāji. Izaicinājums bija liels, jo 
pāris stundu laikā bija jāsagatavo 41 garda  
un veselīga dāvaniņa.

Ceturtdienas pēcpusdiena bija atvēlēta 
jauno tehnoloģiju apgūšanai – jaunieši 
mācīja senioriem, kā darboties ar jau-
nākās paaudze telefoniem, kā klausīties 
mūziku no MP3 atskaņotāja, pastāstī-
ja, kā pagatavot zapti maizes krāsnī, un 
vēl daudzus citus mūsdienu tehnoloģijas  
brīnumus.

Savukārt piektdienā jaunieši sniedza 
Labestības koncertu Ķekavas sociālās 
aprūpes centra iemītniekiem un dāvināja  
tiem sarūpētos ziemas gardumus. Bet 
sestdienā aprūpes centrā notika Labās 
gribas diena, kur ikviens Ķekavas novada  

jaunietis un arī citu paaudžu pārstāvji va-
rēja doties turp, lai ar aprūpes centra ie-
mītniekiem pavadītu kopā laiku, palasot 
grāmatu, parunājoties par vienkāršām 
dzīves lietām, uzspēlējot galda spēles vai 
vienkārši dodoties kopīgā pastaigā. 

Kā jau ierasts, pēc labi padarīta darba 
– var arī kārtīgi atpūsties. Tāpēc nedēļas 
sestajā dienā, sestdienā, Doles Tautas 
namā aizritēja senioru ballīte, kur par 
muzikālo noskaņu rūpējās kapella Senie 
draugi, bet par pasākuma saturu un jaut-
rību – paši jaunieši.

Draudzības nedēļas noslēgumā, svētdienā, 
notika senioriem un gaidāmajiem ražas svēt-
kiem veltīts dievkalpojums Doles-Ķekavas 
baznīcā prāvesta Andra Krauliņa vadībā. Pēc 
Dievkalpojuma visus priecēja ansambļa Jūti 
meitenes ar garīgās mūzikas programmu. 

Linda Vaškevica

Senioru nedēļa Ķekavā

Tā kolēģi raksturo labākos skolotājus
Evita Ķelle
“talantīga mūziķe, pedagoģe un radoša  
“mācību daļa”! Šīs tik atšķirīgās jomas –   
mūzika, pedagoģija un administratīvais 
darbs  – ne vien līdzās pastāv, bet arī ele-
ganti mijiedarbojas un cita citu veiksmīgi 
papildina un pilnveido!”
Ginta Zuša
“Viņai patiesi rūp savi skolēni, un audzēkņi 
vienmēr ir ap viņu. Viņa mīl savu darbu un 
dara to ar lielu atbildības izjūtu. Viņa ir savas 
skolas patriote.”
Inga Akmens
“spēj būt vienlaikus stingra, prasīga un tais-
nīga un tajā pašā laikā  – ar labu humora 
izjūtu, jūtīga un saprotoša, zinoša un vien-
laikus sociāli aktīva un ieinteresēta apkārt 
notiekošajā.“
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Labākie pedagogi
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Īsumā

Es piedzimu pasaulē, lai tavas rokas  
sasildītu ne tikai dienu, ne tikai mūžu (..) – 
daudz ilgāk.

Ar šādām dzejas rindām Ķekavas no-
vada pašvaldība šogad aicināja novad-
niekus pieteikt tos pārus, kuri laulībā 
nodzīvojuši 50 gadus un ilgāk.

Aicinājumam atsaucās un pašvaldība 
no savas puses apzinājusi 14 Zelta pārus.

Zelta pāru godināšanas pasākums Zelta 
valsis notiks 25. oktobrī Ķekavas kultūras 
namā (ieeja ar ielūgumiem). Rīko Ķekavas 
novada pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas 
novada kultūras aģentūru un biedrību 
Sidrabaine. Atbalsta t/c Liiba.

Vineta Bērziņa

Godinās Zelta pārus

Tiek organizēts brauciens uz Dailes te-
ātra izrādi Marlēna 28. novembrī (vaka-
ra izrāde). Biļešu cena – 8, 10 un 12 lati. 
Pieteikties pa tālr. 67916766, 28794452 
(Vanda) vai ceturtdienās plkst. 11.00–
13.00 Ķekavas kultūras nama pagrabiņā. 

Pensionāru biedrība 
Polārblāzma 

Pensionāru ievērībai

• lieli, mazi vai kā citādi interesanti, 
var būt arī foto, zīmējumi, apraksti, 

interesanti nosaukumi,
• pašmāju ražojumi, dažādu konservu 

degustācijas,
• dažādu salātu degustācijas, 
interesantākais nosaukums. 

Dzīvā mūzika, 
pārsteiguma balvas.
Pasākums pie galdiņiem ar pašu 

sarūpēto cienastu.
Pieteikties pie Ilgas 

pa tālr. 26274699 vai personīgi –  
katru ceturtdienu 11.00–13.00 

Ķekavas kultūras namā.
Pensionāru biedrība 

Polārblāzma 

Aicinām pensionārus 
uz atpūtas pēcpusdienu –

Rudens 
ražas balli

25. septembrī Daugmalē savas durvis 
vēra vaļā Lavandas aptieka, kas nozīmē,  
ka ciema iedzīvotājiem turpmāk pēc 
medikamentiem nebūs jāmēro dažus  
desmitus kilometru garais ceļš uz 
Ķekavu, Baldoni vai Rīgu. 

Aptiekas pakalpojumi Daugmalē nebija 
pieejami jau vairākus gadus, bet šogad 
divas uzņēmīgas farmaceites, bijušās 
kolēģes no Zāļu valsts aģentūras – Ilze 
Kronberga un Ineta Viļuma – uzdrošinājās 
dibināt uzņēmumu Lavandula. 

Kā stāsta jaunās aptiekas vadītāja 
I. Kronberga, kura ir ķekaviete un kā far-
maceite līdz šim strādājusi un darbojas 
aptiekā Pie Dalderiem Ķekavā, ideja par 
aptiekas dibināšu ir sen lolots sapnis, kas 
šobrīd beidzot ir piepildījies. “Vārds lavan-
dula latīniski nozīmē ‘lavanda’, tādēļ aptie-
ku nosaucām par Lavandas aptieku.”

Viņa norāda, ka “tā nepieder nevienai ap-
tieku ķēdei, kas ir pozitīvi gan farmaceitam, 
gan pacientam, jo farmaceitiem nav jāizpilda 
aptieku ķēdes uzliktie nosacījumi, varam būt 
brīvas savā profesijā, ieteikt, mūsuprāt, efek-
tīvāko, piemērotāko ārstēšanas līdzekli kat-
ram pacientam, aptiekas klientam”. Aptiekā 
ir pieejamas ne tikai recepšu un bezrecepšu 
zāles, uztura bagātinātāji, bet arī bērnu pār-
tika, higiēnas preces, kosmētika, brilles un 
citas ikdienā nepieciešamas lietas.

Lavandas aptieka atrodas Daugmalē, 
mājā Alpi (ēkā, kurā atrodas pasts un vei-
kals Aibe). Tās darba laiks: pirmdienās, 
svētdienās – slēgts, otrdienās, trešdie-
nās, piektdienās 9.00–16.00, ceturtdienās 
12.00–19.00, sestdienās – 10.00–14.00. 

Vineta Bērziņa

Daugmalei pašai sava lavanda

25. septembrī Veselības centrs 4 sadar-
bībā ar bioloģisko saimniecību Valmo-
niras Plakanciemā, Ķekavas novada 
pašvaldību, Carnikavas speciālo inter-
nātpamatskolu un Palīdzēsim.lv rīkoja 
labdarības pasākumu Paņem mani pie 
rokas!, informē Veselības centrs 4 sabied-
risko attiecību speciāliste Ilze Apine. 

Tā mērķis bija veicināt kopēju pozitīvu at-
tieksmi citam pret citu, saskarsmi starp dabu, 
dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī palīdzēt in-
tegrēties cilvēkiem no sabiedrībā mazāk aiz-
sargātām sociālām grupām. Par norises vietu 
tika izvēlēta bioloģiskā saimniecība Valmoni-
ras, kur sakārtotā vidē valda rimta, nesteidzī-
ga atmosfēra, kur cilvēki un dzīvnieki dzīvo 
harmonijā, tā sekmējot ģimeniskās vērtības 
un savstarpējo attiecību nozīmību.

