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23. novembris Ķekavas novadam kļuvis par vēsturisku dienu. Dienu, kad topošās Ķekavas sākumskolas pamatos svinīgi 
tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm. Sākumskola paredzēta vairāk nekā 700 Ķekavas novada bērniem. 

Turpinājums 3. lpp.

Ķekavas sākumskolas 
pamatos iemūrē vēstījumu

Arī Ķekavas bērnudārza Ieviņa bērni palīdzēja iemūrēt kapsulu ar vēstījumu. 

Lai sveču ugunskurā sadeg visas bēdas,
Gaišs prieks un siltums sirdi sasilda,
Lai tavā takā paliek sniegbaltas pēdas,
Un mīlestība sirdi piepilda!

Ķekavas novada pašvaldība
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       Priecīgus Ziemassvētkus 
        un laimīgu Jauno gadu!
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Dievkalpojumi adventes un 
Ziemassvetku laika

Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē
15. decembrī plkst. 19.00 – ziemassvētku koncerts Pastaiga klusumā, dziedās Ķekavas jauktais koris Mozaīka, solisti: iveta romance, Kārlis 

rūtentāls, Live Brass Quintet, klavieres: Jelena Bugajenko, kokle: Laima Jansone, perkusijas: ernests Mediņš, diriģente Margarita Dudačka, 
mākslinieciskais vadītājs rūdolfs Bērtiņš.

16. decembrī plkst. 10.00 – dievkalpojums, dziedās Mārupes kristīgā bērnudārza audzēkņi, vadītāja Līga taube.
23. decembrī plkst. 10.00 – dievkalpojums, piedalīsies Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes ansamblis, vadītāja Linda Matveja.

24. decembrī plkst. 18.00 – ziemassvētku vakara dievkalpojums, koncerts, muzicēs Ķekavas kultūras nama vokālais ansamblis Jūti, 
vadītājs Jānis Strazdiņš.

25. un 30. decembrī – dievkalpojumi plkst.10.00.
31. decembrī plkst. 23.00 – Jaunā gada sagaidīšana baznīcā, dievkalpojums.

6. janvārī plkst. 10.00 – zvaigznes dienas dievkalpojums, muzicēs māsas Dimantas.

Katlakalna ev. lut. baznīcā
Dievkalpojumi svētdienās plkst. 10.00.

23. decembrī plkst. 10.00 – Ģimeņu dievkalpojums. 
24. decembrī plkst. 18.00 –- dievkalpojums Jēzus Kristus piedzimšanas svētvakarā. 

25. decembrī plkst. 10.00 – ziemassvētku dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 10.00 – dievkalpojums.

31. decembrī plkst. 10.00 – dievkalpojums Vecā gada noslēgumā. 
iesvētību mācības notiks no 2. februāra līdz 11. maijam – sestdienās plkst. 10.00. 
Vairāk informācijas pa tālruni 26171837 vai interneta vietnē www.katlakalns.lv.

Pareizticīgo draudzē
22. decembrī plkst. 10.00 – Pareizticīgo dievkalpojums (grēksūdze un svētais Vakarēdiens) Jaunatnes ielā 1, Baložos.

7. janvārī plkst. 18.30 – Kristus Piedzimšanas dievkalpojums Jaunatnes ielā 1, Baložos.
20. janvārī plkst. 14.00 – notiks ūdens svētība Baložu kultūras namā.

Baložu Vissvētās Dievmātes Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudze informē, ka katra mēneša pirmajā sestdienā Baložos notiks aizlūgums ar 
akafistu Debesu Ķēniņienei, katra mēneša otrajā un trešajā sestdienā – svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem, katra mēneša ceturtajā 

sestdienā – dievkalpojumi. Svētdienas skola un dievkalpojumi notiks Baložos, Jaunatnes ielā 1, plkst. 10.00.

Ķekavas Konfesionāli lut. baznīcā
(odukalnā, Saules ielā)

24. decembrī plkst. 19.00 – ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 11.00 – ziemassvētku dievkalpojums. 

Jāņa evaņģēlija sākumā ir rakstīti īpaši vār-
di par Jēzu: “Viņā bija dzīvība, un dzīvība 
bija cilvēku gaisma.” (Jņ.1:4)

Ziemassvētki ir iemīļoti ne tikai kristiešu 
vidū, un gribas domāt, ka tas nav tikai dāvanu  
dēļ. Ar gadiem vērtību izpratne mainās un 
materiālās lietas nedod vairs tādu gandarī-
jumu kā bērnībā, jo saprotam, ka tās ir pār-
ejošas. Bet ir vērtības, kas mūsu pārmaiņu 
laikmetā paliek nemainīgas. Tas ir prieks par 
dzīvību – vecāku prieks par bērniņa piedzim-
šanu, prieks par mazbērnu piedzimšanu.  
Tāpat dzīvības lielo vērtību īpaši spilgti  
izjūtam, ja kāds ir glābis mums dzīvību. Tad 
esam par to pateicīgi līdz mūža beigām. Ja 
paši esam varējuši kādu dzīvību glābt, tad 
nav šaubu, ka tas ir bijis viens no labākajiem 
darbiem mūsu dzīvē. Dzīvība ir liela vērtība, 
tādēļ to arī īpaši aizsargā Dieva bauslis –  
“Tev nebūs nokaut!” Dzīvība ir pilna ar iespē-
jām, emocijām, mīlestību, personību. Katrs 
cilvēks ir vesela dzīves enciklopēdija. 

Ziemassvētkos Dievs mums visiem pa-
sniedz vērtīgāko dāvanu – savu Dēlu Jēzu 
Kristu. Šī dāvanas nozīmi Jāņa evaņģēlijs for-
mulē šādi: “Tā ir dzīvība, kas ir cilvēku gaisma.” 
Jēzus bērnā cilvēcei tiek dāvātā īpaša dzīvība, 
kas ir citāda nekā tā, ko šobrīd pazīstam. Šī 
Kristus dāvātā dzīvība paliek arī tad, kad mūsu 
bioloģiskā dzīvība beidzas, un tieši tad mūžīgā 
dzīvība kļūs spilgti redzama. Ja mums ir liels 
prieks par jauna bērniņa piedzimšanu un savu 
pasaulīgo dzīvību, cik daudz lielākam priekam 
būtu jābūt par mūžīgo dzīvību, ko Dievs mums 
dāvājis Ziemassvētku naktī! Ziemassvētku 
vēsts izsenis ir bijis aicinājums arī atjaunot cil-
vēkiem savas savstarpējās attiecības. Dievs ir 
mums piedevis, un arī mēs esam aicināti prak-
tizēt miera ceļu, dāvāt piedošanu, meklēt izlīg-
šanu un palikt vienotībā.

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus  
visiem Ķekavas novada kristiešiem un arī vi-
siem labas gribas cilvēkiem!

Māris Ziemelis, Katlakalna ev. lut. 
draudzes mācītājs,

Arnis Eltermanis, Doles-Ķekavas 
ev. lut. draudzes evaņģēlists, 

Krišjānis Dambergs, Rīgas sv. Alberta un 
Ķekavas katoļu draudzes prāvests,

Ilārs Plūme, Augsburgas ticības apliecības 
Ķekavas luterāņu draudzes mācītājs, 

Oļegs Peļevins, Rīgas Erceņģeļa Mihaila 
baznīcas un Baložu Dievmātes Bogoļubskas 

ikonas pareizticīgo 
draudzes pārzinis virspriesteris 

Dzīvības gaisma 
Ziemassvētkos

Es ticu mūžīgai apsnigšanai, 
Ticu saulgriežu sniegiem, 

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk. 
Ticu Ziemassvētku brīnumam, 

Kuram dvēselē jāienāk.
 Skaidrīte Kaldupe

Ziemassvētki ir 
tas laiks, kad, 
gribas mazliet 

atlikt domas par 
darbu un citām 

rūpēm un domāt  
par balto un 

gaišo, prieku 
un laimi.

 Ziemassvētki ir Jēzus Kristus dzimša-
nas svētki, kad mēs pateicamies par Labo 
vēsti, ko mums atnesa Jēzus bērniņa pie-
dzimšana, bet šis ir arī kopā būšanas laiks. 
Tāpēc aicinu ikvienu mūsu novada iedzī-
votāju un viesi šajos svētkos rast laiku,  

lai pabūtu kopā ar saviem mīļajiem, ģimeni 
un draugiem, ja ne citādi, tad domās, bet 
būt kopā. Kopīgi pārdomāt un atskatīties 
uz visu labo, kas šogad ir noticis, un radīt  
jaunas ieceres Jaunajam gadam. 

Arī mēs pašvaldībā izvērtējam padarīto 
un plānojam jaunus darbus, bet par to nā-
kamajā gadā. 

Tuvojas svētki, un mums vajag šo svēt-
ku brīdi, šo atelpu, mums vajag aizdegt 
sveci, iekurt guni un ielaist Dievu istabā, 
lai arī mums būtu šis Ziemassvētku prieks, 
ģimenei sanākot kopā, lai mums būtu Zie-
massvētku dāvināšanas prieks, ko vislabāk 
redzam bērnu acīs. Tas prieks, kas bērnam 
ir par saņemto dāvanu, mums, pieauguša-
jiem bieži vispār ir zudis. Tādēļ aicinu at-
cerēties, ka mēs arī kādreiz bijām bērni un 
kā mēs mācējām priecāties par visvienkār-
šāko lietu. Dzīve kļūst par daudz drūma un 
smaga, ja tajā pietrūkst pārsteiguma, brī-
numa un prieka. Priecāsimies par padarīto, 

par saviem, bērnu, draugu un kaimiņu pa-
nākumiem, par novada un valsts panāku-
miem. Ja spēsim priecāties par citu veiksmi 
un panākumiem, tad neizpaliks veiksme un 
panākumi mums, novadam, Latvijai. 

Es novēlu visiem, lai šie svētki nestu 
jums to dvēseles pārdzīvojumu, ko ne-
sniedz ikdiena, un lai Ziemassvētku miers, 
gaisma un mīlestība mājo jūsu sirdī un 
dod jums spēku jūsu ikdienas gaitās. 

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība ra-
dīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus sap-
ņus, īstenot ambiciozus mērķus un sagla-
bāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par 
sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brī-
numus, kas pārsteidz mūs pašus un citus.  

Miers jūsu mājai.
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu!
Patiesā cieņā –
Roberts Jurķis, 

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Lai Ziemassvētku miers, gaisma 
un mīlestība mājo jūsu sirdīs!

- -



aktuāli  3Ķekavas novads
2012. gada 11. decembris

Turpinājums no 1. lpp.

Ķekavas sākumskolas pamatos 
iemū rētajā kapsulā kā vēstījums nāka-
majam paaudzēm par šo Ķekavas no-
vadam tik nozīmīgo brīdi tika ievietotas 
pašvaldības izdevuma Ķekavas Novads 
publikācijas par jauno sākumskolu, 
preses relīze par kapsulas iemūrēša-
nu, informācija par sākumskolas idejas  
attīstību, deputātu un klātesošo vēlējumi. 

Pirms vēstījuma kapsulas iemūrēšanas 
laba vēlējumus skolas būvēšanas proce-
sam un turpmākai pastāvēšanai izteica 
Ķekavas novada domes vadība, deputāti, 
izglītības iestāžu direktori, Ķekavas novad- 
pētniecības muzeja vadība, Finanšu mi-
nistrijas, SIA Abora un Baldones novada 
pašvaldības pārstāvji.

Savukārt dziesmu kā vēlējumu raitiem  
skolas būvdarbiem veltīja Ķekavas bērnu-
dārza Ieviņa audzēkņi, kas nākotnē varētu  
būt vieni no tiem, kuri savu zināšanas  
bagāžu iegūs tieši jaunajā Ķekavas sākum-
skolā. Diviem mazajiem ķekaviešiem bija 
tas gods šo vēsturisko kapsulu nodot būv-
niekiem tieši rokās, kuri piestiprināja to pie 
sākumskolas pamatu armatūras. 

Jaunas un mūsdienīgas sākumskolas 
būvniecība Ķekavas novadā ir ļoti nepiecie-
šama, jo, ņemot vērā jau esošo deklarēto 

bērnu skaita dinamiku novadā un pozitīvās 
nākotnes prognozes, šobrīd pašvaldības 
izglītības iestādēs ir vietu deficīts sākum-
skolas vecuma bērniem. Ķekavas novada 
pašvaldības speciālisti lēš, ka sākumskolas 
skolēnu skaits tuvākajos septiņos gados vēl 
turpinās palielināties vairāk nekā par 23 %. 

Topošās Ķekavas sākumskolas 1. korpusa 
būvniecības ietvaros paredzēts izbūvēt  
ārējās komunikācijas, mācību klases, bib-
liotēku, lasītavu, administrācijas telpas, 
datorklasi, darbmācības, dabas zinību 
un zīmēšanas kabinetus. Kopējā mācību  
korpusa platība būs 2920 m2.

Līgums par Ķekavas sākumskolas 
1. korpusa būvniecību tika parakstīts šī 
gada 13. septembrī ar SIA Abora, kas izvē-
lēta atklātā iepirkuma konkursā. Saskaņā  
ar līgumu sākumskolas mācību korpusa 
būvdarbus plānots pabeigt gada laikā. 

Finansējums mācību korpusa būvnie-
cībai paredzēts no pašvaldības 2012. un 
2013. gada pamatbudžeta un kredīta  
līdzekļiem. Būvdarbu līguma summa bez 
pievienotās vērtības nodokļa ir ~2,4 milj. latu.  
Topošā Ķekavas sākumskola atrodas Ķeka-
vas novadā, Ķekavā, Nākotnes ielā 1c. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas sākumskolas 
pamatos iemūrē vēstījumu

Projekti
Atbalstīs novada 
mājražotājus 

Piesaistot Ķekavas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu un gūstot atbalstu 
izsludinātajā NVO projektu līdzfinansē-
šanas konkursā, biedrība Daugmales 
mājsaimnieki ir veiksmīgi realizējusi 
projektu Zaļā dzīve. 

Projektā ir iegādāts nepieciešamais ap-
rīkojums augļu un ogu pārstrādei – elek-
triskais augļu un dārzeņu smalcinātājs, 
rokas sulu spiede, mājas autoklāvs jeb pa-
sterizators, iekārta sulu pildīšanai pudelēs 
un papildu aprīkojums biezsulu pildīšanai, 
kā arī rokas pudeļu aizkorķētājs un pildī-
šanas iekārta sulām vakuuma maisos.

Viss iegādātais aprīkojums tiks izman-
tots, lai ne tikai paaugstinātu biedrības 
kapacitāti, bet uzlabotu dzīves apstāk-
ļus Ķekavas novada lauksaimniekiem un 
augļkopjiem, kā arī veicinātu pašmāju 
audzēto dārzeņu, augļu un ogu pārstrādi,  
radot produktus ar augstu pievienoto vēr-
tību. Iegādāto aprīkojumu biedrība plāno 
piedāvāt jebkuram interesentam ar no-
sacījumu, ka visu aprīkojumu līdz pro-
dukcijas pārstrādes vietai nogādā biedrī-
bas biedrs, kurš arī uzrauga aprīkojuma  
izmantošanas atbilstību darba procesā.

Projektam sākoties, biedrība jau ir sa-
ņēmusi pirmos sadarbības piedāvājumus 
no Daugmales un Ķekavas augļkopjiem, 
augļu un ogu pārstrādei – gan cidoniju 
pārstrādei sulā un sīrupā, gan ābolu sulas 
ražošanai un pildīšanai.

Visi interesenti, kuri vēlas pārstrādāt uz 
vietas saimniecībā savu saražoto produk-
ciju, aicināti sazināties ar projekta vadītāju  
Māri Belovu (tālr. 26194118, e-pasts  
maris.belovs@gmail.com) vai biedrības 
valdes locekli Angeliku Bondari (e-pasts 
angelika@udensdarzs.lv). Interesentiem, 
kuri vēlēsies izmantot minētos pakalpoju-
mus, apmaksa būs jāveic tikai par patērēto 
elektroenerģiju aprīkojumam un biedrības 
darbinieka izbraukumu līdz produkcijas 
pārstrādes vietai.

Māris Belovs

Latvijas valsts svētku priekšvakarā noslē- 
dzies arī konkurss Ķekavas novada sa-
koptākā sēta 2012. Uzvarētāji tika sumi-
nāti 16. novembrī Ķekavas kultūras namā.

Konkursa dalībnieki šogad dalījās trīs 
grupās (nominācijās) – lauku sētas (pietei-
cās četras sētas), individuālās mājas cie-
matā vai pilsētā (septiņas mājas) un uzņē-
mums vai sabiedrisks objekts (trīs objekti).

Lauku sētu grupā komisijai nācās izšķir-
ties par labāko starp tradicionāli saimnie-

kojošiem Kalniņiem Daugmales pusē, kur 
pļavā ganās govis, tīrumā briest kartupeļi 
un siltumnīcā tomāti, – par to saimnie-
kiem speciālbalva Par tradicionālu lauku 
sētu. Ekoloģiski domājošām Valmonirām 
Plakanciemā, kur pļavu un dīķu plašums 
atraisa skatu, – šogad 1. vieta. Aktīviem 
lauku uzņēmējiem Kalējiem Daugmalē 
ir 2. vieta, bet rimtā dzīvesvietā laukos 
dižozolu paēnā Palejās, Katrīnmuižā – 
3. vieta.