“Man rūp visas sociāli neaizsargātās gru-
pas, taču īpaši vēlos celt godā mūsu vecā-
kā gadagājuma cilvēkus Latvijā, jo šis gads 
Eiropas Savienībā ir pasludināts par senioru 
gadu. (..) Cilvēki šobrīd ir attālinājušies no 
dabas un veselīga dzīvesveida, tādēļ ne-
jūtas harmonijā ar sevi. Tāpēc vēlamies ar  
savām aktivitātēm motivēt cilvēkus mainīt savu  
dzīvesveidu un būt atbildīgiem pret savu  
veselību un līdzcilvēkiem,” uzsver Valmoniru 
saimnieks Ilgvars Bite.

“Šis pasākums bija veltīts sociāli neaizsar-
gātām grupām – cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām, bērniem, par kuriem vajadzētu rūpēties, 
un veciem cilvēkiem, par kuriem ir mūsu pie-
nākums rūpēties. Ja tu esi lielāks, stiprāks un 
tev ir paveicies būt arī veselam, tu vari parū-
pēties par vājāku. Manuprāt, visām paaudzēm 
jāaug kopā, veidojot ģimenisko saikni, jo mēs 
cits citam esam vajadzīgi!” atzīst Veselības 
centra 4 Rehabilitācijas nodaļas un Bērnu  

Paņem mani pie rokas!

veselības centra vadītāja Vaira Kaziniece.
Cilvēka veselībai un laimei nepieciešamas 

trīs lietas – veselīgs uzturs, fiziskās aktivitā-
tes un emocionāla labsajūta, tāpēc dienas 
gaitā paredzētas dažādas fiziskās aktivitātes 
harmoniskā un ekoloģiski tīrā vidē – bērniem 
līšana pa tuneli, rāpšanās, balansēšana, šū-
pošanās un tikšanās ar lauku sētas mīluļiem, 

kā arī vērtīgas lekcijas. Pasākumā notika šā-
das lekcijas: Attīstoša Montesori nodarbība 
bērniem brīvā dabā – Lauku sēta, Veselīgs 
uzturs bērniem un pieaugušajiem, Kustību 
prieks un fiziskās aktivitātes pēc 60, Kā vei-
dot harmoniskas attiecības starp paaudzēm, 
Praktiskā pieredze sociālās aprūpes centrā. 

Vineta Bērziņa
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20. oktobrī plkst. 14.00 
Ķekavas kultūras namā 

Programmā
Rudens ražas parāde – 

dārzeņi, augļi, ogas:

Mirklis no labdarības pasākuma 
Paņem mani pie rokas!
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Trīs gadi politikā – daudz vai maz? 
Kas mudina jaunu cilvēku iesaistīties 
pašvaldības darbā – nejaušība, 
piedzīvojumu alkas, izaicinājums, vēlme 
kaut ko mainīt, darīt dzīvi labāku? Par to –  
sarunā ar deputātiem Juri Jerumu un 
Lindu Danileviču. 

Linda: – Tas bija pārsteigums, ka vēlētāji 
man izrādījuši tādu godu. Viss bija pilnīgi 
jauns – gan tas, kā notiek sēdes, gan komiteju 
apspriedes. Atnācu, neko nezinot, šaubījos – 
kā es tā, pie gudriem vīriem, kas jau gadiem te 
strādājuši? Tomēr likās – jāpamēģina! 

Juris: – Linda novadam bija ieguvums, tāpat 
kā tie, kas iepriekš bija ārpus politikas. Tieši 
jaunie cilvēki, kas atnāca no trim bijušajām 
pašvaldībām, ļāva trīs gadu laikā visu pavērst 
uz labo pusi. Pats sākumā biju iesaistījies 
Baložu pilsētas aktivitātēs – tobrīd nekā 1000 
iedzīvotāju neapmierināja toreizējais teritorijas 
attīstības plāns, kas paredzēja skaistos priežu 
mežus iedalīt savrupmāju apbūvei. Viss 
sākās ar protestiem. Tuvojoties vēlēšanām, 
cilvēki aicināja pievienoties. Faktiski mana 
galvenā motivācija bija – lai vēlāk nevarētu 
pārmest, ka pats neesmu mēģinājis iet un 
darīt. Togad mums ģimenē piedzima bērniņš, 
viss kampaņas laiks pagāja ar bērnu ratiņiem. 
Baložos gadījās pat komisks moments – 
cilvēks gribēja ieskatīties ratos, vai tur nav lelle. 

Vai esat kļuvuši gudrāki, zinošāki? Vai ar 
šodienas domāšanu jūs vēlreiz kāptu tajā 
pašā upē?

L.: Katrā ziņā – pieredzes bagātāki. Es 
noteikti gribētu turpināt.

J.: Ir lietas, ko esam paveikuši, ir, kas vēl 
jāizdara. Tomēr – agrāk biju lielāks optimists, 
daudz labākās domās par cilvēka dabu. Tagad 
uz visu raugos reālāk.

Vai, strādājot dažādās darbības jomās, 
var saskatīt kopsakarības?

L.: Esmu deputāte, piedalos domes 
un komiteju sēdēs, tiekos ar cilvēkiem, 
uzklausu sūdzības un mēģinu tās risināt. 
Darbojos Drošības, sabiedriskās kārtības 
un satiksmes komitejā, esmu arī Iepirkumu 
komisijas locekle.

J.: Kopš 2010. gada esmu Izglītības un 
sporta komitejas vadītājs, sākumā strādāju 
Attīstības komitejā, tagad kopā ar Lindu – 
Finanšu komitejā. Tas nozīmē – atbildam par 
naudu. Finanšu komiteja dala naudu skolām, 
iestādēm, sportistiem, caurskata budžetu. 

L.: Gada sākums ir saspringtākais laiks, 
visiem vajag – skolām, aģentūrām, visi grib 
pielikumus. Neraugoties uz krīzi, ik gadu plāno 
vairāk, jo pieaug dažādi komunālie maksājumi. 
Bet gribas taču arī remontu, jaunas iekārtas, 
datorus... Mēģinām dalīt līdzekļus tā, lai nav 
vienam ir viss, otram nekā. 

J.: Sarežģītāk ir ar lielajiem projektiem – šo 
gadu laikā sakrājies daudz vajadzību. 

Finanšu vilciens ir sakustējies vai turpina 
stāvēt klusā sliežu atzarā? 

J.: Mana sajūta – var normāli strādāt. 
Pašvaldības ienākumu ziņā nav jāšaubās, un, 
taupīgi apejoties, prātīgi rīkojoties, var plānot 
arī investīcijas, kas ir ļoti nepieciešamas, jo 
mirklī, kad viss ar joni atsāksies, būs vajadzīga 
visa infrastruktūra – bērnudārzi, skolas.

L.: Kaut maziem solīšiem, tomēr cenšamies 
lielos projektus bīdīt uz priekšu. Kaut kas tiek 
atvērts, kaut kas – būvēts. Tā pati sākumskola – 
ābelītes nogrieztas, būvlaukums jau nošķūrēts. 

J.: Par skolu... Ir cilvēku ilūzijas par reālo 
situāciju un ir reālā situācija. Mums saka – 
kam jums jauna skola, ja Latvijā samazinās 
iedzīvotāju skaits?! Jā, Latvijā vidēji 
samazinās, bet Ķekavas novadā palielinās. 
Mēs jau tagad maksājam milzīgas naudas 
citām pašvaldībām, kuru skolās mācās 
mūsu bērni, bet vēlāk? Arī pēdējos gados 
dzimušajiem bērniem reiz būs jāiet skolā! 

Svarīgākie, nozīmīgākie projekti, 
ko izdevies realizēt un par ko tagad ir 
gandarījums?

L.: Pirmajā gadā – bērnudārzs Bitīte. 
Pamatakmeni lējām, kapsulu likām, neilgi pēc 
tam griezām lentīti. Kad tā padomā, daudz to 
labo darbu – Baložu vidusskola, Daugmales 
multifunkcionālais centrs, Baložu veloceliņš. 
Nav tā, ka sēžam, rokas klēpī salikuši, – neko 
nebūvēsim, neko nedarīsim.

J.: Lietas, kas apraktas zem zemes, maksā 
dārgi un cilvēki tās neredz, – sakārtotie 
ūdensvadi un kanalizācija. Tur ieguldīts daudz 
vairāk par simtiem tūkstošu! Personisks 
gandarījums vispirms jau par pieejas maiņu –  
visu laiku valdīja tāds fons “kam jums to 
vajag, labāk ne, re, šitā varam atrakstīties...” 
Bet mēs esam izdarījuši! Piemēram, esam 
atrisinājuši bērnudārzu problēmu, bet sākām 
ar astoņsimt bērniem rindā! Jaunuzceltā Bitīte 
paņēma 250. Sākām maksāt kompensācijas, 
deleģējām vietas no Gaismas tilta, visbeidzot –  
septembrī darbu sāka aukļu dienests. Vecāki 
priecīgi, turklāt – beidzot ieraudzījām, kā no 
ēnas iznāk mājdārziņi un neoficiālās bērnu 
pieskatīšanas grupas! Šī pieeja nauda 
seko (vienalga, kompensācija, deleģējuma 
līgums vai aukļu dienests), katram bērnam 
nodrošina Ls 118,70, kas ir vidējās izmaksas 
mūsu bērnudārzos.

Šobrīd, nacionālajā līmenī vērtējot, nereti 
ir tā – dzirdot citu pašvaldību atrunas “nē, to 
nevar, tas ir sarežģīti”, gribas teikt – atbrauciet 
pie mums, tad redzēsiet, mums ir vismaz 
trīs dažādi risinājumi! Vienīgais, ko neesam 
darījuši bērnudārzu jautājumā, – neesam 

izmantojuši pārvietojamos moduļus, jo tos 
fiziski nav, kur izvietot: Valdlaučos nogāze, 
Ķekavā nogāze, Bitīte ir jauns dārziņš, arī 
Baložos ir teritorijas ierobežojumi. Toties ar 
moduļiem atrisinājām sasāpējušos platības 
jautājumus Katlakalnā un pie Ķekavas 
vidusskolas – vairākas mazās klases (piektā 
un sestā) palika šeit, nevis aizgāja uz Rīgu. 
Salīdzinājumam – par bērniem, kas devušies 
mācīties uz Rīgu, mēs gadā maksājam 
600–700 tūkstoši latu. Pie kopējā budžeta  
~14 miljoni latu tas ir daudz. 

Smagākās vēl neizcīnītās cīņas? Ar 
ko jācīnās, kādi ir iebildumi – objektīvi, 
argumentēti vai... principa pēc?

L.: Visgrūtākais bija sākt Ķekava 
sākumskolas būves pirmo kārtu. Vienmēr 
atrodas kāds, kas iebilst pret visu jauno. 

J.: Man ir sajūta, ka visi iebildumi rodas 
vai nu aiz negribēšanas, vai bailēm: “Mēs 
tā esam strādājuši 30–40 gadu, jūs te esat 
jaunie!” Piedodiet, bet tas nav arguments! 
Visnepatīkamāk, ja rodas situācijas, kad bez 
jebkāda pamatojuma un savstarpējas cieņas 
cilvēki viens otram bezjēgā kliedz ģīmī, 
apmelo, intrigo... Man šādas pieredzes nebija –  
beidzu augstskolu, maģistrantūru, strādāju 
ar studentiem... Tolaik lasīju Valmierā 
lekcijas; stāstīju studentiem kā anekdoti –  
līdz vēlēšanām biju godājams cilvēks, 
rakstīju projektu pieteikumus, vadīju Eiropas 
projektus, mācīju studentus, un cilvēki 
kopumā ticēja tam, ko saku; tad mani ievēlēja, 
un viss – no tās dienas man pārstāja ticēt. Bet 
es taču nebiju mainījies!

Šodienas sabiedrībā diemžēl ļoti 
daudzi jēdzieni devalvējušies vai mākslīgi 
sakompromitēti.

L.: Jā, “deputāts – blēdis”, tikai par sevi vien 
domā.

Kādus jaunievedumus – saimnieciskus, 
politiskus, ekonomiskus – jūs vēlētos 
ieviest savā tiešajā darbā?

J.: Vienu praktisku lietu aizsākām šī 
gada pavasarī, pārdalot budžetu, faktiski – 
pārbudžetējot pēc pavisam citiem principiem. 
Tas attaisnojās. Rūpīgi izskatījām iestāžu 
bāzes budžetus, un ceru, ka šogad pie 
tā varēsim neatgriezties, jo iepirkumu un 

investīciju sadaļas izņēmām laukā, tās 
savstarpēji salīdzinot un izanalizējot visas 
pieteiktās vajadzības, lai, piemēram, paralēli 
nepasūtītu IT tehniku vairākām iestādēm, bet 
saliktu visu iepirkumu kopā. Šādi, piepildot 
visu vēlmes, 60 000 vietā tikām cauri ar 25 000 
latu. Gribētu šādi turpināt – piemēram, iedalīt 
50 000 latu nelieliem projektiem – soliņiem, 
šūpolēm, rotaļlaukumiem, apstādījumiem – 
lai iedzīvotāji paši pasaka, kas un kur viņiem 
ir vajadzīgs. Ir taču lietas, par kurām mēs 
vienkārši nezinām. Tad var cilvēkiem teikt –  
jā, šo paveiksim tagad, bet tam projektam 
jāpagaida rindā. 

L.: Cilvēkiem nez kāpēc ir bail nākt un 
stāstīt savas idejas. Kad tiekamies, sūrojas – 
“vajadzētu to un to”. Saku – rakstiet iesniegumu. 
“Ai, ko nu es...” Bet kāpēc tu nenāc, neraksti un 
nesaki? Tā bija ar tiltiņu pār gāzes vadu – cik 
ilgi tā problēma milza, bet, pietika abām pusēm 
izrunāties, un tiltiņš rokā!

Jūsu vīzija par Ķekavas novadu 2020., 
2030. gadā?

L.: Vēl attīstītāks – ne tikai centros, bet arī 
attālākajās, nomaļākajās vietās. 

J.: Labākā pašvaldība Latvijā, un nedomāju, 
ka tam būs vajadzīgi 10–20 gadi. Jau tagad 
mums ir gatavi risinājumi problēmām, ko vēl tikai 
teorētiski apspriež ministrijās. 

L.: Diemžēl labas idejas bieži atduras pret 
finansiāliem vai juridiskiem ierobežojumiem. 
Piemēram, pašvaldību kreditēšanas 
aizliegumu dēļ sākumskolas projekts šobrīd 
jau paspējis morāli un fiziski novecot, vāji 
atbilst būvnormatīviem un jāpārstrādā. 
Ierobežojumi bija arī Policijas likumā – esam 
pieprasījuši to mainīt, jo pierādījies, ka mūsu 
Reģionālā  pašvaldības policija ne tikai lieliski 
strādā, bet sniedz ekonomisko pienesumu. 
Katram novadam no jauna izveidot 24 stundu 
dežūrdaļu un operatīvo grupu ir dārgi un 
grūti, bet mums jau ir sistēma, kas darbojas, 
varam citiem palīdzēt. 

J.: Cenšamies pieņemt darbā cilvēkus 
konkursa kārtībā, jo tad ilgtermiņā vieglāk 
strādāt. 

Ko jūs vēlētos sagaidīt no saviem 
kolēģiem un novada iedzīvotājiem?

L.: Kolēģiem gribētu vēlēt strādāt pēc 
labākās sirdsapziņas, lai varam lepoties ar 
padarīto, savukārt laikabiedriem – būt lepniem 
par novadu, kur dzīvojam un strādājam; 
novērtēt, ka dzīvojam gan Pierīgā, gan mājīgā, 
zaļā, tīrā vidē, kur padomāts par bērniem, 
lai viņi varētu mācīties un pilnveidoties, par 
vecākiem, lai viņiem būtu kur aiziet vakaros, 
par sporta un kultūras mīļotājiem. 

J.: Simtprocentīgi godīgi varu teikt: mēs 
visi esam strādājuši uz rezultātu – lai būtu, lai 
izdarītu. Protams, ir gūzma nepabeigtu lietu, 
taču, ja tagad, pirms kārtējām vēlēšanām, 
aizmirstot padarīto, koncentrēsimies tikai 
uz negācijām un atkal ieslīgsim tukšā 
polemizēšanā, mūs atsviedīs atpakaļ. Jāstrādā 
tālāk, nevis jārīvējas un jācīnās!

L.: Cilvēki arvien biežāk saka atsaucīgus 
vārdus, beidzot sākuši ticēt un noticēt. Pamana 
pārmaiņas, redz, ka par viņiem padomāts. Un 
to novērtē! 

Dace Judina 

Jāstrādā tālāk, nevis jārīvējas un jācīnās!
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Deputāti Juris Jerums un Linda Danileviča
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
aicina iedzīvotājus sagatavoties drošai apkures sezonai, 
iztīrot dūmvadus un nodrošinot apkures ierīču atbilstību 
drošības prasībām.  

VUGD apkopotā statistika liecina, ka katru gadu dažādu 
apkures ierīču neatbilstošas ekspluatācijas vai bojātu apkures 
ierīču lietošanas rezultātā notiek aptuveni 900 ugunsgrēku. 