Kura ir sakoptākā sēta?

Svinīgā brīža dalībnieki

Kapsulu ar vēstījumu piestiprina pie sākumskolas pamatu armatūras.
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Ķekavas novada sakoptākās sētas kon-
kursā šogad piedalījās arī septiņas indivi-
duālās mājas ciematā un trīs uzņēmumi.

Individuālo māju grupā prieks par ilgga-
dēju daiļdārza uzturēšanu Rīgas ielā 83 
Ķekavā – par to arī viņiem speciālbalva,  
labi iekoptiem un grezniem dārziem 
Rožkalnos nr. 22 (Dzērumos) – 1. vieta,  
Smilšu ielā 7 (Alejās) – 2. vieta, Zīlēs 
(Daugmalē), Dzelzkaļos (Krogsilā), Magoņu  
ielā 20 (Katlakalnā) un pavisam jaunu,  
pēdējos gados iekoptu un izveidotu daiļ-
dārzu Dzeņu ielā 7 (Loreķos) – 3. vieta.

Uzņēmumu grupā vērtēšanas komisijai  

bija jāsalīdzina trīs ļoti atšķirīgi objekti –  
auto remonta darbnīca Danivi serviss  
Ķekavā – 1. vieta, skvoša dārzs Zanzibāra  
Ķekavā – 2. vieta un viesu nams Oāze 
Krogsilā.

Vērtējot šogad pieteiktos konkursa dalīb- 
niekus, katrā dārzā un sētā bija jūtama  
citāda aura un pieeja – bija jāvērtē ne vien 
skaisti apstādījumi un dekoratīvo augu 
kolekcija, bet arī izpratne par estētiskām, 
mākslinieciskām un funkcionālām idejām – 
katrā sētā šīs lietas atšķīrās, tāpēc novērtēt 
labāko ieguldīto sirdsdarbu bija ļoti grūti.

Turpinājums 15. lpp.
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Sākoties apkures sezonai, SIA Baložu sil-
tums (BS) saņēmis neskaitāmus iedzīvotāju  
jautājumus par to, cik būs jāmaksā par  
siltumu ziemā un kāpēc mūsu tarifs atšķiras  
no rēķinā saņemtā. Lai mazinātu neizpratni, 
esam nolēmuši izskaidrot apkures situāciju 
Baložos un Titurgā. 

Kur rodas atšķirība tarifos?
Vēsturiski BS, piesaistot privātās investīcijas, ir 
dibināts kā kopuzņēmums ar Ķekavas novada 
domi (toreiz Baložu pilsētas pašvaldība) ar mērķi  
ražot siltumu Baložu pilsētai. Par kurināmā vei-
du, tiem laikiem piemērotāko infrastruktūrai un 
videi mazāk kaitīgo, tika izvēlēta dabas gāze.

Siltuma pārvadi līdz patērētājam veic SIA Ba-
ložu komunālā saimniecība (BKS), kas nodro-
šina nepieciešamo infrastruktūru, lai patērētājs 
saņemtu siltumu savā mājvietā.

Tātad siltuma nodrošināšanai Baložu pilsētā ir 
iesaistīti divi uzņēmumi, BS – nodrošina siltuma  
ražošanu, BKS – siltuma pārvadi un realizāciju. 
Katram uzņēmumam ir sava funkcija un pienā-
kumi. Katram no viņiem sniegtā pakalpojuma 
cenu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija (SPRK). 

BS tas ir siltuma ražošanas tarifs, kas vienu 
reizi mēnesī mainās atkarībā no Latvijas gāzes 
noteiktās gāzes cenas, BKS tas ir pārvades un 
realizācijas tarifs, kas ir tāpat fiksēts SPRK. 

Pēc šodienas gāzes cenas 281,10 Ls/tm3, BS 
ražošanas tarifs ir 37,96 Ls/MWh, BKS pārvades 
un realizācijas tarifs ir 11,26 Ls/Mwh, kas saskai-
tot gala patērētājam izmaksā 49,22 Ls/MWh. 

Tas ir dārgi vai lēti?
Salīdzinājumam informācija par siltuma tari-
fiem Ķekavas novadā: BS un BKS – 49,22 Ls/
MWh, Ķekavas nami – 51,02 Ls/MWh. 

Kā arī salīdzinājums par siltuma tarifiem 
dažās Latvijas pilsētās: Daugavpils – 47,09 
Ls/MWh, Jelgava – 49,52 Ls/MWh, Jēkab-
pils – 44,65 Ls/MWh, Jūrmala – 55,92 Ls/
MWh, Rēzekne – 55,91 Ls/MWh, Liepāja – 
46,06 Ls/MWh, Rīga – 48,63 Ls/MWh. (Visas 
cenas ir uzrādītas bez PVN. Visus tarifus var 
apskatīties http://www.sprk.gov.lv.)

Vai BS šogad palielinās 
siltumražošanas tarifus?
Uzņēmums ir apturējis sarunas ar SPRK par 
tarifu celšanu un pagaidām neplāno tās atsākt.

BS strādās pēc esošā SPRK regulatora 
apstiprinātā tarifu plāna, kas ir spēkā jau no 
2009. gada 1. jūlija, kurā nav iekļauta akcīzes 
maksa par dabasgāzi. BS šo akcīzes daļu sedz 
no saviem līdzekļiem. Vienīgais, kas var mainī-
ties, ir dabasgāzes cenas pasaules tirgū. Tā kā 
ražošanas galvenās izmaksas (līdz 80 %) rada 
tieši kurināmais, tad tas būs jūtams arī siltuma 
izmaksās. Latvijas gāzes tarifu prognozes var 
apskatīties http://www.lg.lv/?id=134&lang=lat.

Papildus tam uzņēmums kopā ar Ķekavas 
novada domi nopietni domā par siltumražoša-
nas izmaksu samazināšu, veicot priekšizpētes  
darbus, jaunu inovatīvu risinājumu ieviešanai, 
piesaistot dažādus Eiropas Savienības finan-
šu instrumentus.

Gints Liepaskalns,
SIA Baložu siltums valdes loceklis

Cik maksā siltums?

21. novembrī Ķekavas novada Truseļu 
kapos tika pārapbedītas septiņu latviešu  
strēlnieku mirstīgās atliekas, kas tika 
atrastas Ķekavas novada Mazručku 
mājas pagalmā. Kritušie karavīri tika 
godināti, izšaujot goda zalves.

Piederību latviešu strēlniekiem apstip-
rināja Latviešu strēlnieku pulka zīmotne 
un medaļa Par drosmi (Za otvagu – krievu 
val.), kas bija cariskās Krievijas armijas 
apbalvojums.

Septiņu latviešu strēlnieku mirstīgās 
atliekas no I pasaules kara pie mājām 
Mazručkas pēc septiņu stundu ilgas rakša-
nas un meklēšanas atrada Ķekavas mek-
lēšanas vienība Brālība šī gada 11. maijā.

Svētbrīdī uzrunu teica Nacionālo bru-
ņoto spēku eksperts vēstures jautājumos, 
pulkvedis Jānis Hartmanis, meklēšanas 
vienības Brālība pārstāvis Edgars Urbāns, 
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis, Izglītības, kultūras un sporta  
komitejas vadītājs Juris Jerums, atvadu 
brīdi vadīja Katlakalna evaņģēliski lute-

riskās draudzes mācītājs Māris Ziemelis. 
Ar Aleksandra Čaka dzejas lasījumu pie-
dalījās Ķekavas vidusskolas skolēni Niks 
Goldmanis un Jānis Rāviņš.

Pasākumu organizēja meklēšanas  
vienība Brālība ar Ķekavas novada paš-
valdības atbalstu.

Līva Benete

Ķekavas novada pašvaldība plāno pie-
saistīt Eiropas Savienības finansējumu, 
lai Ķekavā atjaunotu Nākotnes ielu vairāk  
nekā 280 metru garumā, ierīkojot arī  
autostāvvietu, gājēju ietvi un lietus ūdens  
novadīšanas sistēmu.

Lai īstenotu šo ieceri, Ķekavas novada  
pašvaldības Attīstības daļa ir sagata-
vojusi projektu un to iesniegusi Lauku 
atbalsta dienestā, lai startētu Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atklātā projektu 
iesniegumu konkursā. Pozitīvas Lauku 
atbalsta dienesta atbildes gadījumā paš-
valdība sāks projekta īstenošanu nākamā 
gada pavasarī, kad būs piemēroti laika 

apstākļi ielas remontdarbiem.
Nākotnes iela ir viena no galvenajām 

Ķekavas ciematā ar augstu satiksmes  
intensitāti. Pēc Ķekavas novada paš-
valdības datiem, satiksmes intensitāte ir 
aptuveni 3000 automašīnu diennaktī. Tā 
kā autobraucēji bieži pārsniedz atļauto 
braukšanas ātrumu, tad uz Nākotnes ielas  
rodas bīstamas situācijas un apdrau-
dējums gājēju drošībai, jo nav izbūvēta  
gājēju ietve un lietus ūdens novadī- 
šanas sistēmas, kā arī pastāv problēmas 
ar nepietiekamu autostāvvietu skaitu.

Līdz ar to ielas atjaunošana, pēc paš-
valdības speciālistu domām, uzlabos dro-
šību vairāk nekā 6000 Ķekavas ciemata 
iedzīvotāju – gan bērniem, kuri ikdienā 
dodas uz Ķekavas sākumskolu vai privāt- 
skolu Gaismas tilts 97 ar bērnudārza 

grupiņām, gan pieaugušajiem, kuri iet uz 
veikaliem ciematā, Doles Tautas namu, 
sabiedriskā transporta pieturvietām, 
gan visiem tiem, kas vēlas piekļūt pie 
ūdeņiem – pie Ķekavas upes, kas pēc 
500 metriem ietek Sausajā Daugavā,  
iepretim Doles salai. 

Tāpat ielas rekonstrukcija, izbūvējot  
gājēju ietvi, veicinās Ķekavas ciemata  
iedzīvotāju veselīgāku dzīvesveidu, lai 
īsākus attālumus no viena ciemata gala 
līdz otram pārvietotos kājām.

Projekta realizēšana atbilst Partnerības 
Daugavkrasts vietējās lauku teritorijas 
attīstības stratēģijā noteiktajam mērķim – 
veicināt pakalpojumu pieejamību, uzlabot 
ceļu un ielu kvalitāti, uzlabot peldvietu un 
atpūtas vietu pie ūdeņiem pieejamību.

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada pašvaldības izdevums 
Ķekavas Novads saņēmis daudzu sa-
trauktu ķekaviešu zvanus par nepa-
beigtajiem autoceļa A7 remontdarbiem, 
tāpēc aicinājām uzņēmumu Latvijas 
valsts ceļi atbildēt uz iedzīvotājus inte-
resējošiem jautājumiem.

Kāpēc nav uzliets jauns asfalts auto-
ceļa A7 posmā no 15,5 km līdz 16,5 km?

Minētajos posmos tika konstatēti ievēro-
jami lielāki bojājumi, kā bija paredzēts sā-
kotnēji 2010. gadā izstrādātajā būvprojektā,  
un to dēļ ceļa segas konstrukcija nekalpotu  

20 gadus. Šobrīd tiek izstrādāts būvpro-
jekts, kurā paredzēs veikt dziļāku seguma  
rekonstrukciju. Būvdarbus plānots veikt 
2013. gada būvdarbu sezonā.

Kad tiks pabeigts šajā posmā autoceļa  
remonts?

Visus būvdarbus plānots pabeigt 
2013. gada būvdarbu sezonā. Precīzāk 
būs zināms pēc būvdarbu konkursa un 
būvdarbu līguma noslēgšanas.

Vai tiks atjaunotas autobusa pietu-
ras pie Vimbukroga, Ķekavā, uzstādot  
soliņus un nojumes?

Autobusu pieturas Vimbas tiks atjau- 
notas, un tajās tiks uzstādīti jauni soliņi un 
atkritumu urnas.

Vineta Bērziņa

Pārapbedītas latviešu 
strēlnieku mirstīgās atliekas

Piemiņas brīdis Truseļu kapos

Vai Vimbukrogā atjaunos pieturas?

Plāno atjaunot Nākotnes ielu Ķekavā

Šogad nepabeigtais autoceļa A7 posms 
Ķekavā pie Vimbukrogafo
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Otrdienas rītā parasti skolēni atrodas 
skolā. Taču ne 13. novembrī! Tas bija rīts, 
kad aktīvākie novada jaunieši un politiķi 
sanāca kopā, lai piedalītos forumā Kafija 
ar politiķi.

Šoreiz neformāli, ar tējas tasi un cepu-
miem, jaunieši sēdās pie galda ar Ķekavas 
novada deputātiem un iestāžu vadītājiem, lai 
apspriestu lēmumu pieņemšanas gaitu un ie-
spējas tajā piedalīties arī jauniešiem, lai pār-
runātu novada kultūru, nākotni un drošību.

Jauniešiem deva iespēju uzzināt, kā pašiem 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā gan novada, 
gan valsts līmenī, tikai pašiem vajag idejas un 
gribu tās realizēt. Aktuāls bija jautājums arī 
par kultūru Ķekavā. Izrādījās, ka jauniešiem ir 
daudz jautājumu par to, kāpēc pašreiz norisi-
nās konkrētie procesi Ķekavas kultūras dzīvē. 
Viedokļi par aktivitātēm un to daudzumu dalās, 
citi saka, ka aktivitātes, ja vien pats vēlies, ir ļoti 
daudz, bet, ja esi viens no mājās sēdētājiem, 
tad nekad nebūs labi.

Ar draudzīgi noskaņotajiem politiķiem pār-
runājām Ķekavas nākotnes vīziju un to, kam 
vajadzētu būt, lai mēs justos šeit droši un 
labi. Ir daudz ideju gan deputātiem, gan jau-
niešiem, tagad jācer, ka kāda no tām arī tiks 
realizēta, lai Ķekavas novadu padarītu par 

drošu un draudzīgu novadu ikvienam.
Šajā forumā tika nojaukta siena starp  

lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem, jo mēs 
visi esam cilvēki. Jaunieši atzīst, ka pie kafi-
jas vai tējas tases ar politiķiem vēlētos tikties 
biežāk, arī politiķi ir atvērti jauniešu idejām. 
Paldies jāsaka Ķekavas novada jauniešu 
padomei, Ogres jauniešu klubam Projektu 

darbnīca, Lindai Vaškevicai un mūsu novada  
deputātiem un iestāžu vadītājiem, kuri ar 
prieku iesaistījās šajā projektā un bija at-
vērti jauniešu uzklausīšanai, – R. Jurķim, 
J. Krūmiņam, I. Malinauskam, A. Keisteram, 
V. Varikam, L. Žilko, J. Jerumam, A. Ancānam, 
M. Bomiņam un V. Krieviņam.

Marta Helēna Vanaga

Novada ziņas  5Ķekavas novads
2012. gada 11. decembris

Ķekavas novada pašvaldības interneta 
vietnē www.kekavasnovads.lv pieejams  
pakalpojums SARKANĀ un ZAĻĀ 
POGA, ar kuru palīdzību novada iedzī-
votāji var pieteikt novērotu problēmu 
novadā vai izteikt atzinību par pašvaldī-
bas un tās iestāžu darbu. 

Kopš pogu darbības sākuma – šī gada 
janvāra – ir pieteikti vairāk nekā 170 ie-
sniegumi, kuros iedzīvotāji jautā un lūdz 
pašvaldībai atrisināt problēmas, kas lielā-
koties skar sadzīviskus jautājumus.

Ikviens saņemtais iesniegums tiek re-
ģistrēts un iedzīvotājam elektroniski tiek 
sniegta atbilde. Iesnieguma ceļš: paš-
valdība saņem iedzīvotāja vēstuli, iesnie-
gumu ar interneta vietnē pieejamo pogu 
starpniecību, tad tas nekavējoties tiek 
nosūtīts atbildīgajam jomas speciālistam, 
tiek izskatīta problēma, piedāvāts risinā-
jums un sniegta atbilde iedzīvotājam.

Ķekavas novada bibliotēku izsludinātā  
makulatūras akcija Kā dzīvot zaļi un 
palīdzēt bibliotēkai, dabai, Latvijai?  
norisinājās visu vasaru un veiksmīgi 
noslēdzās 31. oktobrī. 

Kopā novadā esam savākuši aptuveni 
trīs tonnas makulatūras, kuru tagad atkal 
būs iespējams pārstrādāt papīra rūpnie-
cībā. No sirds pateicamies visiem, kas 
iesaistījās un palīdzēja! Īpašs paldies  
Rasmai Buholtei, Reinim Zobenam, Baložu 
pilsētas pārvaldei un Laurim Bergmanim!

Ināra Silvāne

Novērtē pozitīvi!
Interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv  
nospied ZAĻO POGU 
un izsaki POZITĪVU 
VĒRTĒJUMU par Ķekavas novada  
pašvaldības un iestāžu darbu, 
labu servisu, pakalpojumiem u. c. 
Vairosim pozitīvo mūsu novadā! 

Makulatūras 
akcija noslēgusies!

Interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv 
nospied SARKANO POGU 
un informē Ķekavas novada  
pašvaldību par novada attīstības  
un pašvaldības pakalpojumu 
PROBLĒMĀM!