Dienests atgādina – lai izvairītos no nelaimes un varētu 
droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida  
apkures ierīces, reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, 
dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis. 

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem 
jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā 
ne retāk kā:  
• divas reizes apkures sezonā – apkures krāsnīm un virtuves 
pavardiem;
• reizi mēnesī – ilgdedzes speciālajām krāsnīm. 

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atrodas dūm-
kanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišu degt  
nespējīgu krāsu. 

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša malka, bet arī 
kvēlojošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt 
nenodzēstus izdedžus un ogles. Tie jāizber speciāli iekārtotās 
vietās – ne tuvāk par 6 m perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm  
paralēli tai. 

Gada aukstajos mēnešos svarīgākais ir ievērot elementāru 
piesardzību. Vietējo apkures ierīču lietošanas gaitā aizliegts:
• novietot kurināmo un citus degt spējīgus materiālus kurtuves 
atveres priekšā tuvāk par 1,2 m;
• atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neat-
ļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
• novietot uz apkures ierīcēm degt spējīgus priekšmetus un 
materiālus;
• kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus;
• vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāšņu vai 
pavardu dūmvadus;
• izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;
• tās pārkurināt. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Par drošu apkures sezonu

Reģionālās pašvaldības policijas rīkotā Drošības  
diena 14. septembrī pulcēja vairāk nekā 500 bērnu no 
Ķekavas un citiem tuvākajiem novadiem. 

Bērni varēja klātienē iepazīt drošības dienestu darbību –  
piemēram, uzmērīt ekipējumu, iekāpt neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības, ugunsdzēsēju un policijas transport-
līdzekļos, aplūkot kinologu un hipologu paraugdemons-
trējumus, uzzināt, kā jāsniedz pirmā palīdzība nelaimē 
cietušajiem, kā tiek noņemti pirkstu nospiedumi u. c.

Bērni ar lielu aizrautību izmēģināja visas Drošības dienas  
iespējas, bet jo īpaši ar ovācijām tika uzņemti spec- 
dienesta vienības paraugdemonstrējumi. Tāpat apmek-
lētāji  novērtēja zemessardzes piedāvātos lauku virtuves 
ēdienus – putru un siltu tēju.

Savukārt Rīgas Jauno tehniķu centrs, ar kuru sadar-
bojas Reģionālās pašvaldības policijas vadītais bērnu un 
pusaudžu klubs Vairogs, piedāvāja lidmodelisma un kar-
tinga paraugdemonstrējumus, radošās darbnīcas un vēl 
daudzas citas aizraujošās lietas. 

Rūpējoties par drošu pārvietošanās uz ielas, pasākuma 
laikā notika praktiska apmācība un lekcija par drošu velo-
sipēda vadīšanu, kā arī, veiksmīgi nokārtojot pārbaudīju-
mus, bērni ieguva velosipēda vadīšanas tiesības.  

Vaicājot Reģionālās pašvaldības policijas priekšniekam 
Mārim Bomiņam par Drošības dienas rīkošanas mērķi, viņš 
norādīja: “Mums ir svarīgi, lai bērni justos labi un atrastos  
drošībā, tāpēc viens no pašvaldības policijas ikdienas dar-
biem ir prevencija – izglītojošas lekcijas skolās, individuālās 
sarunas ar skolēniem par drošības jautājumiem un atrak-
tīvi pasākumi, kas ieinteresētu bērnus iepazīt to dienestu  
darbību, kas viņiem varētu palīdzēt nelaimes gadījumā.” 
Viņš ir gandarīts, ka šogad Drošības dienā ieradušies tik 
daudz skolēnu un viņu acīs ir redzama patiesa interese par 
Drošības dienas piedāvātajām aktivitātēm. 

Drošības dienā bērnu pulkā rosījās arī jaunais 
Reģionālās pašvaldības policijas draugs Jenots Jancis 
un jau bērnu iemīļotie Valsts policijas tēli Bebrs Bruno un 
Runcis Rūdis. Jenots Jancis būs viens no tiem, kurš turp-
māk dosies pie bērniem, lai ar viņiem runātu par drošī-
bas jautājumiem un atbildētu uz bērnu interesējošiem un  
reizēm tik āķīgajiem jautājumiem. 

Reģionālā pašvaldības policijas pateicas visiem Drošības 
dienas apmeklētājiem, dalībniekiem un atbalstītājiem. 

Vineta Bērziņa

Drošības diena Ķekavā

Jenots Jancis (no labās) ar draugu

Iepazīstot ātrās palīdzības mašīnu 

• Reģistrēti izsaukumi – 396, reģistrēti ģimenes un 
kaimiņu konflikti – 33, izsaukumi par notikušajiem kauti-
ņiem – 2, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 7,  
Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 7, jebkāda veida  
darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotā-
ju mieru, – 21, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, – 14, gulošas personas alko- 
hola reibumā – 20, izsaukumi, kas saistīti ar objekta 
apskates nepieciešamību, – 9, izsaukumi, kas sais-
tīti ar to, ka kāda persona laužas dzīvokļa durvīs, – 2,  
izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu, – 5,  
izsaukumi, kas saistīti ar pirotehnikas ietaišu spridzinā-
šanu, – 1, izsaukumi, kas saistīti ar smēķēšanu neatļautā 
vietā, – 1, cita saņemtā informācija par pašvaldības poli-
cijas darbu un citām iestādēm – 274.
• Saņemti 22 iesniegumi.
• Aizturētas 11 personas.
• Nogādātas 8 personas uz mājokli.
• Sastādīti 94 administratīvie protokoli: par vides pie-
sārņošanu un piegružošanu – 1, par dzīvošanu bez pases 
vai deklarētās dzīvesvietas – 5, par alkohola lietošanu vai 
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā – 21, par 
apzināti nepatiesa speciālo dienestu izsaukšana – 1, par 
augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu – 1, par smē-
ķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
pārkāpumiem – 47 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 29 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņo-
jumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu  
Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 38 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar 
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās un pasākuma 
Drošības diena organizēšana. 
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 6.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 25 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona 
pārvaldes Baložu 
iecirknī septembrī

• Reģistrēti 87 notikumi, no tiem 26 noziegumi, par 
ko sākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 7, zā-
dzības no juridiskām firmām piederošiem objektiem – 
6, zādzības no dzīvokļiem – 3, zādzības no automašī-
nām – 2. Nozagtas trīs automašīnas. Reģistrēts viens 
īpašuma bojāšanas gadījums, viens miesas bojājumu 
nodarīšanas gadījums, viens vardarbīga dzimum-
tieksmes apmierināšanas gadījums, divi laupīšanas  
gadījumi.
• Atklāti 6 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 2, par 
zādzības izdarīšanu mazos apmēros – 2, par mantas tīšu 
bojāšanu – 2.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas čet-
ras personas, no kurām vienai tika piemērots drošības 
līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t.i., – ap-
cietinājums.
• Pieņemti 25 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 19 administratīvie pārkāpumu protokoli: par 
pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4, par pasu re-
žīma pārkāpumiem – 2, par tīša pases bojāšanu – 1, par at-
rašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 4,  
par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu ie-
vērošanas jomā – 1, par siltumapgādes tīklu bojāšanu – 1, 
par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu – 6.

Reģionālajā pašvaldības 
policijā septembrī
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SIA Baložu komunālā saimniecība sāk 
pieņemt nekustamo īpašumu īpašnieku 
pieteikumus pieslēgumiem pie centrali-
zētajiem ūdensapgādes vai kanalizāci-
jas tīkliem projekta Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta 
ietvaros. Pieslēgumu pieteikumus var ie-
sniegt pirmdienās plkst. 17.00–19.00 līdz 
pat 2013. gada 27. maijam (ieskaitot).

Pieslēguma pieteikuma veidlapa ir pie-
ejama SIA Baložu komunālā saimniecība 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA Baložu komunālās 
saimniecība paziņojums

interneta vietnē www.sia-bks.lv, kā arī uz 
vietas uzņēmumā – K. Barona ielā 1, Ba-
ložos, LV-2128, iedzīvotāju pieņemšanas 
laikos – pirmdienās plkst. 17.00–19.00.

Pieslēguma pieteikums jāaizpilda ar 
drukātiem burtiem, norādot visu nepiecie-
šamo informāciju un nepieciešamo tīklu 
pieslēgumu, un parakstītu jāiesniedz SIA 
Baložu komunālā saimniecība iedzīvotāju 
pieņemšanas laikā vai jānosūta pa pastu.