Piesaki problēmu! 

Jūs jautājat, 
mēs atbildamKafija ar politiķiem

Brīdis no pasākuma
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21. novembrī Ķekavas novada izglītības 
speciālisti devās pieredzes apmaiņā  
uz Ventspili, lai klātienē galvenokārt  
iepazītu pedagogu darbu ar talantīgiem, 
radošiem un zinātkāriem bērniem.

Pirmais pieturas punkts bija pirms- 
skolas izglītības iestāde Eglīte, kurā peda-
gogi īsteno savu izstrādāto projektu Bērnu 
radošuma un intelektuālo spēju attīstība ro-
taļnodarbībās un ārpus tām. “Salīdzinājumā 
ar ierastajo mācīšanās pieeju bērnudārzos 
šeit vairāk darbs orientēts uz dabas procesu 
un parādību izzināšanu, veicot arī nelielus 
eksperimentus, piemēram, sverot tiek salī-
dzināts daudzums, diedzējot zīles un kas-
taņus – pētīts augšanas process,” par re-
dzēto stāsta Ķekavas novada pašvaldības 
Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš.

Darbu ar apdāvinātiem bērniem Vents-
pilī Ķekavas novada delegācija iepazina  

arī izveidotajā radošo spēju un intelekta 
attīstības skolā Gudrinieks, kas dod mā-
cību iespēju paplašināšanu tiem bērniem, 
kuriem ir vairāk attīstīta domāšana un  
racionālā izziņa, kuri ir ļoti zinātkāri un 
ļoti labi lasa un kuriem ātri viss padodas. 
Skolā radošās spējas tiek attīstītas, bals-
toties uz izziņas procesu, kopīgu darbo-
šanos, pētniecību, eksperimentiem, ak-
centējot loģiskās domāšanas attīstību,  
māca pamatot, analizēt un sintezēt. 12 sko-
lotāji, kas sestdienās strādā ar gudriniekiem,  
ir dabaszinību priekšmetu pasniedzēji –  
ķīmiķi, fiziķi, biologi, matemātiķi. 

Nodarbībās bērns izmanto visus savus 
maņu orgānus un koncentrējas uz visu to, 
ko jau zina, lai veidotos sekmīgs pētniecī-
bas darbs. Mērķis nodarbībās ir panākt, lai 
bērns saprastu, ka no dažādiem aspektiem 
jālūkojas uz lietām, lai izprastu to būtību.

Vaicājot V. Krieviņam par iespēju īste-
not šādu ideju arī Ķekavas novadā, viņš 
atzīst: “Ideja ir pārdomu vērta, un šobrīd 
jāizvērtē mūsu iespējas pārņemt Ventspils 
labo pieredzi darbā ar talantīgiem, ļoti labi 
lasošiem bēriem, kuri parastā mācību pro-
cesā jūtas garlaikoti.”

Vizītes laikā Ķekavas novada izglītības 
speciālisti apmeklēja arī Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parku un jaunatklāto democen-
tru, kura viens no mērķiem ir ieinteresēt bēr-
nus un jauniešus apgūt eksaktās zinātnes. 
Savukārt Ventspils Jaunrades namā notika 
tikšanās ar Jauniešu kluba pārstāvjiem, kuri 
stāstīja par jauniešu līderības veicināšanas 
projektiem – to mērķis ir mācīt jauniešiem 
kļūt par savas dzīves līderiem un pēcāk kļūt 
par aktīviem sabiedrības pārstāvjiem. 

“Pirmais pārsteigums bija skaistā ēka, 
kuru Jaunrades namam dāvinājusi Ventspils 
Latviešu biedrība. Šajā ēkā patvērumu radu-
ši ne tikai jauniešu interešu izglītības pulciņi, 
kuru vidū ir dejotāji, zīmētāji, dziedātāji, bet arī 
tehniskās modelēšanas, trases automodelis-
tu, robotikas un citu tehnisko nozaru pulciņi. 
Lielākais pārsteigums bija observatorija un 
planetārijs, kur tika demonstrēts video par 
kosmosa uzbūvi un iepazīstināja ar iespēju 
vērot arī dažādas filmas. Jāteic, ka jauniešu 
nozare Ventspilī ir kā vesela jauniešu pa-
saule, kur katrs var darboties sev saistošos 
pulciņos un piedalīties interesantās aktivitā-
tēs,” savos iespaidos dalās Linda Vaškevica, 
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra 
jaunatnes lietu speciāliste. Diena Ventspilī 
iedvesmoja jaunām idejām, ierosmēm un pa-
rādīja jaunus attīstības virzienus, par kuriem ir 
vērts padomāt mūsu novada attīstībai.

Vineta Bērziņa

Iepazīst darbu ar talantīgiem bērniem

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
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Kopš Ķekavas novada stipro ģimeņu go-
dināšanas pasākuma Zelta valsis aizritē-
jušas vairākas nedēļas. Apciemojot šīs 
ģimenes, lai dāvātu Zelta valša ietvaros 
tapušās fotogrāfijas Retro studijā, foto-
mirkļus un video materiālu no svinīgā 
mirkļa, pasākuma rīkotāji vēlreiz guvuši 
apliecinājumu tam, ka 25. oktobra vakarā 
ir aizsākusies novadā jauna brīnišķīga tra-
dīcija – to ģimeņu, pāru godināšana, kuri 
laulībā nodzīvojuši 50 gadus un vairāk. 

Tikšanās reizēs tika saņemti pateicības 
vārdi par Zelta pāriem izrādīto uzmanību un 
cieņu, sarīkoto aizkustinošo svinīgo mirkli 
Ķekavas kultūras namā, kas vēl joprojām 
spilgti dzīvo Zelta pāru atmiņās un stāstos 
tuviniekiem, draugiem un kaimiņiem.

Ķekavas novadā pirmo reizi Zelta pāru 
godināšanas pasākumā pulcējās desmit 
stiprās ģimenes, kuru stūrakmens balstīts uz 
mīlestību, cieņu, iecietību, čaklumu un bēr-
nu sirdssiltumu. Šīs ģimenes ir novada lep-
nums, kas svēto laulību solījumu sev turēju-
šas jau vairāk nekā 50 gadus. Vecākais pāris 
šogad jau sagaidījis savu 61. kāzu jubileju.

Mūsu Zelta pāri – Daile un Modris Braueri, 
Ludmila un Jānis Broki, Irma un Jānis Gabri, 
Tatjana un Aleksandrs Boļšunovi, Elga 
un Arnis Auziņi, Velta un Leonards Leiši, 
Ludmila un Monvīds Petruši, Dzidra un 
Imants Priedes, Valentīna un Jūliuss Zeiles, 
Helēna un Gunārs Vegneri. 

Uz Zelta valsi aicināja Ķekavas novada 
pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūru un biedrību 
Sidrabaine. Pasākuma videomateriāls tapis 
ar Ķekavas novada pašvaldības un biedrī-
bas Sidrabaine atbalstu. Uz tikšanos nāka-
majā Zelta pāru godināšanas pasākumā! 

Vineta Bērziņa

Dzimusi jauna tradīcija 

Ķīnas Republikā apkopoti 43. pasau-
les bērnu zīmējumu konkursa rezultāti, 
kurā šogad piedalījās 53 valstis ar vai-
rāk nekā 30 tūkstošiem darbu. 

Konkursa žūrija piešķīrusi 839 atzinības 
sertifikātus, un divus no tiem ieguvušas 
Ķekavas Mākslas skolas audzēknes – Krista 
Raudive (15 gadi), skolotāja Signe Kalēja, 
un Rūta Romanosa (15 gadi), skolotāja Zīle 
Ozoliņa-Šneidere. Novembrī Rīgas Cirkā 
svinīgu apbalvošanas ceremoniju Latvijas 
dalībniekiem šim notikumam organizēja 

Taipejas misija Latvijas Republikā.
Savukārt Starptautiskajā bērnu tēlotāj-

mākslas un lietišķās mākslas konkursā 
Varavīksne 2012 Ungārijā zelta godalgu iegu-
vis audzēknes Dārtas Berkmanes (14 gadi, 
skolotāja Signe Kalēja) darbs datorgrafikā. 
Balvu pasniegšanas svinīgais pasākums tika 
organizēts Latvijas Ārlietu ministrijā.

Inga Zālīte-Cērūze

Jaunajām māksliniecēm 
atzinība Ķīnā un Ungārijā

Ķekavas Mākslas skolas audzēknes 
Dārtas Berkmanes godalgotais darbs

Latvijas valsts dzimšanas dienu gaidot, 
Ķekavas Mākslas skola bija sarūpējusi 
skaistas dāvanas arī Ķekavas nova-
dam – 14. novembrī atklājot audzēkņu 
darbu izstādi Ieraugi novadā un sie-
nas panno Ķekavas ambulances bērnu  
nodaļā.

Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstādes Ieraugi novadā ideju smē-
lusies skolas pedagoģe Liene Ratnika 
kādā Latvijas plenērā, un, kā atklāšanas 
brīdī uzsvēra skolas direktore Inga Zālīte-
Cērūze, šī ideja turpmāk tiks attīstīta un 
papildināta ar novada ainaviskiem māk-
slas darbiem, jo šobrīd uzmanība galve-
nokārt tika vērsta uz novada kultūrvēstu-
riskajām vietām. Apskatot darbus, var at-
pazīt, piemēram, Depkina muižu Rāmavā, 
Doles-Ķekavas un Katlakalna evaņģēliski 
luteriskās baznīcas, Doles Tautas namu.

Direktore izteica cerību, ka, nākotnē 
turpinot šo novada tēmu ar ainaviskiem 
mākslas darbiem, tie kalpotu kā veiksmīgs 
novada reprezentācijas materiāls, piemē-
ram, pastkartītes vai apsveikuma kartītes 
veidolā.

14. novembrī skaistu dāvanu saņēma arī 
Ķekavas ambulance – tās bērnu nodaļas  

sienu turpmāk rotās un bērnus ieprieci-
nās Ķekavas Mākslas skolas absolventes 
Paulas Jurģes veidotais sienas panno no 
keramikas. 

Sienas panno ar putnu motīvu bija 
Paulas mācību noslēguma darbs priekš-
metā Veidošana. Kā mākslas darba at-
klāšanas reizē atzina jaunā māksliniece,  
darbs no idejas līdz realizācijai tapa  

aptuveni sešus mēnešus. Un pats būtis-
kākais bija izdomāt sienas panno ideju, 
paskrēja diezgan ilgs laiks līdz ideja atli-
doja – un tie bija putni.

Paula sienas panno darināja Mākslas 
skolas pedagoģes Zīles Ozoliņas-
Šneideres vadībā, kura uzrunāja savu  
audzēkni veidot šādu mākslas darbu  
Ķekavas ambulancei. “Šis ir smags 
darbs – ne tikai fiziskā nozīmē, jo tas ir liels 
keramikas izstrādājums, bet arī no veido-
šanas viedokļa – tu ieliec krāsnī, ņem ārā, 
skaties, vai nav ieplīsis, tad atkal uzvelc 
krāsu otas triepienu, atkal liec krāsnī, un 
tā tas turpinās, kamēr sasniegts gaidītais 
rezultāts,” tapšanas procesu skaidro Zīle. 

Meklējot aizsākumu mākslas darba 
izveidei, Ķekavas Mākslas skolas direk-
tore stāstīja, ka tas atrodas pirms diviem  
gadiem, kad, atklājot Ķekavas ambulancē 
jaunās telpas trīs ģimenes ārstiem, kuriem 
ir visvairāk mazo pacientu, viņu uzrunā-
ja ambulances vadītāja Daiga Āboltiņa,  
lūdzot izveidot kādu skaistu mākslas darbu  
šajā nodaļā, lai bērniem, gaidot ārstu, būtu 
daudz jaukāk un priecīgāk.

Mākslinieces ar sienas panno atklāšanu  
sveica Ķekavas novada domes depu-
tāti, Ķekavas ambulances un Ķekavas 
Mākslas skolas pārstāvji.

Vineta Bērziņa

Mākslas skola sarūpē 
novadam skaistas dāvanas

Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Ieraugi novadā idejas autore pedagoģe 
Liene Ratnika

Sienas panno atklāšanā – darba autore Paula Jurģe (no kreisās) un viņas pedagoģe 
Zīle Ozoliņa-Šneidere 
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Pensionāru biedrība 
Polārblāzma 
aicina pensionārus
28. decembrī plkst. 13.00 Ķekavas kul-
tūras namā uz atpūtas pēcpusdienu 
Un atkal balta ceļa sākumā...

Programmā
• Uzrunas, apsveikumi, vēlējumi, ticējumi
• Daugmales teātra mīļu grupas Urga 
izrāde komēdija Trīs ar pusi atraitnes
• Dzīvā mūzika

Pieteikšanās
Dalību pieteikt pa tālr. 26274699 (Ilga) 
vai personīgi katru ceturtdienu 
plkst. 11.00–13.00 Ķekavas kultūras namā. 

Mājasdarbi
Uz atpūtas pēcpusdienu līdzi jāņem gro-
ziņš ar pašu sarūpēto cienastu.
Apdomāti un rakstiski sagatavoti biedrības 
vārdā priekšlikumi novēlējumiem, apsvei-
kumiem vai pateicībām mūsu sadarbības 
partneriem un līdzcilvēkiem.

Būsit mīļi gaidīti!
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Šoruden Izglītības un zinātnes minis-
trija izsludināja konkursu Brīvprātīgais 
2012, kurā piedalījās arī Ķekavas  
novada jauniešu dome sadarbībā ar 
Jaunatnes iniciatīvu centru, jo jaunieši 
sevi ir pārliecinoši pierādījuši dažādās 
aktivitātēs un pasākumos, popularizējot  
brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. 

Pēc konkursa rezultātu apkopojuma, 
nominācijā Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012 
Rīgas plānošanas reģionā ir biedrības 
Ķekavas novada jauniešu domes jaunieši.

Jaunieši konkursam pieteica savu pro-
jektu Senioru nedēļa 2012, kuras laikā viņi 
sadarbībā ar pensionāru organizācijām rī-
koja semināru par veselības uzlabošanu, 
sarīkoja balles deju pasākumu, gatavoja 
veselīgus ievārījumus ziemai, demonstrē-
ja senioriem jauno tehnoloģiju iespējas un 
dažādas citas aktivitātes.

Projektā jaunieši ieguvuši vērtīgu pie-
redzi un iespaidus: “Ir svarīgi atcerēties 
par mūsu līdzcilvēkiem. Pirmkārt, mēs 
pierādījām, ka jauniešiem ir ļoti viegli sa-
strādāties ar senioriem un jaunieši nav 
tie, kuri nekad neievēro vecāka gada gā-
juma cilvēkus. Tieši otrādi, mēs pēc šīs 
nedēļas vēl vairāk apzināmies, cik svarīgi  
mums ir šie cilvēki. Otrkārt, šī nedēļa 
jauniešus saliedēja un padarīja mūs par 
gaišākiem, sirsnīgākiem un atvērtākiem 
cilvēkiem gan citam pret citu, gan pret 
vecāka gada gājuma cilvēkiem. Treškārt, 
mēs esam ieguvuši jaunus draugus no 
Ķekavas sociālā aprūpes centra.

Kopumā Izglītības un zinātnes ministri-
jas izsludinātajam konkursam Brīvprātīgais 
2012 tika saņemti 47 pieteikumi no dažā-
dām Latvijas pilsētām. 28. novembrī tika 
nosaukti konkursa uzvarētāji katrā plāno-
šanas reģionā, lai no tiem 5. decembrī –  
Starptautiskajā brīvprātīgo dienā – no-
sauktu Latvijas līmeņa uzvarētājus. 
Plašāka informācija interneta vietnē –  
www.jaunatneslietas.lv.

Linda Vaškevica

20. novembra vakarā Ķekavas Mūzikas 
skolā notika Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts koncerts, kura laikā tika apbalvoti  
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
laureāti par sasniegumiem valsts un starp-
tautiskā mērogā.

Šis koncerts ir kā tradīcija, kurā ik gadu 
profesionālās ievirzes skolas kopā atzīmē 
Latvijas dzimšanas dienu. Svinīgajā kon-
certā muzicēja Ķekavas Mūzikas skolas 
audzēkņi, bet dzeju runāja privātskolas 
Gaismas tilts 97 skatuves runas grupa.

Līva Benete

Mūsu jaunieši – 
labākie Rīgas 
reģiona brīvprātīgie

Apbalvo audzēkņus 
par sasniegumiem

Īsumā

21.–23. novembrī Hudingē (Zviedrijā) 
Hudinges Skatuves mākslu skolā vieso-
jās Ķekavas Mūzikas skolas direktore  
Daiga Ventniece, direktores vietniece 
Evita Ķelle un Ķekavas novada pašval-
dības projektu vadītājs Māris Ozoliņš. 
Vizītes laikā tika plānota sadarbība 
Nordplus Junior projekta ietvaros, kā 
arī apmeklēts skolas 60 gadu jubilejas 
koncerts. 