Plašāka informācija – pirmdienās plkst. 
17.00–19.00 pie SIA Baložu komunālā saim-
niecība valdes locekles Olitas Krastiņas, tālr./
fakss 67916723, e-pasts projekts@sia-bks.lv.

Projektu Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Baložos, II kārta līdzfinansē 
Eiropas Savienība. 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 16. augusta lēmumu Nr. 2. § 4. Par de-
tālplānojuma Baložu iela 7 Baložos detālplānojums grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā 
(protokols Nr. 16) sākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Baložu 
iela 5 (kadastra numurs 8007 001 044), Baložu iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) un 
Uzvaras prospekts 2A (kadastra numurs 8007 001 0439) Baložos, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās 
plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā  
iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00–19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 
19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Paziņojums par SIA Art Tehno
ūdenssaimniecības pakalpojumu 

precizētajiem tarifu projektiem
SIA Art Tehno, reģ. nr. 40103226512, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 9, k. 1-2, 

Rīga, LV-1010, 2012. gada 12. jūnijā izstrādāja un 12. septembrī precizēja un iesniedza 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektus Baložu pilsētā, Ķekavas novadā un Spilves ciemā, Babītes pagastā, Babītes 
novadā. Tarifu projekti aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodika.

Baložu pilsēta
Piedāvātais tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,43 Ls/m³ (bez PVN)
Piedāvātais tarifs kanalizācijas pakalpojumiem – 0,96 Ls/m³ (bez PVN) 
Spilves ciems
Piedāvātais tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem – 0,75 Ls/m³ (bez PVN) 
Piedāvātais tarifs kanalizācijas pakalpojumiem – 1,33 Ls/m³ (bez PVN) 
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 1.11.2012. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar tarifa 

apstiprināšanas nepieciešamību katram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus 

priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lieto-
tājs var SIA Art Tehno Pulkveža Brieža ielā 9, k. 1-2, Rīgā, LV-1010, darba dienās plkst. 
8.00–12.00 un plkst. 13.00–16.00, iepriekš sazinoties ar SIA Art Tehno valdes priekšsē-
dētāju Ēriku Flaumani, tālr. 26312703.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt 
SIA Art Tehno Pulkveža Brieža ielā 9, k. 1-2, Rīgā, LV-1010, e-pasts eflaumanis@gmail.
com, fakss 67357801, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Brīvības 
ielā 55, Rīgā, LV-1010, fakss 67097277, e-pasts sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī 
paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Paziņojums par zemesgabala Vidzemnieki, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā, detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķe-
kavas novada domes 13.09.2012. lēmumu Nr. 2. § 2.p. (prot. Nr. 19) Par detālplānojuma 
Vidzemnieki 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība Jauktas dzīvojamās un darījumu ap-
būves teritorijas JDzD apakšzonējumā JDzD1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

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

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 18. oktobrī plkst. 18.00 Ķekavas 
novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 
24. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšli-
kumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams 
vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana 
notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apsprie-
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda  
iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Degas, kadastra numurs 8070 008 
1687, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sabiedrisko apspriešanu.

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķeka-
vas novada domes 13.09.2012. lēmumu Nr.2. § 3.p. (prot. Nr. 19) Par detālplānojuma Degas 
1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma mērķis ir darījumu iestādes, noliktavas un loģistikas centra būvniecība 
Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (JRD) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas 
novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publi-
kācijas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 18. oktobrī plkst. 17.00 Ķekavas 
novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  
24. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšli-
kumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9,  
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vēr-
sties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek 
pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apsprie-
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda  
iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 30.08.2012. sēdes lēmumu 2. § 2 (protokols Nr. 17) 
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 4, kadastra 
numurs 8070 004 0023, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ķekavas novada dome nolemj:
1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 4, kadastra numurs 8070 
004 0023, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-
TPD-9/2012 Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 4, ka-
dastra numurs 8070 004 0023, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (pielikums Nr. 1);
2. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis, 
Rīgas Apriņķa Avīzē, pašvaldības informatīvajā biļetenā Ķekavas Novads un pašvaldības  
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 
9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 
19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Kontakttālrunis 67847161. 

Par Nodokļu atbalsta pasākuma likumu
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 1.10.2012. stājies spēkā Nodokļu at-
balsta pasākuma (NAP) likums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) nokavējuma nauda un 90 % soda naudas, kas saistīta ar NĪN pamatparādu 
uz 1.09.2011., var tikt dzēstas, ja līdz noteiktam termiņam tiek samaksāts nodokļa pa-
matparāds uz 1.09.2011. un ar to saistīta soda nauda 10 % apmērā. NĪN maksātāji, 
kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 1.09.2011. un tas nav samaksāts 
līdz 1.10.2012., var pieteikties NAP līdz 31.12.2012., iesniedzot pašvaldībā iesniegumu. 
Plašāku informāciju var saņemt Ķekavas novada pašvaldības Finanšu daļā, 10. kabinetā  
pie speciālistiem NĪN jautājumos vai pa tālr. 67935801.

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 27. septembra sēdes 
lēmumu 1.§ 1. (prot. Nr. 20)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2012

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim

Izdoti saskaņā ar likuma Nodokļu atbalsta pasākuma likumu 4.panta otro daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekusta-
mā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Ķekavas novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to sais-
tītajiem maksājumiem administrē Ķekavas novada pašvaldība.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
J. Krūmiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks 

Par zemesgabala Vidzemnieki detālplānojuma 
sabiedrisko apspriešanu

Par detālplānojuma zemesgabalam Degas 
sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu 

Par detālplānojuma Baložu iela 7, Baložos, 
detālplānojums grozījumu izstrādes sākšanu
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Partnerība Daugavkrasts izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma 
Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana aktivitātē Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība 

un aktivitātē Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.

Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, 
kuri ir vienādi visām rīcībām, gan arī specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras 
katrai rīcībai. 

Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stra-
tēģijai, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1,0 = 
apmierinoši, 1,5 = labi, 2 = ļoti labi).

Projektu vērtēšanas specifiskais kritērijs, kurš tiek piemērots, ja vairāki projektu pie-
teikumi ir savākuši vienādu punktu skaitu: papildus 0–2 punktus vērtēšanas komisija var 
piešķirt tam projektu pieteikumam, kurš tiek realizēts ārpus Ķekavas ciemata kā novada 
administratīvā centra robežām.

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 24 punkti (ieskaitot specifisko vērtēšanas kritēri-
ju, ja vairāki projektu pieteikumi ir savākuši vienādu punktu skaitu).

Minimālais punktu skaits, kas jāsavāc, lai projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – 
12 punkti.

Aktivitātes Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība ie-
tvaros projektus varēs īstenot pārējā 7.07.2008. MK noteikumu Nr. 515 3.2. apakšpunk-
tā minētā teritorijas daļā – t. i., ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros 
tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanu iekšējos ūdeņos vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības 
uzņēmuma pamatdarbību.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 
2012. gada 9. oktobra līdz 9. novembrim. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas ad-
rese un vieta, kur var iepazīties ar vietējo 
attīstības stratēģiju: biedrība Partnerība 
Daugavkrasts, Meistaru iela 43, Ērgļi – 1, 
Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076, dar-
badienās no 17.30 līdz 20.00 vai Gaismas 
iela 19, k. 9, 14. kabinets, Ķekava, Ķeka-
vas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. 

Projektu iesniegumus var iesniegt arī 
elektroniska dokumenta formā, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu un aplie-
cinātu ar laika zīmogu Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta 
iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta die-
nestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Projektu pieņemšanas beigu termiņš –  
2012. gada 9. novembris plkst. 14.00.

Kontaktpersona: Māris Ozoliņš, mob. 
29443386; e-pasts maris.ozolins@kekava.lv.

Trešajā kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir Ls 55 391,68.

Rīcība 1. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uz-
labošana, gājēju un veloceliņu izveide

Pieejamais finansējums – Ls 14 021,09.
Plānotās darbības. Rīcības ietvaros 

tiks ierīkoti un rekonstruēti vietējā līmeņa 
ceļi, piebraukšanas vietas, tiltiņi un laipas 
pār grāvjiem un mazajām upēm, lai nodro-
šinātu piekļūšanu tūrisma objektiem, ap-
skates vietām, ūdeņiem, sabiedriskajiem 
objektiem. Īpaši svarīgi šo rīcību realizēt 
apdzīvotās vietās ūdeņu tuvumā, lai no-
drošinātu piekļūšanu pie ūdeņiem, seviš-
ķi svarīgi tas ir zivsaimniecības attīstībai. 
Rīcības ietvaros tiks ierīkoti veloceliņi part-
nerības teritorijā, savienojot atsevišķas 
apdzīvotās vietas, kā alternatīva esoša-
jiem satiksmes ceļiem ar augstu satiksmes 
intensitāti. Veloceliņi un gājēju celiņi tiks 
ierīkoti un labiekārtoti gar ūdeņiem, līdz 
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem, apska-
tes vietām, sabiedriskajiem objektiem, tā 
sekmējot veselīgu brīvā laika pavadīšanu 
iedzīvotājiem un veicinot tūrisma attīstību.

Projekta vērtēšanas kritēriji (Rīcība 1)
Nr. Kritērijs

Virskritērijs
Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts.
Vispārīgie kritēriji

1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato 
plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.

4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas 
noteiktajai prioritātei un rīcībai.

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības Partnerība Daugavkrasts darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.

Rīcības specifiskie kritēriji
9. Projekta izmaksu samērīgums pret uzlaboto ceļu, izveidoto gājēju un veloceliņu kopgarumu un skaitu.

10. Projekts ir vērsts uz ielu un ceļu, gājēju un veloceliņu infrastruktūras uzlabošanu biedrības Partnerība Daugavkrasts ziv-
saimniecības teritorijā – ciematos Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmale, kā arī apdzīvotajā vietā Ģipšustūris.
Projekta īpašais kritērijs, kuru piemēro vienādu punktu gadījumā

11. Projekts tiek realizēts ārpus Ķekavas ciema kā administratīvās teritoriālās struktūrvienības centra.
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 2. Mūžizglītības veicināšana, 
izglītības, kultūras un sporta infrastruk-
tūras attīstība, esošā vietējā tūrisma 
potenciāla veicināšana

Pieejamais finansējums –  Ls 28 405,20.
Plānotās darbības. Rīcības ietvaros tiks 

realizēts pasākumu komplekss saistībā ar 
izglītības, kultūras un sporta infrastruktū-
ras objektu pieejamības nodrošināšanu 
 visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem: 
a) kultūras iestāžu rekonstrukcija atbilstoši 
mūsdienu prasībām, tostarp pielāgojot tās 
apmeklēšanai cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem; b) jaunu saieta vietu iekārtošana 

apdzīvotajās vietās – Daugmale, Ķekava, 
Katlakalns, Ģipšustūris, nodrošinot pēc 
iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīša-
nos sabiedriskajās aktivitātēs; c) jauniešu 
atpūtas centru un kultūras centru izveido-
šana; d) jaunu sporta laukumu iekārtoša-
na, esošo sporta laukumu labiekārtošana, 
lai popularizētu veselīgu dzīves veidu un 
nodrošinātu iedzīvotājiem saturīgas un ve-
selīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
sportojot brīvā dabā; f) vietas izveidošana 
un labiekārtošana tehnisko sporta veidu 
nodarbībām; g) izglītības centru būvnie- 
cība, rekonstrukcija un labiekārtošana. 

Projekta vērtēšanas kritēriji (Rīcība 2)
Nr. Kritērijs

Virskritērijs
Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts.
Vispārīgie kritēriji

1.
Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas 
pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.

4.
Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas 
noteiktajai prioritātei un rīcībai.

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības Partnerība Daugavkrasts darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.

Rīcības specifiskie kritēriji
9. Projekta ietvaros tiek pilnveidots esošais tūrisma produkts Partnerības Daugavkrasts zivsaimniecības teritorijās 

10.
Projekta ietvaros tiek pilnveidoti un labiekārtoti esošie tūrisma objekti, projekts veicinās jaunu vai esošu aktivitāti mūžizglītībā, vese-
līgai brīvā laika pavadīšanai, izglītības, kultūras un sporta aktivitāšu veidošanos Partnerības Daugavkrasts zivsaimniecības teritorijās 
Projekta īpašais kritērijs, kuru piemēro vienādu punktu gadījumā

11. Projekts tiek realizēts ārpus Ķekavas ciema kā administratīvās teritoriālās struktūrvienības centra.
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti

Rīcība 3. Aktīvai atpūtai domātas 
publiski pieejamu vietu pie ūdeņiem 
ierīkošana un labiekārtošana, dzīves 
vides uzlabošana mājokļa tuvumā

Pieejamais finansējums – Ls 12 965,39.
Plānotās darbības. Rīcības ietvaros 

tiks realizētas aktivitātes un projekti, lai 
veicinātu brīvas pārvietošanās nodrošinā-
šanu tauvas joslās gar ūdeņiem (atpūtas 
takas, tūrisma maršruti, veloceliņi u. c.), 
tiks izbūvētas laivu piestātnes ūdenstūris-
tiem un zvejniekiem. 

Rīcības ietvaros tiks izveidotas un 
labiekārtotas aktīvai atpūtai domātas 
publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem 
(Daugavas, Sausās Daugavas, Ķe-
kavas upes, Misas upes, Karjerdīķis, 

Ķīķerītis u. c.), veicinot veselīgu dzī-
vesveidu. Rīcības ietvaros tiks izveido-
ti ūdenssporta veidu centri, iekārtotas 
ūdenstūrisma apmetņu vietas, informa-
tīvie materiāli, norādes, veicinot ūdens-
tūrisma attīstību un paplašinot veselī-
gas atpūtas pie ūdeņiem daudzveidību.  
Rīcības ietvaros tiks izstrādāti un praksē 
realizēti ūdenstūrisma maršruti, piemē-
ram, veidojot dažādus tūrisma un ekskur-
siju maršrutus pa Daugavu, kā atjaunot 
kuģīšu satiksmes iespēju starp Rīgu un 
Doles salu ar pieturvietām Daugavas un 
Sausās Daugavas krastā. Rīcības ietva-
ros arī tiks realizēti pasākumi koplietoša-
nas teritoriju labiekārtošanai un apzaļu-
mošanai. 

Projekta vērtēšanas kritēriji (Rīcība 3)
Nr. Kritērijs

Virskritērijs
Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai, kurā tas tiek iesniegts.
Vispārīgie kritēriji

1.
Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības 
teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, 
kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas.

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu multiplikatīvais efekts.

4.
Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas 
noteiktajai prioritātei un rīcībai.

5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības Partnerība Daugavkrasts darbības teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.

Rīcības specifiskie kritēriji

9.
Projekta ietvaros tiek pilnveidotas publiski pieejamas teritorijas Partnerība Daugavkrasts zivsaimniecības teritorijās – 
ciematos Katlakalns, Vimbukrogs, Ķekava un Daugmales pagasts, kā arī apdzīvotā vietā Ģipšustūris

10. Projekta izmaksu samērīgums pret projekta mērķa grupas dalībnieku skaitu.
Projekta īpašais kritērijs, kuru piemēro vienādu punktu gadījumā

11. Projekts tiek realizēts ārpus Ķekavas ciema kā administratīvās teritoriālās struktūrvienības centra.
Maksimālais kopējais punktu skaits – 24 punkti



“Olimpiskā diena domāta ikvienam, lai vai 
kāda būtu viņa sportiskā varēšana. Šī diena  
ir kaut kas vairāk par vienkāršu sporto-
šanu, skriešanu vai vingrināšanos. Tā 
ir iespēja aizdomāties par olimpiskajām 
spēlēm tajā nozīmē, ka mums vienmēr 
jācenšas parādīt pašu labāko, ko spējam, 
vienlaikus apzinoties, ka svarīgākais nav 
uzvarēšana vai zaudēšana, bet sapratne, 
kā vislabāk spēlēt šo spēli. Filozofija, kas 
var noderēt ikdienas dzīvē.”

Žaks Roge, Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas prezidents

28. septembrī Latvijā notika Olimpiskā 
diena ar vienojošo moto Pavingrosim, 
kurā piedalījās arī Ķekavas novada 
pirmsskolu Ieviņa, Zvaigznīte, Avotiņš 
un Bitīte un vispārējās izglītības iestāžu –  
Ķekavas vidusskolas, privātās pamat-
skolas Gaismas tilts 97, Pļavniekkalna 
sākumskolas, Baložu vidusskolas un 
Daugmales pamatskolas audzēkņi un 
pedagogi. Mūsu novadā piedalījās 2225 
dalībnieki.

Olimpiskā diena sākās ar kopīgu Olim-
pisko rīta vingrošanu, kuru tiešraidē trans-
lēja radio SWH un LTV7.