Pirmā tikšanās ar Hudinges skolas 
direktori Margaretu Lindu notika pavasarī 
Ķekavā kultūras aģentūras Eiropas sadar-
bības projektā, kad viņas īpašā vēlme bija 
apmeklēt mūzikas skolu. Lai arī viņas vadī-
tās skolas 1100 audzēkņu apgūst gan mū-
ziku, gan arī deju, teātra un vizuālo mākslu,  
lielākā daļa – aptuveni 900 audzēkņu –  
nodarbojas tieši ar mūziku, apmēram  
180 ar deju un teātri, un šogad pirmo gadu 
tika sākta vizuālās mākslas apmācība  
septiņiem audzēkņiem.

Viesojoties Hudingē, mūsu vizītes 
mērķis bija jau ar konkrēts – veidot kopī-
gu sadarbības projektu Nordplus Junior  
Eiropas Savienības fonda ietvaros, pie-
saistot arī sadarbības skolas Igaunijā un 
Islandē vai Dānijā. 

Kopīgās diskusijās izkristalizējām tos 
izglītības aspektus, kurus būtu interesan-
ti iepazīt katrā no skolām. Vispārēju ie-
skatu Hudinges skolas dzīvē sniedza tās 

60 gadu jubilejas koncerts, kas spilgti ie-
zīmēja gan mūsu skolām kopīgo, gan arī 
atšķirīgo. 

Tā kā Zviedrijā bērniem individuālā 
muzicēšanas nodarbība ilgst tikai 15 minū- 
tes nedēļā, mūsu izglītošanas mērķi ir at-
šķirīgi. Latvijā mūzikas skolu audzēkņu iz-
glītība balstās akadēmiskajā mūzikā, kas 
ir mūsu izglītības sistēmas nenovērtējamā 
bagātība. Zviedrijā nav noteiktu izglītības 

programmu prasību, līdz ar to skolotāji vai-
rāk pielāgojas bērnu interesēm, kas pār-
svarā ir populārā mūzika. Kas varētu būt 
mums interesanti un saistoši – viņi daudz 
darbojas ar dažādām mūzikas dator-
programmām.

Līdz martam turpināsim projekta iz-
strādi un cerēsim, ka izdosies nākamajā 
gadā realizēt mūsu sadarbības nodomus. 

Daiga Ventniece

Plāno starptautisku projektu mūzikā

Diskusija par sadarbības projektu 

Adventes laika ieskaņā, 3. decembra 
vakarā, Ķekavas Mūzikas skolas pe-
dagogs, viens no pirmajiem klasiskās 
ģitāras spēles profesionāļiem Latvijā 
Kaspars Zemītis aicināja uz savu  
solokoncertu Ķekavā, kurā piedalījās 
arī īpašs viesis – Renārs Kaupers. 

Dažas dienas pirms koncerta 
Kaspars atrod mirkli nelielai sarunai 
par Adventes laiku, par dzīvi un savu 
solokoncertu Ķekavas Mūzikas skolā.

– Kā dzima ideja par šo solokoncertu? 
– Pirmais impulss veidot šo koncertu 

bija tas, ka mani uzrunāja Sigvards Kļava 
(Latvijas Radio kora diriģents – aut.), viņu 
es pazīstu jau ļoti sen. Man ir milzīgs prieks 
sadarboties ar Latvijas Radio kori, ar kuru 
kopā esam jau realizējuši pāris projektu.  
Radio koris dzied Sv. Jāņa baznīcā  
modernu mūziku, bet Sigvards man palūdza 
uzspēlēt kaut ko senatnīgu. Tāpēc šis pro-
jekts man ir kā izaicinājums. Izvilku no sa-
viem krājumiem visu, ko esmu spēlējis gan 
studējot, gan vēlāk. Savācu diezgan daudz 
baroka, ne gluži renesanses, bet seno  
mūziku, kas man jāuzspēlē kopā ar šo kori. 
Veidojot programmu, ieguvu pietiekami  
nopietnus materiālus, kuri vēl papildus ir 
diezgan komplicēti. Man vajag atkal sevi  
iesildīt, un kur vēl citur, ja ne savā skolā,  
savā darba vietā, kur strādāju ar bēr-
niem. (Vairāk nekā desmit gadus Kaspars  

pasniedz ģitāras spēli Ķekavas Mūzikas 
skolā – aut.). Šī ir tā vieta, kur es varētu lie-
liski parādīt šo programmu klausītājiem. 

– Mēs jau tevi uzskatām par ķekavieti, 
jo ilgus gadus māci bērniem ģitāras spēli 
Ķekavas Mūzikas skolā. Vai solokoncerts 
tieši šeit, Ķekavā, tev ir kas īpašs?

– Noteikti, tas man ir īpašāks. Tik ilgus 
gadus strādājot Ķekavā, jūtos gandrīz kā 
savējais, lai gan dzīvoju Pārdaugavā. Es 
patiešām jūtos kā ķekavietis. 

Tad, kad skolotājs spēlē saviem audzēk-
ņiem, nedod Dievs, kļūdīties. Tas nav viegli,  
tā ir liela atbildība. Tajā pašā laikā mēģi-
nāt darīt tikai to, kas ir viegli? Šajā ziņā 
pēdējos gados esmu ievērojis, ka bieži 
vien man zvana un piedāvā spēlēt pro-
grammas, kuras citi kolēģi nevar nospēlēt. 
Esmu kļuvis par koru ģitāristu. 

Protams, kad kāp ārā no savas komforta 
zonas, domā – kā tur būs.

Adventes miers ģitāras skaņās 

Kaspars Zemītis (no kreisās) kopā ar Renāru Kauperu solokoncertā Ķekavā

Turpinājums 15. lpp.
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Turpinot aizsākto diskusiju ciklu ar  
deputātiem par novada attīstību, sa-
sniegumiem aizvadītajos trīs gados 
un risināmajām problēmām nākotnē, 
šoreiz uz sarunu tika aicināti Ķekavas 
novada deputāti – Ilgonis Leišavnieks, 
Juris Krūmiņš, Valts Variks un 
Edmunds Veispals. 

Aizvadīti trīs gadi kopš Ķekavas no-
vada izveides. Kā vērtējat administratīvi  
teritoriālo reformu no šodienas skatu-
punkta? Kādi, jūsuprāt, ir ieguvumi vai 
zaudējumi?

Juris Krūmiņš (J. K.): – Novada izveide  
lielai pašvaldībai bija ne visai vēlams va-
riants, vidējām pašvaldībām šī reforma  
atnesa dažus risinājumus, mazajiem pagas-
tiem – tās bija iespējas pieslieties spēcīgā-
kajiem, ar lielākiem budžeta līdzekļiem. 

Novada izveidošanas sākums bija inte-
resants, jo radās pašvaldība ar lielu domes 
sastāvu, bet tā bija jābūt, jo 17 personas 
pārstāvēja dažādas nozares, specialitātes. 
Viss bija atkarīgs, kā šo darba organizāciju 
veidos vadītāji. 

Nopietnākais jautājums – kā sadalīt bu-
džetu, jo prasības un vajadzības Ķekavas 
novadā ir ļoti dažādas, ir skolas, bērnudārzi,  
kapitālsabiedrības un citas nozares, un, lai 
to visu pārvaldītu, skaidrs, ka bija daudz 
jautājumu, priekšlikumu, pretenziju. Ne 
vienmēr mēs varējām atrast kopīgu valodu,  
lai rastu risinājumu. Lai gan, pateicoties me-
todei – balsu vairākumam, mēs tikām pie 
dažādu problēmu risinājumiem. 

Edmunds Veispals (E. V.): – Raugoties no 
Baložu pilsētas viedokļa, mēs neesam ne ie-
guvuši, ne zaudējuši, jo, kā Baloži pirms tam 
varēja pastāvēt atsevišķi ar savu budžetu,  
tā arī tagad to varētu, – budžets būtu tāpat 
pietiekami liels. 

Ja analizējam Ķekavas novadu, neapšau-
bāmi, ka ieguvēji ir mazākie (Daugmales 
pagasts – red.), jo tie savus iesāktos darbus 
diez vai būtu pabeiguši. Valsts mērā raugo-
ties, protams, novadu reforma ir izdevīga, lai 
vienmērīgi attīstītos visas teritorijas novadā. 

Valts Variks (V. V.): – Lielā mērā pievie-
nojos Veispala kungam, ka ieguvēji ir tās te-
ritorijas, kurās bija mazāks iedzīvotāju skaits 
un attiecīgi mazāki budžeti. Ja atceramies, 
Baložu pilsētas budžets bija 2,4 reizes, bet 
Daugmales – vairāk nekā desmit reižu ma-
zāks par Ķekavas budžetu. Nenoliedzami, 
ka vislielākie ieguvēji (to uzskatāmi var re-
dzēt šajos trīs gados) ir daugmalieši – bērnu- 
dārza celtniecības būvdarbus bija iespējams 
turpināt; bez novada apvienošanas, manu-
prāt, tas nebūtu iespējams. 

Līdzīga situācija ir Baložos, jo Baložu 
vidusskolas un sporta zāles būvniecības 
kopējās izmaksas rezultātā pārsniedza pat 
pilsētas budžetu. (Šim apgalvojumam ne-
piekrīt E. V., norādot, ka Baložu budžets 
bija ~ 5 milj. latu, bet piebūve izmaksāja –  
aptuveni 2,8 milj. latu – red.) Manuprāt, vi-
ņiem būtu diezgan lielas grūtības šādus lī-
dzekļus atļauties, ja nebūtu notikusi novadu  

reforma. Ķekava diemžēl nebija tik labi sa-
gatavojusies novada reformai, kā rezultātā 
daudziem projektiem bija jāpagaida sava 
kārta. Lielākais objekts nenoliedzami ir 
Ķekavas sākumskola. Šobrīd mēs stāvam 
uz naža asmens, vai skolas būvniecībai 
varēsim paņem kredītu pilnā apjomā vai 
ne, jo atļautos procentu griestus ilgtermiņa 
saistībām, kas noteikti pašvaldībām, esam 
gandrīz sasnieguši. Tātad lielākie ieguvēji ir 
daugmalieši, tad baložnieki, un cerēsim, ka 
Ķekavai tagad pienāks labāki laiki. 

Ilgonis Leišavnieks (I. L.): – Ieguvumi te 
ir visiem. Piekrītu kolēģim Valtam, ka refor-
mai Ķekava īsti nebija gatava ne finansiāli, 
ne no projektu viedokļa. Kad bija atlaists 
iepriekšējās domes sasaukums, risināt pro-
jektus bija iesākusi pagaidu administrācija, 
bet pabeidza šis deputātu sasaukums.

Ķekava novadu reformas rezultātā ieguva 
jaunus cilvēkresursus, līdz ar to dodot pa-
pildu stimulu. Protams, materiālie ieguvēji ir 
Baloži un Daugmale, bet tas ir normāli. Ja 
paskatāmies uz Eiropas Savienības pieeju 
attiecībā uz kohēzijas politiku – nauda tiek 
ieguldīta nomalēs, lai sasniegtu teritoriju 
vienmērīgu attīstības līmeni. Attīstot tikai 
centru, cilvēki pametīs reģionus, bet mēs 
nevaram atļauties šādu kļūdu, ko jau pieļā-
vusi Latvija kopumā, – ir lieli Pierīgas reģio-
ni, pārējie ir tukši, notiek darbaspēka kustība 
uz Eiropu. 

J. K. – Savukārt – ko ieguva novads, pie-
vienojot Daugmali? Tās ir atpūtas vietas, pie-
kļuve pie Daugavas un zemes pie Daugavas, 
kas atrodas pašvaldības īpašumā. 

Kādas problēmas novadā, jūsuprāt, 
šajos trīs gados ir sagaidījušas savu  
atrisinājumu? 

V. V. – Viens liels atrisinājums varbūt ne 
pārāk nozīmīgai problēmai ir Baložu vidus-
skolas piebūves uzbūvēšana, kur telpu jau-
tājums ir atrisināts vairāk nekā par simts pro-
centiem. Šobrīd, pēc pēdējiem pašvaldībā  
pieejamiem datiem, klašu telpu piepildījums 
ir 62 %. Šeit telpu jautājums kādu laiku  
nebūs aktuāls. Ķekavā beidzot panākta  
konceptuāla vienošanās par sākumskolas  
projektu, un tas ir daudz, jo netiek vairs 
lauzti šķēpi par to, kādai skolai jābūt, bet 
tiek domāts, kā to uzbūvēt. Tas ir ieguvums 
Ķekavai, lai gan novēlots. 

Daugmalē viens no panākumiem ir 
ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Tā bija 
problēma, kuru nevarētu tik ātri risināt, ja  
pagasti nebūtu apvienojušies.

E. V. Katrā mūsu teritorijā bija savas 
problēmas, kuras tagad ir atrisinātas. 
Vienīgais attiecībā uz Ķekavu – mēs va-
rējām Ķekavas sākumskolu iesākt būvēt 
paši par saviem līdzekļiem, ieguldīt kādus 
150 000 latu un tad brīvāk ņemt kredītu. 
To, lūk, vajadzēja pareizi nostrādāt, nevis 
kā tagad – gaidījām, kad mums būs iespēja 
aizņēmties, bet bremzēja tas, ka nebija iz-
strādāts kvalitatīvs projekts. 

Tas, ka panākta piebūve pie Baložu vi-
dusskolas (Valtam nu gluži nav taisnība 
par telpu noslodzi, tā ir lielāka), attīstīs šeit 
sportu un citas jomas. Tas ir liels atspaids. 
Ja raugāmies uz Daugmali, tad tiešām gan 
novada, gan kaimiņu novadu iedzīvotāji ap-
meklē Daugmales baseinu, šī teritorija arī 
šajos gados ir vairāk attīstījusies. 

Ķekavā, paldies Dievam, sākumskola ir 
iesākta, ar lielām pūlēm projekts ir atrisināts 
uz normālām summām, nevis kā bija ie-
priekš – 12 milj. latu. 

I. L. – Pozitīvi, ka, apvienojoties pagas-
tiem, sociālā joma ieguva Ķekavas izveido-
tās sociālās sistēmas pieredzi, ko vērtēju kā 
vienu no labākajām Latvijā. Ķekavas modeli 
tagad izmanto gan Baloži, gan Daugmale. 
Līdzvērtīgi ir arī ar bāriņtiesas kvalitatīvo 
darbu. Ieguvums ir pašvaldības policija, kas 
palīdz iedzīvotājiem droši justies savā nova-
dā. Pievienojos, ka Ķekavas sākumskolas 
projekta sākotnējās izmaksas, proti, 12 milj. 
latu, bija nesamērīgas.

V. V. – Vēlētos precizēt, ka pēc iepirkuma 
rezultātiem tie bija apmēram 8 milj. latu, bet  
12 milj.  – tā bija pirmā prognozētā summa.

J. K. – Vai sākumskolas projekts ir sagai-
dījis savu atrisinājumu šajos trijos gados? Jā. 
Un nevajadzētu uztraukties par būvniecību, 
jo sākums ir un saņemti publiski Finanšu mi-
nistrijas solījumi. (Finanšu ministrija nākamā 
gada likumā par valsts budžetu iekļāvusi nor-
mu atļaut pašvaldībām ņemt kredītus skolu 
būvniecībai. Šobrīd tas ir aizliegts – red.) Bet 
šeit ir vēl viens jautājums, kas interesētu būv-
niekus, – būvniecības sākums būs par paš-
valdības naudu, bet tālāk attīstīsies princips, 
kas saistīts ar publisko un privāto partnerību. 

Šobrīd veikts arī iepirkums par Daugmales 
bērnudārza pabeigšanu, tās izmaksas 
450 tūkstoši latu. Arī šo jautājumu risinās,  
ņemot kredītu. 

Nosauciet trīs būtiskākās lietas novadā, 
pie kurām vēl ir jāstrādā. 

E. V. – No tehniskās puses raugoties, 
viens svarīgs jautājums ir ūdenssaimniecī-
bas un kanalizācijas sistēmas izveide visā 
novadā. Nepieciešams visu to uzlikt uz pa-
pīra, lai zinātu, kas un kur mums jābūvē, kur 
mēs, paši attīstoties, varam ar saviem līdzek-
ļiem, bet kur – ar Kohēzijas fonda naudu. 

Ar vienotu skatu novada nākotnē

No kreisās – deputāti Edmunds Veispals, Ilgonis Leišavnieks, Juris Krūmiņš, Valts Variks
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Ar vienotu skatu novada nākotnē
Šai problēmai risinājums ir redzams, to var 
visu izdarīt. Patlaban Baložos ūdenssaim-
niecības sakārtošanai tiks piešķirti aptuveni  
trīs miljonu latu no Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda. Šādi mēs varam attīstīt 
arī Katlakalnu un Odukalnu.

Smaga problēma ir ielas un ceļi, tie ir kri-
tiskā stāvoklī. Tas ir sāpīgs jautājums, jo no 
valsts puses šeit ir maz atbalsta. 

I. L. – Pie ceļiem es pieliktu klāt vēl ietves 
un apgaismojumu. Piemērs tālu nav jāmeklē, 
tepat Ķekavā, tautā dēvētajā ūdens ciemā, – 
tur ietves ir vēl no Maskavas olimpisko spēļu 
laika. To sakārtošana neprasa lielas izmaksas. 
Samazinot politisko tūrismu, lielās komandē-
jumu izmaksas, ciemā ietves varētu sakār-
tot. Vēl ir viena svarīgi risināma problēma –  
sabiedriskais transports uz Rīgu, kur lielākai 
daļai novada iedzīvotāju ir darba vietas, taču, 
braucot ar privāto transportu, izmaksas ir pā-
rāk lielas salīdzinājumā ar mazajām algām. 