Pēc kopīgās vingrošanas audzēkņi pieda-
lījās stafetēs, sacensībās un foto konkursā.  
FK Auda laukumā notika TAG jeb lentī-
šu regbija turnīrs. Sacensībās piedalījās 
Daugmales pamatskolas, Ķekavas vidus-
skolas, privātās pamatskolas Gaismas tilts 
97 un Baložu vidusskolas komandas. Par 
uzvarētājiem šajās sacensībās kļuva privā-
tās pamatskolas Gaismas tilts 97 komanda. 
Šo turnīru vēroja Latvijas Regbija federā- 
cijas prezidents Juris Silovs, kā arī Eiropas 
Regbija asociācijas (FIRA AER) prezidents 
Žans Klods Bakē, kuri sportistiem pirms  

sacensībām novēlēja labu startu.
Visu septembri pirmsskolas un sā-

kumskolas audzēkņiem bija iespēja viņu 
redzējumā uzzīmēt Latvijas sportistus  
Olimpiskajās spēlēs Londonā 2012, par la-
bāko zīmējumu tika atzīts Evelīnas Obuhas  
darbs (PII Avotiņš). Pamatskolas un vidus-
skolas audzēkņi rakstīja domrakstu Kā es 
kļūšu par Latvijas olimpieti, labākais dom-
raksta autors – Mārtiņš Baikovskis (Pļav-
niekkalna sākumskola, 6. klase). 

Olimpiskās dienas noslēgumā katra iz-
glītības iestāde izveidoja un iemūžināja 
fotogrāfijās Olimpiskos apļus, par labāko 
tika atzīta bērnudārza Ieviņa ideja. Viens 
labākais domraksts, zīmējums un foto no 
Ķekavas novada piedalīsies Latvijas Olim-
piskās komitejas rīkotajā konkursā.

Katrs pasākuma dalībnieks saņēma 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas 

2012. gada Olimpiskās dienas sertifikātu, 
hantelītes un salduma balvas.

Liels paldies Ķekavas novada izglītī-
bas iestāžu pedagogiem, audzēkņiem un 
Latvijas Olimpiskās komitejas izvirzītajam 
vēstnesim Uldim Bautrim par veiksmīgi 
aizvadīto Olimpisko dienu 2012.

Anete Medne

10  spoRts Ķekavas novads
2012. gada 9. oktobris

Afiša
Sportojošo 

ģimeņu 
spiets!

27. oktobrī plkst. 11.00
Ķekavas 

sporta klubā

PROGRAMMĀ
Netradicionālas spēles

Sporta spēles
Atjautības uzdevumi
Atraktīvas jautrības 

stafetes u. c. 

Atpūties, sportojot kopā 
ar savējiem, 

iegūsti jaunus draugus un 
vienkārši LABI izklaidējies!

Organizē Ķekavas novada 
pašvaldības sporta aģentūra.

Plašāka informācija – 
http://sports.kekava.lv

Datums Vieta Sacensības

14. oktobrī
9.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Futbola sacensības 
FS Mettas Ziķeris

15. oktobrī
19.00

Ķekavas 
vsk.

Dubultamatieru līgas 
spēle basketbolā 

Heliotherm/Ķekava–
Bottomline

20.oktobrī
13.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Virslīgas spēle florbolā 
(siev.)  

 Ķekavas Bulldogi–
Rubene

20. oktobrī
14.00

FK Auda 
stadions

1.līgas spēle futbolā 
 FK Auda–Rīgas FS

22. oktobrī
19.00

Ķekavas 
vsk.

Dubultamatieru līgas 
spēle basketbolā 

RXG/Ķekava–
BK Greifs AG  

26. oktobrī
20.15

Ķekavas 
sporta 
klubs

Virslīgas spēle florbolā 
(vīr.)  

FK Ķekava - Lekrings

27. oktobrī
11.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Sportojošo ģimeņu 
spiets 2012

29. oktobrī
19.00

Ķekavas 
vsk.

Dubultamatieru līgas 
spēle basketbolā 

Heliotherm/Ķekava–
Latvijas Gāze

3. novembrī
14.00

FK Auda 
stadions

1.līgas spēle futbolā 
 FK Auda–Liepājas 

Metalurgs 2

10. novembrī
16.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Virslīgas spēle florbolā 
(vīr.)  

Ķekavas Bulldogi–
FK Ķekava

28. septembris – Olimpiskā diena
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Turnīru vēroja Latvijas Regbija federācijas prezidents Juris Silovs (trešais no labās), kā 
arī Eiropas Regbija asociācijas prezidents Žans Klods Bakē (otrais no labās).

Olimpiskās dienas sacensības
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Šādi atslēgas vārdi varētu raksturot  
baložnieku Lidijas un Vladislava 
Znaharu krāsaino dzīvi dārza mājā, 
nomaļā Baložu pilsētas nostūrī, kuru 
uzrauga augumā raženais melnais 
ņūfaundlenda puika – suns, par kuru 
saka, viņam piemītot visi cilvēka tikumi.

Pie Lidijas un Vladimira ciemojos kopā 
ar Ķekavas novada pensionāru biedrības 
Polārblāzma pensionāriem, jo arī viņu ausīs 
ir nonākušas ziņas, ka šai mājā var redzēt 
debešķīgus saimnieku radītos mākslas  
darbus un kāda Padomju savienībā  
slavenā izgudrotāja Jevgeņija Rižova kok-
griezuma kolekciju. 

Ierodoties jau ar nokavēšanos, pamanu 
mājas saimniekus, kas gādīgi rūpējas par 
sanākušajiem ciemiņiem, piedāvājot gardi  

smaržojošu kafiju, bet viesi dun kā bišu 
stropā, jo ir par ko runāt: beidzot aplūkoti  
saimnieku dārgumi – Lidijas gleznotās slavenu  
mākslas darbu reprodukcijas, Vladislava vei-
dotās skulptūras no mežā atrastajiem ami-
zantajiem kokiem un dārzā no akmeņiem 
izbūvētā strūklaka un laterna, kā arī jau pirms 
vairākiem gadiem Lidijas iegādātā kolēģa 
kokgriezuma darbu kolekcija. 

Kā Lidija, tehniskās profesijas pārstāve,  
sākusi gleznot? Glezniecība viņu cieši 
ieskāvusi savās skavās jau divus ar pus 
gadus, sākusi gleznot 64 gadu vecumā, 
kad slimības dēļ kādu laiku bija spiesta  
pavadīt telpā – sēdējusi un zīmējusi  
ainavu, ko redzējusi pa logu. Un tā viss 
sākās... Tika meklēta informācija, lasī-
tas grāmatas par glezniecību, par tās 

vēsturi. Lidija ar lepnumu rāda iemīļotā 
lietuviešu izcelsmes mākslinieka Īzaka 
Iļjiča Levitāna biezo grāmatas sējumu, 
no kura smēlusies sev nepieciešamās 
zināšanas. Lidija, tāpat kā Levitāns, 
dod priekšroku liriskām lauku ainavām, 
iezīmējot impresionistiem raksturīgo  
krāsu saspēli. 

Lidijai ir tuvs ne tikai impresionisms, 
bet arī romantisms un naturālisms. Viņas 
māju rotā reprodukcijas ne tikai no slavenu  
krievu, bet arī Eiropas gleznotājiem, kā, piemē-
ram, franču gleznotāja Kloda Monē darbiem.  

Šī aizraušanās nu jau kļuvusi par 
neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Kā mulsi 
atzīst pati mājas saimniece, “ja neesmu glez-
nojusi kādu dienu, sapņos redzu, ka rokās turu 
otu un zīmēju kādu strautu, kādu pauguru”. 

Gleznošana, pēc Lidijas domām, viņu 
arī organizē, jo, lai tiktu pie sev tik tīka-
mās nodarbes, ir jāpadara arī citi mājas 
darbi – trīs reizes dienā jāpabaro vīrs (to 
viņa saka, smaidīdama skatoties uz vīru 
Vladislavu), jāsakopj māja un dārzs. Šo 
gadu laikā jau tapuši vairāk nekā simt 
mākslas darbu, bet mājas sienas rotā vien 
trešā daļa no tiem, jo daudzi pārdoti vai 
aizdāvināti tuviem cilvēkiem. 

Tikpat liela kolekcija ir vērojama mājas 
otrajā stāvā, kur izvietotas viņas kolēģa, 
atzītā izgudrotāja koktēlniecības darbi,  
kurā gan attēloti reāli līdzcilvēku un 
Padomju savienībā slavenu cilvēki pro-
totipi, pasaku tēli, II pasaules kara ainas. 
Novērtējot sava nu jau aizsaulē aizgājušā 
kolēģa talantu, Lidija kolekciju atpirkusi no 
viņa sievas. Tā tagad savu patvērumu klusi  
atradusi nomaļā Baložu pilsētas nostūrī. 

Sanākušie viesi virpina idejas, kā šo 
skaistumu parādīt arī citiem novadniekiem –  
varbūt šo vietu pieteikt kā tūrisma apska-
tes punktu, varbūt izveidot izstādi novada 
muzejā? Bet gala lēmums būs vien jāpie-
ņem pašiem mājas saimniekiem. Un diez 
ko par tūristu plūsmu teiktu mājas četrkā-
jainais saimnieks – melnais ņūfaundlenda 
puika? 

Vēl Lidija raksta dzeju – ir mirkļi, kad vārdi  
paši straumēm plūst, vajag tos tikai no-
tvert. Tāpat viņa par prieku sev un saviem 
viesiem uzdzied kādu meldiņu ukraiņu 
valodā, ar vienu no smeldzīgām ukraiņu 
dziesmām viņa pavada arī mūs. Bet tikai 
kopā ar savu mīļo vīru Lidija spēj būt tāda, 
kāda viņa ir, un radīt savus sirdsdarbus.

Vineta Bērziņa

Gleznas, dzeja un koktēlniecība

Lidija un Vladislavs pie 
skulptūrām, kas izveidotas 
no mežā atrastajiem kokiem
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ĶEKAVAS NOVADA 
KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

DOLES TAUTAS NAMS
26. okt. 18.00 Novadnieces Rutas Bīlandes dzeju grāmatas Dzīves bijums prezentācijas pasākums. Ieeja bez maksas.
31. okt.20.00 Jauniešiem! Mošķu ballīte. Ieejas maksa Ls 1,50, ar Drauga karti Ls 0,50.
3. nov. 16.00 Foto izstādes Lepnums par saviem tautas tērpiem atklāšanas pasākums. Ieeja bez maksas.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
16. okt. 14.30 Ukraiņu cirka izrāde Transformeris. Biļetes cena Ls 2. Biļetes – Baložu pilsētas kultūras nama kasē.
2. nov. 19.00 Mūsdienu deju koncerts Dejas meridiāns. Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

10. nov.17.00 Koncertuzvedums Pasta nodaļas stāsti. Piedalās grupas Baltie Lāči un Apvedceļš. Biļetes: Ls 4–6, var 
iegādāties Kultūras informācijas centrā Liiba, Biļešu paradīzes un Baložu pilsētas kultūras nama kasēs.

12. nov. 13.30 Teātra izrāde bērniem Sprīdītis. Ieejas maksa – Ls 2. Biļetes nopērkamas Baložu pilsētas kultūras 
nama kasē.

15. nov. 20.00 Latvijas Valsts svētkiem veltīta amatierkolektīvu koncertprogramma Mēs savas zemes piederīgie. 
Ieeja bez maksas. 

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
13. okt.12.00 Interešu kluba Vecie draugi tikšanās Tā tik bija vasara!. Ieeja bez maksas.
16. okt. 18.00 Ukraiņu cirka izrāde Transformeris. Biļetes cena Ls 2. Biļetes – Katlakalna Tautas namā.

27. okt. 15.00
Latviskās Dzīvesziņas sarunas pie tējas tases – pa folkloras festivāla Baltica ceļiem. Viesojas 
Latvijas TV režisore Ieva Frinberga, folkloras kopas Skandenieki, Rāmupe. Stāsti, dziesmas, foto un 
kino liecības. Ieejas maksa Ls 2, ar Drauga karti Ls 1.

10. nov. 12.00 Interešu kluba Vecie draugi tematiska tikšanās Nāk rudens apgleznot Latviju. Ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
13. okt. 18.00 Ukraiņu cirka izrāde Transformeris. Biļetes cena Ls 2. Biļetes nopērkamas Ķekavas kultūras namā.

20. okt.15.00 Pensionāru biedrības Polārblāzma rīkots atpūtas pasākums Ražas balle.
Pie galdiņiem, ar pašu sarūpētu cienastu.

25.okt. 18.00 Svinīga pieņemšana Zelta valsis, ģimeņu sumināšana, kuras laulībā nodzīvojušas 50 un vairāk 
gadu. Ieeja ar ielūgumiem.

27. okt.18.00 Jaunā Miltu teātra 5 gadu darbības jubilejas pasākums. Ieeja bez maksas.

1. nov. 19.00 Dāmu klubiņa tikšanās – saruna ar psiholoģi Diānu Zandi par to, kā būt lieliskai sievietei, 
nenovedot sevi līdz stresam. Ieejas maksa – Ls 4, klubiņa dalībniecēm un ar Drauga karti Ls 3.

3. nov. 20.30
Jauniešiem! Grupas Bermundu divstūris koncerts un Breakdanc show. Ieejas maksa Ls 3, ar 
Drauga karti Ls 2. Biļetes var iegādāties Kultūras informācijas centrā Liiba.
Pēc 26. oktobra biļetes par Ls 1 dārgāk!

10. nov. 18.00 Senioru deju grupu tradicionālā Mārtiņdienas sadancošana. Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

13. nov. 13.00 Teātra izrāde bērniem Sprīdītis. Ieejas maksa – Ls 2.
Biļetes nopērkamas Ķekavas kultūras namā.

16. nov.ī 19.00
Latvijas Valsts svētkiem veltīts sarīkojums Man viņa ir visskaistākā!.
Pašvaldības svētku uzruna; sakoptākās sētas konkursa uzvarētāju apbalvošana, amatierkolektīvu 
koncertuzvedums; balle un kafejnīcas pakalpojumi. Ieeja bez maksas. 

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
11. ok.15.00 Dienas centrā Adatiņas – radošā rudens virtuve.
23. okt. 15.00 Cikla Iepazīsti sevi, nodarbība mājā Alpi.
27. okt. Sadraudzības diena Daugmales pagastā Esi sveiks, mans kaimiņ!
9. nov. 16.00 Daugmales centrā Mārtiņdienas ķekatas!
11. nov. 16.00 Mazpulku goda sardze pie Važu rāvēja, lāpu gājiens veltīti Lāčplēša dienai.
17. nov.10.00 Daugmales iedzīvotāju iepazīšanās ekskursija ar novadu Vilksim košu tēva jostu.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 25. nov. Izstāde Doles draudzes skola. Skolotājam J. Sējam – 125.
No 9. līdz 19. nov. Ekspresizstāde Latvijas valstij!.
Ekspozīcijas Ķekava laiku lokos.  Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.

Līdz 19. nov. Ceļojošā izstāde E. Ozoliņa darbi no periodiskiem izdevumiem, 
Ķekavas pagasta bibliotēkā.

Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos saziņas līdzekļos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
 http://twitter.com/parkulturu un mājas lapā www.parkulturu.lv. 

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

10.–31. okt.

Izstādes
Austrumos no saules un ziemeļos no zemes – 5.10. prozaiķei, dramaturģei, dzejniecei Ingai 
Ābelei – 40
Ķepa uz sirds – 4.10. Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena
Mans laiks – 10.10. dzejniecei Veronikai Strēlertei – 100
Sprunguļciemā gadatirgus – 18.10. māksliniekam un dzejniekam Albertam Kronenbergam – 125
Dvēseles dziļumiem – 21.10. Andrejam Eglītim – 100

Oktobrī Iepazīsim bibliotēku – 1. klašu iepazīstināšana ar bibliotēku
18. okt. 18.00 Jauno grāmatu apskats

1.–10. nov.
Izstādes
Jaunākā Ziemeļvalstu literatūra, 11.11. – Lāčplēša diena,
Es rakstu bērnam sevī... – 14.11 rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai – 105

12.–16. nov. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi Dažādie ziemeļi.
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA

10.–31. okt. Izstāde Dzejniekam Andrejam Eglītim – 100
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

4.–12. okt.
9.–14. okt.

Izstādes
Literātei Ingai Ābelei – 40
Dzejniecei Veronikai Strēlertei – 100

3.–9. nov.
9.–11. nov.
10.–17. nov.
10.–17. nov.

Izstādes
Nacionālā teātra aktrisei Svetlanai Bless – 70
Mārtiņdiena atnākusi
Lāčplēša diena
Scenogrāfam, filmu māksliniekam un gleznotājam Dailim Rožlapam – 80

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

18.–30. okt.
Izstādes. Rakstniecei Ingai Ābelei – 40, 
Dzejniecei Veronikai Strēlertei – 100,
Albertam Kronenbergam – 125, Rakstniecei Lūcijai Ķuzānei – 85

19.okt.10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība.

1.–18. nov.

Izstādes
Es gaidīju Mārtiņdienu…, 11. novembris – Lāčplēša diena
Dramaturgam Paulam Putniņam – 75
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

14. nov. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība.