J. K. – Papildinot Ilgoni, – te ir dziļāka 
būtība. Vai transports atrisinās šo lielo per-
spektīvo problēmu? Domāju, ka pašvaldībai 
būtu jāvēršas pie Pašvaldību savienības ar 
lūgumu atļaut pašvaldībai veikt uzņēmēj-
darbību. Kāpēc? Lai būtu vairāk uzņēmumu 
novadā, kas dotu darba vietas iedzīvotājiem, 
cilvēkiem būtu garantijas un darba samaksa. 
Taču šobrīd novads ir izveidojies lielākoties 
kā dzīvojamo māju rajons, bet darbs ir gal-
vaspilsētā. Rīga jau pārmet, kādēļ tik daudzi 
brauc uz Rīgu strādāt, bet iedzīvotāju ienā-
kumus nodoklis aiziet uz cilvēka dzīvesvietu 
citā pašvaldībā. Šī problēma ir daudz lielāka, 
un tā jārisina valsts līmenī.

V. V. – Pašlaik aktualizējusies problēma ir 
sliktais ceļu stāvoklis pēc ūdenssaimniecī-
bas projektu realizēšanas, ceļi netiek atjau-
noti tik labi, kā bijām cerējuši. 

Otra iedzīvotājiem būtiska lieta ir jaunie 
apkures, ūdens, kanalizācijas un apsaimnie-
košanas tarifi. Iedzīvotāji tarifus sāk salīdzi-
nāt ar citām vietām, piemēram, ar Rīgu. 

Topošās ēkas, kuras šobrīd tiek uzbūvētas 
īsā laikā – bērnudārzs, skolas, sporta zāles, 
baseini –, vajadzēs arī apsaimniekot, un tie 
būs izdevumi, ar kuriem mēs agrāk tik tiešā 
veidā neesam saskārušies. Ēkas būs jāuztur, 
jāapkurina. Aktuāls jautājums – kā šīs ēkas 
izmantot pēc iespējas saimnieciskāk, lai va-
rētu nosegt apsaimniekošanas izmaksas. 

Teritorijas plānojums... Strādājot trīs gadus 
domes Attīstības komitejā, esmu redzējis 
daudzas problēmas, kas vēl nav atrisinā-
tas un pie kurām diezgan ilgi būs ko darīt, 
piemēram, attiecībā uz teritorijas plānojumu 
Ķekavā. Lielākā problēma, manuprāt, ir ne-
pietiekamā komunikācija ar iedzīvotājiem. 
Mainot teritorijas plānojumu, nav līdz galam 
izzināts iedzīvotāju viedoklis. 

Un vēl – izglītības kvalitāte. Pateicoties 
jaunajām ēkām, mums būs labāka izglītības 
infrastruktūra, tāpēc nākotnē būs jāpievērš 
arī lielāka uzmanība izglītības kvalitātei.

I. L. – Piebilde vēl par rūpniecisko ražoša-
nu. Ja nebūs ūdens, elektrības un kanalizā-
cijas attīrīšanas, mēs nevaram nekādu no-
pietnu ražotni piesaistīt novadā. Pamatā – 

infrastruktūras attīstīšana pašvaldībā. 
Kādi, jūsuprāt, bijuši šķēršļi, kas ka-

vējuši veiksmīgāku novada attīstību un 
straujāku problēmu risināšanu? 

I. L. – Nevar jau to pašu infrastruktūru, 
ko minēju iepriekš, radīt dažu gadu laikā. 
Tā jau nerodas kā mājas Laimes pļavās vai 
Loreķu laukā, – sabūvē bez kanalizācijas  
un izpārdod. Ja runājam par ražoti, tai jā-
būt uzprojektētai atbilstošai kanalizācijai,  
attīrīšanai, pievedceļiem, elektrībai, un tas 
jau ir gadu jautājums. Ja gribam pēc trīs 
gadiem normālu ražotni, tad mums šobrīd 
jāsāk projektēt. Uzņēmējs nenāks, ja paš-
valdība neradīs bāzes infrastruktūru. 

E. V. – Kā problēmu redzu mūsu būvval-
di, kas, manuprāt, ir šķērslis ražošanas tā-
lākai attīstībai. Uzskatu, ka būvvalde nav 
elastīga un nenāk pretī būvniekiem.

I. L. – Šeit nevērsim vaļā šo diskusiju, 
jo Loreķu lauks ir pierādījums būvvaldes 
elastīgumam, un šīs problēmas vēl labosim  
20 gadus. 

E. V. – Problēmas sakne meklējama jau 
pašā sākumā pie teritorijas plānojuma, tās 

problēmas mums nāca mantojumā. Mēs 
tās lēnām jau risinām – daļu ielu mēģi-
nām pārņemt no Loreķu lauka, bet nav tik 
vienkārši, jo tās ir privātās teritorijas. Tas 
ir ielaists augonis, kas ne tikai pāris, bet 
vairākus gadus sāpēs.

V. V. – Ķekavas novada domē spilgti 
izteikti darbojas pozīcija un opozīcija, ļoti 
daudz enerģijas tiek tērēts nevajadzīgi, 
bet to varētu izmantot daudz lietderīgāk. 
Tā, manuprāt, ir galvenā problēma. 

Pirms tam vēl nenosaucu problēmu, ar ko 
pašam nācies saskarties – tās ir garās rindas 
pie ģimenes ārstiem. Pašvaldība arī šeit va-
rētu iesaistīties un nedaudz uzlabot situāciju. 

Man kā kultūras pavasara dalībniekam 
gribētos mieru ienest arī kultūras jomā, 
lai izvairītos no iekšējiem konfliktiem, sa-
springumiem, lai darbinieki varētu strādāt 
komfortabli un bez paaugstināta stresa.

J. K. – Valts pieminēja pozīciju un opozī-
ciju. Domāju, ka šis jautājums ir risināms. 
Jāmeklē saskarsmes punkti – kur kopā 
varam domāt un risināt problēmas. Manā 
skatījumā deputātam, kandidējot vēlēša-
nās un solot kalpot iedzīvotājiem, tas būtu 
jāatceras visus četrus gadus.

Strādāt pašvaldībā nav tik vienkārši, jo 
ir dažādu raksturu cilvēki – viens uzska-
ta, ka viņš ir pats gudrākais, otrs – ka vēl 
gudrāks. Bet, ja ir problēma, kas gaida 
savu atrisinājumu, jānoskaidro, ko domā 
pozīcija, ko opozīcija, jāizrunā un jāvieno-
jas pirms domes sēdes. Kā tas ir pieņemts 

Siguldā – jebkuri strīdu jautājumi tiek iz-
skatīti tikai komiteju sēdē. Mums ir sešas 
komitejas, un iespējas izteikt savu viedokli 
ir visiem deputātiem.

Iedzīvotāji lielākoties skatās diezgan 
skeptiski uz pašvaldības administrā-
cijas darbu. Kā jūs vērtējat tās darbu? 
Kādus jaunievedumus pašvaldības 
pārvaldē jūs vēlētos ieviest?

E. V. – Administrācijas darbs ir smag-
nējs, neiet viegli. Aparāts ir stipri liels. 
Jautājumu risināšanas process ir ilgs. 
Piemēram, Baložu iedzīvotājiem ļoti vajag 
vēl vienu tirdzniecības centru, bija jāmaina  
zemes lietošanas mērķis un teritorijas plā-
nojums, tas smagnēji jau gāja Baložos, 
bet, lai process virzītos uz priekšu raitāk, 
mēs, neliela deputātu grupa, pieslēdzā-
mies. To būvvalde kopā ar telpiskās plā-
nošanas speciālistiem varēja risināt daudz 
vienkāršāk. Tagad šī ideja aizies un iedzī-
votājiem būs veikals.

I. L. – Šajos trīs gados Ķekavā ieviesta  
e-pārvalde. Protams, vēl tā ir jāpilnveido. 
Jo vairāk attīstīsies e-identitātes kartes, jo 

vairāk iedzīvotājiem būs iespējas elektro-
niski iesniegt dokumentus pašvaldībā. 

V. V. – Atbildot uz šo jautājumu, vēlos 
izteikt vēlējumu – lai cilvēki, kuri dzīvo 
konkrētajā teritorijā, atnākot uz pašvaldī-
bu, sastop personiskāku attieksmi no dar-
binieku puses. Lai iedzīvotāji justos gaidīti 
un uzklausīti. Lai pašvaldības darbinieki 
labāk pārzinātu novadā aktuālās lietas.

J. K. – Ir jāsaprot, ka mēs strādājam ie-
dzīvotājiem. Ir jābūt abām pusēm gatavām 
kopīgi meklēt risinājumu. 

V. V. – Tā ir komunikācijas problēma ar 
iedzīvotājiem, ko minēju jau pie teritorijas 
plānojuma izstrādes, kā arī citos procesos. 

Jūsu atbildēs izskan, ka viens no gal-
venajiem klupšanas akmeņiem ir ko-
munikācijas trūkums dažādos līmeņos, 
arī deputātu vidū jāuzlabo saskarsme, 
un jautājumi ir jāpārrunā...

I. L. – Piemēram, Sociālo lietu komitejā 
neviens jautājums neaiziet uz domes sēdi, 
ja tur ir domstarpības, problēmas. Aiz katra 
jautājuma mums slēpjas konkrēta cilvēka 
dzīvesstāsts, problēma, kas gaida atbildi.

V. V. – Minēšu piemēru manis iepriekš 
teiktajam par problēmu pārzināšanu novada  
teritorijā. Gandrīz noslēgusies autoceļa A7 
rekonstrukcija, un pašlaik mēs saskara-
mies ar šo darbu trūkumiem. Rodas jau-
tājums, kā varēja saskaņot projektu, kurā 
jau ir paredzēta situācija, ka, cilvēkam iz-
kāpjot no autobusa, – pieturas priekšā ir 
grāvis. Saskaņot šādu projektu var tikai 

cilvēki, kuri ar to nav saskārušies ikdienā, 
kuriem nav bijusi informācija. Tad – neap-
gaismotās gājēju pārējas. Nedzīvojot uz 
vietas un nejūtot šīs problēmas ikdienā, 
varbūt tās ir grūti identificēt. 

J. K. – Es pilnībā piekrītu Valtam. Mēs tur 
esam palaiduši vienu pozīciju. Piemēram, 
kad Latvijas valsts ceļi taisīja autoceļu 
Daugmales centrā, panācām arī ielas ap-
gaismojumu. Ja mēs šobrīd varētu panākt 
ielu apgaismojumu gar autoceļu A7 visā 
Ķekavas garumā, tas būtu liels pluss.

V. V. – Ielu apgaismojums varētu būt vie-
na no nākotnes vīzijām, bet gājēju pāreju 
un to apgaismojuma jautājums ir jārisina 
pēc iespējas ātrāk.

I. L. – Pašvaldībai stingri vajadzēja aiz-
stāvēt savu pozīciju. 

J. K. – Vēl jau darbi nav pabeigti, valstij ir 
pietrūkusi nauda, palicis neizbūvēts auto- 
ceļa posms, luksofors, atklāts jautājums 
par nobrauktuvēm... 

Jūsu vīzija par Ķekavas novada at-
tīstību un darbību nākamajos piecos 
gados?

I. L. – Tā kā šobrīd būvējam sākum-
skolu, tad nākotnē būs jādomā arī par 
Ķekavas vidusskolas piebūvi, jo bērnu 
skaits tikai palielināsies, ņemot vērā, ka 
esam Pierīga. Noteikti jādomā, kā uzlabot 
novada izglītības iestāžu sadarbību un 
mazināt savstarpējo konkurenci, kā moti-
vēt bērnus mācīties novadā, nevis braukt 
uz galvaspilsētu.

Beidzot jāsāk būvēt jauna administrāci-
jas ēka, lai līdz Latvijas valsts 100. gads-
kārtai tā būtu gatava. Par to ir jāsāk runāt. 

J. K. – Lai cilvēki būtu droši, jārada darba  
vietas. Problēmas būtu jāgrupē pēc sva-
rīguma. 

E. V. – Vēlētos baseinu Baložos.
J. K. – Mums jāstrādā pie privāto part-

neru piesaistes. 
E. V. – Daugmalē baseins ir noslogots. 

Arī Inčukalnā baseins sevi atpelna. Ir rū-
pīgi jāapsver, kā attīstīt šo projektu arī 
Baložos un kā piesaistīt privāto partnerību. 
Jāmeklē dažādi risinājumi. 

Jāattīsta ūdenssaimniecība, kur lielā-
ko daļu finansējuma varam saņemt no 
Eiropas Savienības. Mums ir jāizmanto šī 
lieliskā iespēja! 

I. L. – Sociālajā jomā mēs vienmēr runā-
jam par daudzbērnu ģimenēm, bet Latvijā 
divi bērni ģimenē jau ir daudz. Jādomā par 
lielāku atbalstu arī šīm ģimenēm. Vīzija – 
ģimenei draudzīga pašvaldība pēc pieciem 
gadiem. 

V. V. – Man ļoti patika Edmunda teiktais. 
Iedomājieties – baseini ir gan Baložos, gan 
Daugmalē, gan Ķekavā, un pašvaldība spēj 
tos visus uzturēt. Bet, ja nopietni, mana vī-
zija – Ķekavas novads ar drošiem ceļiem, 
labām izglītības iespējām, ar labu veselības 
un sociālo aprūpi, pievilcīgu apkārtējo vidi, 
ar interesantu kultūras dzīves piedāvājumu, 
ar saprotamiem tarifiem. Novada iedzīvotāji 
ir apmierināti ar pašvaldības darbu.

Vineta Bērziņa

 “Ķekavas novads ar drošiem ceļiem, labām izglītības 
iespējām, ar labu veselības un sociālo aprūpi, 

pievilcīgu apkārtējo vidi, ar interesantu kultūras dzīves 
piedāvājumu, ar saprotamiem tarifiem.” 
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Sveicam
Vērot, kā bērns atklāj pasauli, 

nozīmē no jauna atklāt to pašam. 
Kā gan jūs varējāt aizmirst, 

cik spoža un apaļa ir bumba, 
kā gaismā mirgo ūdens, 

kā kustas un ņirb lapas vasaras vējā, 
kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien pa zāli? 

Bērns ļauj to visu atkal iepazīt no jauna.
Pema Brauna 

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2012. gada novembrī

reģistrēti jaundzimušie
Arno Lielvārds,

Arno Veliks,
Arsenijs Simanovs,
Augusts Lagzdiņš,
Ārons Arhinovičs,

Elizabete Adele Stauža,
Emma Emija Jaungaile-Gaile,

Gabriela Einika,
Gabriēls Graudiņš,

Ingus Opolais,
Ksenija Simanova,
Luīza Dārta Rikše,

Madara Elizabete Kalniņa,
Maksims Lapins,
Marsels Mjaņa,

Ralfs Dobrovoļskis,
Renārs Ķēniņš,

Ričards Lukstaraups,
Žizela Aužiņa.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un  
viņu vecākus!

Tu, skaistā dzīve, visu satvert liec 
Un mūžus savij varavīksnes lokā.

Ķekavas novadā decembrī
ĶEKAVAS PAGASTĀ 

80 gadu jubileju svin 
Anastasija Ņikitina,

Antons Balčuns,
Džeovanna Pauliņa,

Enārs Stūrītis,
Ēriks Pāls,

Gunārs Vegners,
Imants Kopštāls,

Jekaterina Preisa,
Juris Kosa,

Maija Livmane,
Marijona Imbrasiene,

Vija Jurgevica.

90 gadu jubileju svin 
Anna Lukjanova,

Varvara Svile.

BALOŽU PILSĒTĀ
80 gadu jubileju svin 

Elenora Rudoviča.

Vēlam veselību, izturību un 
dzīvesprieku!

Tu nenāksi. Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā.

I. Auziņš
ĶEKAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
2012. GADA NOVEMBRĪ  REģISTRĒTI MIRUŠIE

Aina Lazda (1925), Aleksandrs Zeļenskis (1935), Anna Venska (1927),
Arnolds Dziedātājs (1953), Broņislava Velika (1935), Dmitrijs Poļetajevs (1930),

Fanija Zariņa (1924), Gunārs Šulcs (1931), Ilga Strumpmane (1933),
Irēna Janīna Caica (1930), Irēna Strautniece (1940), Juris Birze (1951),

Monika Samsone (1939), Valentīns Balabanovs (1952), Vjačeslavs Kuzmins (1949).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Pierimst soļi, klusē doma, neskan mīļās mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī ilgi vēl pēc viņas sauks.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vitai Mikitanovai, 
māmiņu smilšu kalniņā aizvadot.

Ķekavas novada pašvaldības kolēģi

Dižajai pensionāru saimei labu veselību, 
izturību, dzīves un darba prieku, lai veiksme  
un radošā dzirksts mūs vieno Jaunajā 
gadā!

Lai Jaunais gads atnes idejas jauniem 
darbiem, radošas veiksmes, lai piepildās 
viss, kas dziļi sirdī iecerēts!

Valmoniras saimniekam Ilgvaram Bitem 
paldies par ieguldījumu veselīga dzīves-
veida popularizēšanā un viesmīlīgu uz-
ņemšanu neparastajā saimniecībā.

Lidijai un Vladislavam Zahariem no 
Baložiem paldies par milzīgām pūlēm, 
radot un saglabājot apbrīnojamo mākslas 
darbu kolekciju, un patiesa pateicība par 
sirsnīgo uzņemšanu savā mājā. 

Andrim Siliņam no Latvijas Pensionāru fe-
derācijas paldies par atsaucību un atraktīvu 
piedalīšanos mūsu rīkotajos pasākumos.

Pensionāru biedrība Polārblāzma 

Līdzjūtības

Galdniecība Mežmaļi 
Valdlaučos piedāvā darbu 
lakotājam-krāsotājam, 

krāsotāja palīgam. 
tālr. 29247201 (andris)

Bauskas gaļas nams 
tirdzniecības centrā Liiba 

piedāvā darbu pārdevējai (-am). 
Pieredze tirdzniecībā vismaz trīs gadi. 

Bez kaitīgiem ieradumiem. 
tālr. 22844670, 

e-pasts snifs.eriks@inbox.lv

Daugmales amatierteātra 
kopa Urga aicina pieteikties 

jaunus dalībniekus amatierteātrī.

 Īpaši gaidīsim mūsu rindās jauniešus. Pirmā 
tikšanās ar jaunajiem dalībniekiem notiks 

13. decembrī plkst. 20.00 Daugmales 
multifunkcionālajā hallē. Uz tikšanos teātrī! 

Daugmales amatierteātra kopas 
Urga režisors Māris Belovs un

 mākslinieciskā vadītāja Anita Lubova

Sacensību kalendārs
13. dec. plkst. 20.00 Ķekavas sporta klubā Virslīgas spēle florbolā (vīr.) fK Ķekavas 

Bulldogs–RTU Inspecta

13. dec. plkst. 20.30 Baložu vidusskolā 2. līgas spēle futbolā Ķekavas novads/AXA–TUC 
Jadberg

14. dec. plkst. 20.15 Ķekavas sporta klubā Virslīgas spēle florbolā (vīr.) fK Ķekava–Kurši

15. dec. plkst. 10.30 Baložu vidusskolā Ķekavas novada Baložu pilsētas ceļu satiksmes 
dalībnieku sacensības Ziemas balva 2012

15. dec. plkst. 16.00 Ķekavas sporta klubā Virslīgas spēle florbolā (siev.) fK Ķekavas 
Bulldogs–RSU

16. dec. plkst. 13.00 Ķekavas sporta klubā 1. līgas spēle florbolā (siev.) fK Ķekavas 
Bulldogs2– Rubene1

16. dec. plkst. 15.00 Baložu vidusskolā Latvijas nacionālās līgas spēle volejbolā (vīr.) 
VK LSPA/Ķekavas novads–SK Limbaži

16. dec. plkst. 10.00 Ķekavas sporta klubā Ķekavas novada atklātais čempionāts novusa 
dubultspēlēs 2012

17. dec. plkst. 19.00 Ķekavas vidusskolā Dubultamatieru līgas spēle basketbolā (vīr.) 
RXG/Ķekava– AF1

19. dec. plkst. 20.00 Ķekavas vidusskolā Maksibasketbola spēle (vīr. 45+) Ķekava–Doks Jelgava

20. dec. plkst. 20.00 Ķekavas sporta klubā 2. līgas spēle florbolā (vīr.) fK Ķekavas  
Bulldogs–RSU

20. dec. plkst. 20.30 Baložu vidusskolā 2. līgas spēle futbolā Ķekavas novads/AXA–RSU

23. dec. plkst. 12.00 Ķekavas vidusskolā Maksibasketbola spēle (vīr. 55+)  
Ķekava–Ekla Limbaži

27. dec. plkst. 20.30 Baložu vidusskolā 2. līgas spēle futbolā Ķekavas novads/AXA– 
fK Mērsrags

Baložos, Purva ielā 1, 
kafejnīcas pagrabiņā 

darbojas 
zupas virtuve 

trūcīgajiem un maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Ķekavas novada 
sociālais dienests sadarbībā kultūras aģentūru 
iepriecinās ar jaukiem pasākumiem pensionārus 
un pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē 
bērnudārzu.

Tā kā novadā notiks vairāki šādi Ziemassvētku  
pasākumi, sociālais dienests aicina seniorus un bērnu 
vecākus pievērst uzmanību viņiem nosūtītajā ielūgu-
mā minētajam ierašanās datumam un laikam.

Ziemassvētku pasākumi pensionāriem:
• Daugmales multifunkcionālajā centrā – 
15. decembrī plkst. 15.00;
• Ķekavas kultūras namā – 15. decembrī plkst. 15.00;
• Katlakalna Tautas namā – 16. decembrī plkst. 15.00;
• Baložu kultūras namā – 16. decembrī plkst. 15.00.

Transports
Pensionāru ērtībai uz 15. decembra 

Ziemassvētku koncertu Ķekavas kultūras namā 
kursēs autobuss šādā maršrutā: plkst. 14.15 – 
Mellupi, 14.20 – pie Ozola, 14.30 – pie veikala, 
14.40 – mājas Priedes.  

Arī 16. decembrī uz koncertu Katlakalna Tautas 
namā būs transports. Tā maršruts: plkst. 14.15 – 
no 15 km (kā arī 14, 13, 12, 11, un 10 km pieturās); 
plkst. 14.30 – Elektriķi – A7; tālāk uzņems pasa-
žierus no Valdlauču veikala, Rāmavas laukumā pie 
Depkina muižas. AS Ziedonis (autobusa pieturā) 
un pagriezienā uz Rudzājiem.

Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa 
tiem pašiem maršrutiem.

Ziemassvētku pasākumi bērniem:
• Katlakalna Tautas namā – 
15. decembrī plkst. 11.00 un 13.00;
• Baložu kultūras namā – 
15. decembrī plkst. 15.30;
• Ķekavas kultūras namā – 
16.decembrī plkst. 11.00 un 13.00;
• Daugmales multifunkcionālajā centrā – 
16. decembrī plkst. 15.30.

Ziemassvētku pārsteigumi 
pensionāriem un bērniem

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.

Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!

Skumju brīdī esam kopā ar Vitu Mikitanovu, no mātes atvadoties.
Konovalovas I/U Eleons kolektīvs

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību grupu Kaķpēdiņas un 
Kreimenītes audzēkņiem Marijai Izabelai, Kimam un viņu 

māmiņai, tēti un vīru zaudējot.
PII Bitīte kolektīvs

Piedāvā darbu

Lai Ziemassvētku gaisma dod spēku 
nākamajā gadā darīt labu 
savai tautai, savai zemei, 

savam novadam! 
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SIA Baložu komunālā saimniecība, reģ. nr. 40003201921, K. Barona iela 1, Baloži,  
Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimnie-
cības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4. Kārta nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/
IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru Būvdarbu tehniskās uzraudzības 
pakalpojumi projektā Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta, ID nr. 
BKS 2012/13/

Iepirkuma priekšmets ir Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un 
inženiera pakalpojumu veikšana projektā Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ba-
ložos, II kārta saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27. decembrim plkst. 16.00 SIA Baložu komu-
nālā saimniecība interneta vietnes www.sia-bks.lv sadaļā Publiskie iepirkumi vai pēc 
adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1. 

SIA Baložu komunālā saimniecība darba laiki: P. 8.00–19.00, O., T., C. 8.00–17.00, 
Pk. 8.00–15.00 (pārtraukums 12.00–13.00), tālr. 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27. decembrim plkst. 16.00, SIA Baložu  
komunālā saimniecība, K. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA Baložu komunālā saimniecība telpās, K. Barona 
ielā 1, Baložos 2012. gada 27. decembrī plkst. 16.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 8. novembra lēmumu Nr. 2. § 5. Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Karjeras un Stobriņi,  
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos 
Karjeras, kadastra numurs 8070 012 0288, un Stobriņi, kadastra numurs 8070 012 0223.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plā-
notā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD apakšzonē-
jums JSD1; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), Mežsaimniecības teritorijas (M) un 
Lauku apbūves teritorijas (LA), kur atļauta aktīvās atpūtas kompleksa būvniecība, kā arī 
Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas  
daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā  
iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdie-
nās 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 detālplānojumu Nameji un Īgumi Ķekavā

Ķekavas novada dome 2012. gada 22. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 3 Par detālplā-
nojuma nekustamajiem īpašumiem Nameji un Īgumi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8070 008 0477 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma uzdevums ir noteikt sarkanās līnijas, veikt zemes vienību sadalīša-
nu un pamatot plānoto (atļauto) izmantošanu nekustamajā īpašumā Nameji (kadastra  
numurs 8070 008 0515) un nekustamā īpašuma Īgumi (kadastra numurs 8070 008 
0477) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts līdz 2013. gada 
15. janvārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2013. gada 10. janvārī 
plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības ēkā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā. 

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties pašval-
dības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā –  
Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas nova-
da pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  
LV-2123. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedris-
kās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
tas jānorāda iesniegumā.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumu 2. §.4 (protokols 

Nr. 24) Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vidzemnieki, kadastra 
numurs 8070 008 0696, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859, Ķekavā,  
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma Vidzemnieki, kadastra numurs 8070 008 
0696, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-12/2012 Par detālplānojuma apstip-
rināšanu nekustamā īpašuma Vidzemnieki, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvijas 
Vēstnesis, Rīgas Apriņķa Avīze, pašvaldības informatīvajā biļetenā Ķekavas Novads un  
pašvaldības tīmekļa 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. Tālr. 67847161 vai 
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

Izdarīt Ķekavas novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2012 Ķekavas novada 
teritorijas kopšana un būvju uzturēšanas 
noteikumi šādus grozījumus.

1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu 
šādā redakcijā:

“9.1 Braukšanai nederīgu transportlīdzek-
li ir aizliegts novietot uz ielas un koplieto-
šanas teritoriju braucamās daļas ilgstošai 
stāvēšanai ilgāk par 15 diennaktīm, lai ne-
traucētu pārējo transportlīdzekļu satiksmi, 
t. sk. apstāšanos.”
2. Papildināt noteikumus ar 9.2 punktu 
šādā redakcijā:

“9.2 Laikā no 1. decembra līdz 1. martam 
jebkuru transportlīdzekli aizliegts novietot 
uz ielas un koplietošanas teritoriju brau-
camās daļas ilgstošai stāvēšanai ilgāk par 
15 diennaktīm. Šajā laikā transportlīdzekļa  
īpašnieks nodrošina sniega tīrīšana ap 
transportlīdzekli tā, lai netraucētu pārējo 
transportlīdzekļu satiksmi, t. sk. apstāša-
nos.”
3. Izslēgt 15. punktā vārdus “ierosināt ad-
ministratīvā akta, kas uzliek adresātam par 

pienākumu izpildīt noteiktu darbību”.
4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Izskatīt Reģionālās pašvaldības po-
licijas darbinieku ierosinātās administratīvā  
pārkāpuma lietas par šo saistošo notei-
kumu prasību neievērošanu un piemērot 
sodu ir tiesīgs Reģionālās pašvaldības 
policijas priekšnieks, viņa vietnieks Reģio-
nālās pašvaldības policijas vai Ķekavas 
novada pārvaldes priekšnieks.”.

Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 
23/2012 Grozījumi Ķekavas novada do-
mes saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 
Ķekavas novada teritorijas kopšanas 
un būvju uzturēšanas noteikumi un pa-
skaidrojumu rakstu var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 
sadaļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu ap-
kalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 
19, k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) 
un Daugmalē (Salnās). 

SIA Baložu komunālā saimniecība, reģ. nr. 40003201921, K. Barona iela 1, Baloži,  
Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimnie-
cības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4. kārta nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/
IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Baložos, II kārta, ID Nr. BKS 2012/12.

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, ūdensapgādes tīklu 
atjaunošana un paplašināšana, kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, spie-
dvadu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju un Ieceres projektu.

Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27. decembrim plkst. 14.00, SIA Baložu komu-
nālā saimniecība interneta vietnes www.sia-bks.lv sadaļā Publiskie iepirkumi vai pēc 
adreses: Baloži, K. Barona iela 1. 

SIA Baložu komunālā saimniecība darba laiki: P. 8.00–19.00, O., T., C. 8.00–17.00, 
Pk. 8.00–15.00 (pārtraukums 12.00–13.00), tālr. 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27. decembrim plkst. 14.00, SIA Baložu  
komunālā saimniecība, K. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA Baložu komunālā saimniecība telpās, K. Barona 
ielā 1, Baložos 2012. gada 27. decembrī plkst. 14.00.

Paziņojums par tarifa projektu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zeltenieki, reģ. nr. 40003644731, Tālavas iela 9, 

Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, 2012. gada 23. novembrī 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza kanalizācijas pakalpojuma 
tarifa projektu Lapenieku ciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kas ir aprēķināts 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija pa-
domes lēmumu Nr. 1/8 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Piedāvātais tarifs kanalizācijai – 1,676 Ls/m3 (bez PVN). (Mājām bez skaitītītāja, ku-
ras Lapenieku kanalizācijas sistēmā neievada lietus ūdeņus un gruntsūdeņus, paredza-
mā maksa no cilvēka Ls 8,38, izejot no patēriņa 5 m3 uz cilvēku.)

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar tarifa apstiprināšanas nepieciešamību Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar kanalizācijas tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī 
sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu 
lietotājs var SIA Zeltenieki Tālavas ielā 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas no-
vads, LV-2111, darba dienās plkst. 8.00–11.00 un plkst. 12.00–16.00, iepriekš sazinoties 
ar SIA ZELTENIEKI pārstāvi, tālr. 29622089.

Priekšlikumus un ieteikumus par kanalizācijas tarifa projektu rakstveidā vai elektronis-
ki var iesniegt SIA Zeltenieki Tālavas ielā 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas no-
vads, LV-2111, e-pasts: zeltenieki@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijai – Rīgā, Brīvības ielā 55, fakss 67097200, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.
lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Andris Kūkums, SIA Zeltenieki valdes loceklis 

Pielikums Ķekavas novada domes
2012. gada 18. oktobra sēdes lēmumam Nr. 6. § 2. (protokols Nr. 21)

Saistošie noteikumi Nr. 23/2012

Grozījumi Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2012 Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas
16. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu
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• Reģistrēti izsaukumi – 352, reģistrēti ģimenes un kaimi-
ņu konflikti – 30, izsaukumi par notikušajiem kautiņiem – 4,  
iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 6, Valsts polici-
jai nepieciešama palīdzība – 2, jebkāda veida darbība, kas 
rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 11, 
izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neie-
vērošanu, – 12, gulošas personas alkohola reibumā – 17,  
izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamī-
bu, – 14, izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu, – 6, 
izsaukumi, kas saistīti ar pirotehnikas ietaišu spridzināša-
nu, – 1, izsaukumi par personām bez noteiktas dzīvesvie-
tas – 1, cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas 
darbu un citām iestādēm – 248.
• Saņemti 18 iesniegumi.
• Aizturētas 11 personas.
• Nogādātas 4 personas uz mājokli.
• Sastādīti 43 administratīvie protokoli: par alkohola lieto-
šanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā – 5,  
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 4, 
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu – 1, par atkārtotu dzīvnie-
ku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu – 2, par gājējiem noteikto pienākumu 
pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts tumšajā laikā bez 
atstarotāja – 5, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadī-
gais, – 4, par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša 
dokumenta – 4, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas 
Latvijas teritorijā – 1, par sīko huligānismu, tas ir, lamāša-
nos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās – 1, par 
ļaunprātīgu nepakļaušanos pašvaldības policijas darbinie-
ka rīkojumam vai prasībai – 1, par noteikumu pārkāpšanu, 
kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
pārkāpumiem – 14 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņo-
jumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpša-
nu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 55 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas 
ar bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 1.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 23 dzīvnieki.

Reģionālajā pašvaldības 
policijā novembrī

• Reģistrēts 101 notikums, no tiem 33 noziegumi, par ko 
uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 5, zādzī-
bas no juridiskām personām piederošiem objektiem – 8, zā-
dzības no dzīvokļiem – 12, zādzības no automašīnām – 2.  
Nozagta viena automašīna. Reģistrēti trīs īpašuma bo-
jāšanas gadījumi, viens nelikumīgas darbības ar finanšu 
līdzekļiem gadījums, viens apzināti nepatiess paziņojums 
par sprāgstošas vielas esamību.
• Atklāti 12 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 2, par 
zādzību no autotransporta – 1, par zādzības izdarīšanu no 
dzīvokļiem – 2, par piesavināšanu – 1, par cietsirdību pret ne-
pilngadīgo – 1, par personas dzīvokļa neaizskaramības pār-
kāpšanu – 1, par mantas tīša iznīcināšanu 2, par narkotisko 
vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 1, par patvarību – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas pie-
cas personas, kurai netika piemērots drošības līdzeklis, 
kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t.i. – apcietinājums. 
• Pieņemts 31 iedzīvotāja iesniegums un sūdzība.
• Sastādīti 32 administratīvā pārkāpuma protokols: par 
pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4, par pasu 
režīma pārkāpumiem – 3, par tīša pases bojāšanu – 1,  
par sīko huligānismu – 4, par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkoholisko dzērienu ietekmē – 4, par policijas kontroles 
noteikumu tīšu pārkāpšanu – 3, par tirdzniecības notei-
kumu pārkāpšanu – 1, par narkotisko un psihotropo vielu 
lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 2, par dažādiem pārkā-
pumiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 7,  
par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām pra-
sībām – 1, par koku patvaļīga ciršanu un bojāšanu – 1, 
par siltumapgādes tīklu bojāšanu – 1.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī novembrī

Latvijas vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniedzējs Lattelecom 29. novembrī pasniedza pateicību 
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas pārvaldes un 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa 
darbiniekiem par veiksmīgo sadarbību, operatīvi aizturot 
Lattelecom infrastruktūras bojātājus.

Pateicoties Lattelecom Drošības dienesta, Valsts polici-
jas un Reģionālās pašvaldības policijas ciešai sadarbībai, 
ir izdevies atklāt un 26. novembra naktī Ķekavas novadā 
aizturēt divas personas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 
brīdī, kuras tiek turētas aizdomās par ilgstošu Lattelecom  
infrastruktūras bojāšanu un vairākām zādzības epizodēm, 
kas novembrī tika konstatētas Ķekavas novadā.

“Kopīgi izstrādājot pārdomātu taktiku garnadžu notverša-
nai un to veiksmīgi realizējot, ir gūts pozitīvs rezultāts – ļaun-
dari ir aizturēti un saņems pelnīto sodu. Minētā situācija, 
kad operatīvajā drošības darbā pašvaldības policija cieši 
sadarbojas arī ar citām iestādēm, ir lielisks apliecinājums sa-
darbības spēkam,” uzsver Reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Bomiņš.

“Šis gadījums ir pozitīvs piemērs Valsts policijas veiksmī-
gas sadarbības modelim ar Lattelecom Drošības dienestu 
un Reģionālo pašvaldības policiju, kāds nākotnē, domājams, 
tikai attīstīsies. Runājot par 26. novembra nakts notikumiem 
Ķekavas novadā, varu teikt, ka saistībā ar pietiekami regulā-
riem Lattelecom sakaru kabeļu bojāšanas un zādzību mēģi-
nājumiem sadarbībā ar iesaistītajām pusēm tika organizēta 

kopēja operācija, kuras gaitā aizturētas divas personas, kuras  
agrāk ir bijušas tiesātas, tostarp par mantisku noziegumu 
izdarīšanu, un pēdējā laikā bija atkārtoti nonākušas polici-
jas redzeslokā,” par notikumu stāsta Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 
priekšnieks Egīls Lūsis.

Lattelecom kabeļu ļaunprātīgas bojāšanas un zādzības 
gadījumos daļai iedzīvotāju tiek traucēti balss un datu pār-
raides sakari, kā arī tiek apdraudēta dažādu uzņēmumu un 
iestāžu darbība, tādēļ jau pērn Lattelecom vadība pieņēma 
lēmumu atlīdzināt ikvienam, kura sniegtā informācija būs pie-
tiekama, lai aizturētu iesaistītās personas un atklātu vai no-
vērstu noziegumus, kas vērsti pret Lattelecom īpašumu. Līdz 
šim uzņēmums ir izteicis pateicības sešām privātpersonām, 
kā arī vairākām tiesībsargājošām instancēm, kuru rīcībai pa-
teicoties, ir izdevies novērst un aizturēt Lattelecom kabeļu 
ļaunprātīgos bojātājus. 

Savukārt Latvijas valsts 94. gadskārtas priekšvakarā, 
16. novembrī, Reģionālās pašvaldības policijas vadība pa-
sniedza pateicības rakstus par smagu noziegumu atklāšanu  
kārtībniekam Imantam Mežinskim un kārtībniecei Ilānai 
Krilovai.

Abi Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki piedalījās 
smaga nozieguma atklāšanā šī gada 21. oktobrī Baldonē, 
kad tika aizturēti divi vīrieši par savas paziņas slepkavības 
mēģinājumu. 

Vineta Bērziņa

Redzot skarbo realitāti, ka daudzi bērni un jaunieši 
nemākulīgas rīcības dēļ ar pirotehniku gūst dažādas 
traumas, Reģionālā pašvaldības policija novembrī un  
decembrī Ķekavas novada skolās rīko izglītojošas lekci-
jas par drošu pirotehnikas lietošanu. 

“Tuvojas svētku laiks – Ziemassvētki un Jaunā gada sa-
gaidīšana, kad vērojama pastiprināta cilvēku vēlme iegādā-
ties pirotehniskos izstrādājumus un ar tiem padarīt krāšņā-
kus svētkus. Taču skaudrā realitāte liecina, ka ļoti bieži ne 
tikai pieaugušie, bet arī jaunie spridzinātāji nemākulīgas 
apiešanās dēļ ar pirotehniku gūst dažādas traumas. Tāpēc, 
lai mazinātu šādus nelaimes gadījumus, vispirms vēlamies 
veikt profilaktisko un izglītojošo darbu skolās, rīkojot lekcijas 
jauniešiem,” stāsta Reģionālās pašvaldības policijas priekš-
nieks Māris Bomiņš. 

Izglītojošās lekcijās Ķekavas novada 9.–12. klašu audzēkņi  
iegūs teorētisku informāciju par pirotehnikas veidiem un at-
šķirībām, par drošu pirotehnisko ierīču lietošanu, kā arī varēs 
redzēt speciālistu paraugdemonstrējumus, tā dzīvē pārlieci-
noties par pirotehnisko ierīču nopietnību. 

Tā kā klāt ziema un to saistītie izklaides prieki, lekcijas otrā 
daļa tiks veltīta zināšanu paaugstināšanai par drošību uz 
ledus, jo ik gadu ziemā tiek reģistrēti nelaimes gadījumi uz 
ledus, kur diemžēl cietuši vai bojā gājuši bērni. 

Lekcijā par drošību uz ledus jaunieši varēs uzzināt, kāpēc 
jābūt uzmanīgiem, atrodoties uz ledus, kā rīkoties, ja cilvēks 
ielūzis ledū, un citus ar šo tēmu saistītus jautājumus.

Atgādinām, ka atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites 
likumam uguņošanas ierīces tiek iedalītas četrās klasēs: ļoti 
zemas, zemas, vidējas un augstas bīstamības uguņošanas 
ierīces. Pirmās klases pirotehniku var iegādāties persona 
no 14 gadu vecuma, bet otrās un trešās klases – tikai no 
18 gadu vecuma, savukārt ceturto – tikai juridiskas personas. 
Tāpēc jebkurā tirdzniecības vietā, ja pārdevējam ir aizdomas 
par pircēja vecumu, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti!

Par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai 
izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu – atbilstoši Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam – tiek izteikts 
brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 150 latiem. 

Vineta Bērziņa

Izglītos skolēnus par drošu pirotehnikas lietošanu

Izsaka pateicību pašvaldības policistiem
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Pateicības rakstu saņemot
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Gada nogalē sportisti un aktīvā dzīvesveida atbalstī-
tāji ne tikai gaida Ziemas saulgriežus un Jaunā gada 
svinības, bet arī Ķekavas novada sporta dzīvē nozī-
mīgākos svētkus – konkursa Ķekavas novada sporta 
laureāts noslēguma ceremoniju 8. decembrī, kad tiek 
nosaukti labākie sportisti individuālajās un koman-
das sacensībās, labākie treneri un sporta atbalstītāji. 

Tas ir brīdis, kad tik ierasto satraukumu pirms starta  
nomaina mazliet citādākas sajūtas – gandarījums un lep-
nums par paveikto, prieks par kolēģu sasniegumiem, ap-
ņēmība un drosme izvirzīt augstus mērķus. 

Tas ir brīdis, kad Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūra vienkopus pulcē novada sporta jomas dalībniekus,  
lai pateiktu paldies par nesavtīgu darbu un novada vār-
da nešanu Latvijā un ārpus tās robežām. “Viena no uz-
varas filozofijām vēsta – censties darīt labāko ir svarīgāk, 
nekā kļūt par labāko. Mēs esam paveikuši savu darbu pēc 
labākās sirdsapziņas. Bet mums vēl ir, pēc kā tiekties... 
Mūsu sportistiem ir visi nepieciešamie spēcīgie darbarīki, –  
talants, mērķtiecīgums un disciplīna, lai sasniegtu vēlamo.  
Mūsu treneri ir harizmātiskas personas, kas sportistus spēj 
aizraut, iedvesmot tālākiem sasniegumiem, jo uzvara ir katram 
pašam sirdī,” uzsver sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.

Konkurss Ķekavas novada sporta laureāts ir izveidojies 
par veiksmīgu tradīciju ar savām pamatvērtībām. Taču 
šogad tā norisē tika ieviestas arī jaunas vēsmas – sporta 
laureātus noteica ne tikai konkursa komisija, bet arī ie-
dzīvotāji. Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē 
ikvienam bija iespēja būt aktīvam sporta dzīves atbals-
tītājam un nobalsot par savu sporta laureāta kandidātu. 

Interneta balsojumam tika izvirzīti konkursa komisijas 
izvēlētie pieci labākie 2012. gada panākumi katrā nominā-
cijā. “Iedzīvotāju atsaucība bija necerēti liela, kas aplieci-
na, ka, neraugoties uz vispārpieņemtajiem priekšstatiem, 
mēs tomēr esam aktīvi un vēlamies atbalstīt savējos –  
Ķekavas novada sportistus. Paldies ikvienam, kas balsoja 
un ar savu balsi atbalstīja savu favorītu, jo sportistam, kā 
ikvienam no mums, ir būtiski apzināties, ka kāds novērtē 
tavu darbu,” atzīst Dace Cīrule. 

Ķekavas novada sporta laureātus sveica arī Ķekavas 

novada domes vadība. Pēc svinīgā brīža neformālā gai-
sotnē, par kuru rūpējās Liepājas mūziķi Noris un Viktors, 
sportisti varēja nesteidzīgi pārrunāt aizvadītā gada sportis-
ko skrējienu un nākotnes ieceres.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pateicas 
visiem, kuri iesaistījās sporta laureāta pasākuma rīkošanā,  
īpašu paldies pasākuma vadītājam – mūsu novadniekam, 
sportistam Aigaram Vītolam.

Vineta Bērziņa

Atklāj 2012. gada sporta laureātu vārdus
Konkursa Ķekavas novada sporta laureāts 2012 rezultāti 
(tostarp interneta balsojumā iegūtās balsis)

2012. gada panākums sportā 
(līdz 1992. gadam dzimušajiem jauniešiem)
Kristaps Veinbergs (motosports) – 780
Jānis Zālmans (regbijs) – 471
Elvijs Mičulis (basketbols) – 431
Mārtiņš Kazainis (loka šaušana) – 105
Eduards Vēzis (džudo, sambo) – 104
2012. gada panākums sportā 
(līdz 1992. gadam dzimušajām jaunietēm)
Arta Cīrule (basketbols) – 617
Ieva Luīze Drava (mākslas vingrošana) – 254
Agnese Āboltiņa (kalnu slēpošana) – 238
Selīna Spūle (vieglatlētika, vesera mešana) – 221
Arta Beitāne (triatlons) – 149
2012. gada panākums sportā (vīriešiem)
Viesturs Morozs (BMX) – 435
Emīls Balodis (regbijs 15) – 402
Gints Klēģers (florbols) – 355
Kaspars Gorkšs (futbols) – 186
Edijs Biļķins (brīvā cīņa) – 139
2012. gada panākums sportā (sievietēm)
Emīlija Bērziņa (regbijs) – 702
Gundega Vancāne (florbols) – 304
Gundega Krīgere (jāšanas sports) – 260
2012. gada panākums sportā (veterāniem)
Edmunds Cīrulis (basketbols) – 467
Inārs Beļinskis (svarbumbu raušana) – 183
Juris Lūkins (lodes grūšana, vesera mešana) – 115
2012. gada panākums sportā (veterānēm)
Vita Ciesniece (kalnu slēpošana) – 300
Laine Kreicere (vieglatlētika) – 185
2012. gada komandas panākums sportā 
(līdz 1992. gadam dzimušajiem jauniešiem)
Florbola komanda Ķekavas Bulldogs (1999–2000) – 244
Ķekavas zēnu basketbola komanda (1995–1997) – 176
Baložu vidusskola (velodrošība) 87
Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji 
(riteņbraukšana) – 78
2012. gada komandas panākums sportā 
(līdz 1992. gadam dzimušajām jaunietēm)
Ķekavas vidusskolas basketbola komanda – 385
2012. gada komandas panākums sportā (vīriešiem)
Regbija klubs MIESNIEKI/LDE Ķekava – 501
Ķekavas vīriešu virslīgas komanda Ķekava (florbols) – 406
2012. gada komandas panākums sportā (sievietēm)
Florbola klubs Ķekava – 396
2012. gada komandas panākums sportā (veterāniem, veterānēm)
Ķekava 40+ (basketbols) – 315
Gada treneris 2012
Uldis Bautris (regbijs) – 438
Andris Eglītis (basketbols) – 292
Vita Mikitanova (mākslas vingrošana) – 168
Uldis Puzaks (riteņbraukšana) – 127
Nikolajs Borovkovs (džudo, sambo) – 85
Gada atbalstītājs sportā
T/c Liiba (dažādi sporta pasākumi) – 225
Valdis Vipulis, SIA Melnā Kafija (mākslas vingrošana) – 126
Kristīne Endzele, AAS Balta (basketbols) – 92
SIA GANDRS (velosports) – 87
Par ieguldījumu sportā
Roberts Frienbergs (motokross) – 315
Pēteris Stikāns (basketbols u.c.) – 246
Mareks Osovskis (fizioterapeits) – 166
Natālija Čekit (mākslas vingrošana) – 98
Itārs Bramanis (brīvā cīņa) – 92
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Turpinājums 3. lpp.

Taču līdz šim pārsvarā ir izdevies. Kāpt uz 
skatuves un spēlēt, tas ir milzīgs stress un 
liela atbildība, bet tas ir tikpat liels kaifs. 
Kaifs, kad muzicē un jūties komfortā, tas 
ir tāds mirklis, ko ir grūti izskaidrot. Kad tu 
spēlē ar bendu (mūziķu grupa, ansamblis – 
aut.), mēs varam improvizēt, bet man ir jā-
rēķinās ar citiem, taču, kad spēlē viens pats 
(gaisā uzsit knipi) – es to mirkli varu apstā-
dināt. Tu esi valdnieks pār sevi. Tā ir patīka-
ma sajūta, it sevišķi tādam cilvēkam kā es, 
kurš uz profesionālās skatuves ir darbojies 
ansambļos. Es pavadu māksliniekus, esmu 
svētīts strādāt ar izciliem māksliniekiem.

– Ko adventē novēli līdzcilvēkiem?
– Baha, baroka mūzika ir ne tikai garīga 

un ļoti rimta, bet arī vieš mieru un apcerību.  
Tas pats jānovēl arī adventē. Tā mums 
visiem pietrūkst. Mēs visi skrienam, stei-
dzam nomaksāt rēķinus, un bieži vien 

neaizdomājamies, ka pēc mums nepaliks 
mūsu nomaksātie rēķini. Pēc mums pa-
liks kaut kas cits – tas, ko esam paveikuši. 
Man kā mūziķim būtu ļoti vienkārši ieķeksēt 
kalendārā koncertu grafiku un spēlēt tikai 
naudas dēļ, bet vēlos, lai pēc manis paliek 
kaut kas vairāk. Nevis nopelnītā nauda 
koncertos. 

Katram cilvēkam novēlu padomāt, kas 
tieši viņam ir Ziemassvētki, – tie nav ne at-
laižu bums, pat ne baznīca, kaut tai manā 
dzīvē ir liela nozīme. Ziemassvētki ir brī-
dis, kad atrodam sevī to ticību, lietas, kas 
ir svarīgas, un laiku, ko tām veltīt. Ja tas 
izdodas, tie ir Ziemassvētki. 

Runājot par Ziemassvētkiem, prātā nāk 
mācītāja Jura Rubeņa dievkalpojumā teik-
tais, ka Ziemassvētki nav tas laiks, kad 
skrienam pa veikalu, lai nopirktu kādu jē-
dzīgu vai visbiežāk nejēdzīgu dāvanu. Tas 
ir laiks, ko mēs veltām saviem mīļajiem. 

Vineta Bērziņa

Adventes miers ģitāras skaņās 

2012. gada 13. novembrī Doles Tautas 
namā notika jauniešu forums Kafija ar 
politiķi, kurā man bija iespēja uzklausīt  
daudzu jauniešu, pārsvarā skolēnu, 
pārdomas par kultūru novadā. 

Biju patīkami pārsteigts par pārpildīto zāli, 
kā arī par to, ka tika pārstāvētas gandrīz vi-
sas Ķekavas novada mācību iestādes. Ru-
nājot ar jauniešiem, atbildot uz viņu jautāju-
miem, guvu daudzas vērtīgas atziņas, kuras 
turpmāk būs iespējams pielietot, tostarp iz-
virzot Ķekavas novada pašvaldības kultūras 
aģentūras (ĶNKA) nākotnes prioritātes. 

Jaunieši izteica atzinību un kompli-
mentus par kultūras aģentūras izveidoto 
interneta vietni www.parkulturu.lv, kā arī 
par lojalitātes programmas Drauga kar-
te izveidošanu. Taču par vērtīgāko darbu 
jaunieši atzina to, ka kultūras aģentūra 
atjaunojusi diskotēku un ballīšu organizē-
šanas tradīciju, kā arī sarīkojusi vairākus 
atpūtas pasākumus tieši jauniešiem, pie-
mēram, Gacho, Bermudu divstūris, Lab-
vēlīgais tips un citu mākslinieku koncertus. 
Protams, pasakot paldies par labu darbu, 
jaunieši informēja mani, ka vēlētos tādus 
pasākumus piedzīvot daudz biežāk.

Pēc jauniešu domām, kultūras aģen-
tūrai būtu daudz vairāk jāstrādā ar jaunu 
informēšanas kanālu izveidi vai pilnveidi. 
Te nu gan nelielai aizstāvībai jāatzīst, ka 
jauniešu auditorija ir īpaša ar to, ka daudzi  
jaunieši nelieto tos kanālus, kurus citu 
vecumu mērķauditorijas izmanto ikdienā, 
piemēram, informatīvie plakāti uz ielām, 
informācija avīzēs, informācija par pasā-
kumiem pasākumu norišu vietās, kā arī ne 
vienmēr pievērš uzmanību ienākošajiem 
e-pastiem.

Tieši tāpēc, lai varētu vēl precīzāk  

uzrunāt jauniešu auditoriju, kultūras aģen-
tūra turpmāk pastiprinās informatīvo darbu 
sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, 
twitter.com, facebook.com), kā arī pa tiešo 
jauniešus uzrunās viņu mācību iestādēs.

Lai palielinātu savu sekotāju skaitu so-
ciālajos saziņas līdzekļos, nepārtraukti 
izsludinām dažādus konkursus, kuros jau-
nākajiem sekotājiem ir iespēja iegūt vērtī-
gas balvas.

Šobrīd aktuālākais jautājums, ar ko ir 
nodarbināti novada vadošo kultūras aģen-
tūras darbinieku prāti, ir: Kas jauniešus 
interesē? vai Kāds pasākums jauniešiem 
šķistu piemērotākais?. Mēs ļoti labi apzi-
nāmies, ka uz šiem jautājumiem vislabāk 
var atbildēt tikai paši jaunieši. Tieši tāpēc 
gan Ķekavas, gan Baložu skolās esam vie-
nojušies ar dažiem skolēniem – aģentiem,  

Kultūras aģentūras 2013. gada 
prioritārā mērķauditorija – jaunieši!

ka viņi apkopos viedokļus un tos iesniegs 
mums realizēšanai. 

Vienīgi jauniešiem ir jāsaprot, ka bez 
viņu līdzdalības realizēšanā pasākums 
nebūs pietiekami interesants viņiem pa-
šiem. Līdz ar to kultūras aģentūrā esam 
pieņēmuši lēmumu – mums ir jānodrošina 
visi iespējamie resursi, lai jebkurš jaunietis 
varētu atnākt pie mums un brīvi izklāstīt 
savu ideju. Galvenais noteikums sadar-
bībai – jaunietim pašam jāpiedalās pasā-
kuma (projekta) realizācijā, jo tikai kopā 
spēsim noorganizēt jauniešu auditorijai 
labākos pasākumus. 

Kultūras aģentūra jauniešiem nodro-
šina profesionālas konsultācijas, telpas,  
piekļuvi datoriem un internetam, kan-
celejas pakalpojumus, budžeta ietva-
ros – līdzfinansējumu pasākumiem.

Kā ļoti labu piemēru vēlos minēt pro-
jektu Trako reiss 2013, kura iniciatori bija 
mūsu cita starptautiska jauniešu projekta 
Culture made by Youth autori, Ķekavas  
novada jaunieši. Jau tagad zināms, ka nāka-
majā gadā Trako reiss 2013 notiks 1. jūnijā 
paredzētajos Ķekavas novada svētkos. Pa-
sākuma būtība – tās būs trakas sacensības 
dienas garumā, kurās piedalīsies komandas 
ar pašizgatavotiem braucamrīkiem. Sacen-
sību laikā būs dažādas atrakcijas un pār-
baudījumi arī pasākuma apmeklētājiem.

Ar pievienoto vērtību darbojas arī citu 
mūsu starptautisko projektu dalībnieki. 
Starptautiska projekta European Outsider 
ietvaros jaunieši centās radīt priekšnotei-
kumus sabiedrībai bez diskriminācijas, bet 
šī brīža projekta The Taste of Democracy 
jaunieši pēta demokrātijas labos un slik-
tos piemērus Latvijā, Itālijā un Kiprā, kam  

sekos jauniešu biroja atvēršana Ķekavā. 
Šī projekta virzītājs un galvenais atbalstī-
tājs arī turpmāk būs kultūras aģentūra, to-
mēr bez aktīvas jauniešu līdzdalības tam 
zustu jebkāda vajadzība. Arī biroja uzturē-
šanas izmaksas sedz Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļi!

Jaunizveidotais jauniešu birojs sniegs 
izdevību jebkuram novada jaunietim brīvi 
izmantot visas iespējas, lai padarītu savu 
dzīvi Ķekavas novadā vēl labāku.

Atbalstot jauniešu idejas, kultūras aģentūra 
ir sagatavojusi un iesniegusi projektu, kurā 
plānots īpaši iekārtot tieši jauniešiem pare-
dzētas telpas Ķekavas un Katlakalna biblio-
tēkās. Mēs ceram, ka šie projekti tiks atbalstīti 
un tieši šīs būs vietas, kas pulcēs jauniešus un 
radīs labvēlīgu augsni jaunām idejām, projek-
tiem un iniciatīvām. Kā apliecinājums tam, ka 
kultūras aģentūrai nav vienaldzīgs jauniešu  
liktenis un viņiem ir brīnišķīgas iespējas gūt 
starptautisku pieredzi, ir vairāki īstenotie 
starptautiskie projekti 2011. gadā, kuros aktīvi 
piedalījās arī vairāk nekā 30 Ķekavas novada 
jauniešu, iesaistoties jauniešu apmaiņas pro-
jektos Back to roots un Look in the distance 
find in the nearness. 

Bieži var dzirdēt jauniešus jautājam: “Ja 
mums būs ideja, kas to realizēs?” Mēs pa-
rasti atbildam: “Nāciet ar savu ideju – ar 
mūsu palīdzību jūs to realizēsiet paši!”

Daudziem avīzes Ķekavas Novads  
lasītājiem jau ir zināms kultūras aģentū-
ras līdzšinējais darbs ar jauniešiem: īpa-
šu pārgājienu, nometņu, talku, izglītojošu 
apmācību jauniešu projektu rakstīšanā un 
jauniešu tikšanos organizēšana ar Latvijā 
ievērojamām personībām. Daudzi studenti 
kultūras aģentūru izvēlas kā prakses vietu. 
Šķiet, visi jaunieši ir informēti par kultūras 
aģentūras paspārnē izveidoto brīvprātīgo 
tīklu, kurā šobrīd ir aptuveni 90 dalībnieki, 
kas palīdz mums lielāko novada pasāku-
mu organizatoriskajos jautājumos.

Tomēr ļoti bieži saskaramies ar to, ka 
liela daļa jauniešu nemaz nezina par vi-
sām iespējām, ko viņiem piedāvā tādas 
iestādes kā kultūras aģentūra. 

Tāpēc būtu svarīga ne tikai pašu jau-
niešu, bet visas sabiedrības iesaistīšanās, 
jo tieši jauniešu ģimenes locekļi un pārējā 
sabiedrība ir līdzatbildīga, kā jaunieši pa-
vada brīvo laiku.

Kultūras aģentūras vārdā aicinu jūs palī-
dzēt informēt jauniešus par šīm sadarbības 
iespējām. Informējiet viņus par šo avīzes 
rakstu, kā arī iespējām, kā sākt jaunu sa-
darbību ar Ķekavas novada pašvaldības 
kultūras aģentūru. Mēs jūs gaidīsim!

Artūrs Ancāns

tālrunis uzziņām: 67969224, e-pasts: kultura@kekava.lv, 
interneta vietne: www.parkulturu.lv,
piesakieties par sekotājiem: http://www.draugiem.lv/parkulturu.lv/, 
http://twitter.com/parkulturu, https://www.facebook.com/ParKulturu.lv

Gaidām jūs Ķekavā, Rīgas ielā 26

Brīvprātīgie 2012. gada Daugmales Pilskalna dienās
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Ivita Elksne (grima meistare):
– Iepazīstoties ar Agnesi, ievēroju viņas 

spilgto temperamentu, tāpēc mūsu izvēle 
bija izcelt viņas radošo garu ar košu krāsu 
toņiem. Meistare Linda matus tonēja ķiršu 
sarkanā tonī, apgrieza matu galus un vei-
doja šobrīd aktuālu vakara frizūru ar iepītu 
bizi. Agnesei ir skaistas, garas skropstas, lai 
tās izceltu, meistare Daiga ielika skropstu  
ilgviļņus. Tā kā tuvojas svētku laiks, arī 
grims tika veidots spilgtāks nekā ikdienā. 
Tas lieliski papildināja Agneses kopējo tēlu 
un drosmīgās pārvērtības. 

Estere Pumpura (stiliste): 
– Brīnišķīgo skolotāju Agnesi šoreiz sapo-

su atbilstoši svētku noskaņai, jo ir sācies brī-
numu laiks. Agnese ir ļoti sievišķīga un sta-
rojoša būtne ar noslēpumainu šarmu un ap-
burošu smaidu. Ikdienai piedāvāju apģērbu  
mierīgos toņos. Adītu melnu garo jaku, 
kombinējot ar vilnas kleitu Ziemassvētku 
rakstā, kas ir šīs ziemas aktualitāte.  

Kādā tērpā sagaidīsi Jauno gadu, tādā 
tēlā dzīvosi visu nākamo gadu! Tāpēc arī 
pašu galveno svinīgo tērpu veidoju no uni-
kālas melnas vilnas futlārveida vakarklei-
tas, kas ir funkcionāla jebkurā iziešanas 
situācijā, dažādojot un mainot aksesuārus. 
Šoreiz melnajam kā akcentu izvēlējos sud-
rabegles pelēki balto toņa mirdzumu; mīk-
stajā kažokādas apkaklē, matu rotas ziedā,  
spīguļojošajos dārgakmeņu auskaros un 
romantiski izsmalcinātā rokassomā ar mež-
ģīnēm un sievišķīgu tēlu atveidojumu tajā. 
Un gluži kā pasakā ar laimīgām beigām 
Karalienes cienīgas augstpapēžu kurpes ar 
acu apžilbinošu mirdzumu un sievišķīgāko 
sniega sargu, kas pasargā Karaliski skaisto 
Agnesi.

Pārvērtības notika t/c Liiba skaistum- 
kopšanas salonā Libelle un veikalā 
Seppälä. Vairāk fotogrāfijas no pārvērtī-
bām var apskatīt www.kekavasnovads.lv. 
un www.liiba.lv

Inga Pinne

Pošamies uz svētkiem

Mirklis no Ķekavas novada sakoptākās sētas laureātu apbalvošanas

Šoruden svinīgajā pasākumā Ķekavas novada labākais skolotājs pedagogi ne  
tikai saņēma pateicības vārdus, bet arī piedalījās loterijā, kas vienam no mācību 
spēkiem sniedza ceļazīmi uz skaistuma pārvērtībām tirdzniecības centrā Liiba, 
Ķekavā. Un, lūk, toreiz laimīgā loze iekrita privātskolas Gaismas tilts 97 skolo-
tājai Agnesei Grebžei. Skaituma pārvērtības viņa piedzīvoja adventes sākumā –  
3. decembrī. 

 ... pēc

Uzziņai
• Agnese Grebže (38)
• Dzīvesvieta: Ķekava
• Nodarbošanās: skolotāja, 
Gaismas tilts’97
Ģimene: divi bērni
• Horoskopa zīme: auns
• Vaļasprieki: ceļošana, teātra 
izrāžu apmeklēšana, sēņošana, 
makšķerēšana
• Labākās rakstura īpašības: 
toleranta attieksme gan pret 
bērniem, gan pieaugušajiem; 
atsaucīga, izpalīdzīga, radoša 
un dzīvespriecīga
Ģērbšanās stils: lietišķs, brīvs
• Sapnis: ceļot un iepazīt 
pasauli

Pirms ... 

Pārvērtību noslēgumā skolotāja Agnese saņēma pārsteiguma dāvanas:
• košu un stilīgu ziemas šalli no veikala Regatta,
• Avène kosmētisko līdzekļu komplektu no A.Aptieka,
• dāvanu karti Ls 10 vērtībā no ķīmiskās tīrītavas Irve,
• dāvanu karti Ls 10 vērtībā no ELVI,
• garu picu no ŅAMMA,
• ziedus no ziedu veikala Saulespuķe,
• dāvanu karti Ls 50 vērtībā no t/c Liiba.

Tērpi un aksesuāri no t/c Liiba veikaliem: 
Marcelino, Guntina.com, Passion, 
Marleen, Seppälä

Turpinājums no 3. lpp.

Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu par 
rezultātiem, pēc iepriekš noteiktiem vēr-
tēšanas kritērijiem, kā, piemēram, objekta 
kopiespaids, pagalma zonējums, celiņi, 
dekoratīvie stādījumi, atpūtas vieta, atkri-
tumu apsaimniekošana, izlēmām par šā 
gada uzvarētājiem, saskaitot iegūto punktu 
matemātisko summu.

Vērtēšanas komisijā šogad darbojās ilgga-
dējā konkursa organizatore Dzidra Saulīte,  
Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Si-
gita Varika, teritorijas labiekārtošanas spe-
ciāliste Inta Arbačevska, Ķekavas Mākslas  
skolas direktore Inga Zālīte-Cērūze,  
būvvaldes arhitekta palīdze Daina Zariņa, 
Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs 
Uģis Volosovskis, lauksaimniecības konsul-
tante Dace Kārkliņa, Telpiskās plānošanas 
daļas vadītāja vietniece Iveta Zālīte.

Novēlu katram atrast un veidot sava 
dārza individualitāti, savu raksturu, savas 
īpašās un atšķirīgās iezīmes, lai veicinātu 
savu atpazīstamību! 

Sirsnīgs paldies visiem māju saimnie-
kiem, atbalstītājiem un vērtētājiem, jo šie 
radošie un čaklie cilvēki ir īpaši – viņi ir 
mūsu novada gods un lepnums!

Sigita Varika

Kura ir sakoptākā sēta?
Devīze: Dari un radi zaļākam novadam
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

DOLES TAUTAS NAMS

14. dec. 18.00 Salsas un bačatas deju kursu noslēguma ballīte jauniešiem.
ieeja bez maksas.

31. dec. 22.00
Gadumijas balle, muzicēs grupa Grupa – vietas pie galdiņiem ar pašu cienastu. 
Biļetes līdz 21. decembrim – Ls 6, ar Drauga karti – Ls 5, nopērkamas Doles tn 45. kabinetā 
darba dienās 8.00–17.00, tālr. 26689552. Pasākuma dienā ieejas maksa Ls 10.

13. janv. 16.00
rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (rPiVa)
un rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta sieviešu kora BALTA koncerts. 
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

Līdz 12. janv. Knipelēto mežģīņu darinātāju apvienības Savija darbu izstāde Mežģīņu svētki.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

14. dec.19.00
Anmary ziemas noskaņu koncerts. Piedalās – rīgas Gospelkoris, Ķekavas novada jauniešu 
simfoniskais orķestris, ritma grupa Juke Box. Biļetes: Ls 5–10, nopērkamas Biļešu paradīzes 
kasēs, Baložu pilsētas bibliotēkā un Baložu kultūras namā vienu stundu pirms koncerta.

15. dec. 15.30 Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte Pingvīnu Ziemassvētki. ieeja ģimenēm ar ielūgumiem.

16. dec.15.00 Pensionāriem veltīts koncerts Ar budēli dancot gāju!. Jūs priecēs Ķekavas Kn deju grupa 
Sidrabaine, Katlakalna tn deju grupas Savieši un Katlakalns. ieeja bez maksas.

19. dec. 19.00 Koncerts Ar baltu pieskārienu. Jūs priecēs Baložu Kn bērnu vokālā studija Karamele, bērnu 
tautas deju grupa Ābolīši un jauktais koris Zemdega. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

31. dec. 22.00
Gadumijas balle kopā ar grupu Pagrabs – vietas pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu –  
biļetes līdz 21. decembrim Ls 6, ar Drauga karti – Ls 5, nopērkamas Baložu bibliotēkā, tālr. 
28663696. Pasākuma dienā ieejas maksa Ls 10. 

25. janv.19.00 Teātra izrāde Mēs un mūsu sieva. Biļetes: Ls 3–5, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas Kultūras 
informācijas centrā Liiba, Baložu pilsētas bibliotēkā un vienu stundu pirms izrādes Baložu Kn.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
15. dec.
11.00 un 13.00

Pirmsskolas vecuma bērnu eglītes Pingvīnu Ziemassvētki. 
ieeja ģimenēm ar ielūgumiem.

16. dec. 15.00 Pensionāriem veltīts koncerts Ar baltu pieskārienu. Jūs priecēs Baložu Kn bērnu vokālā 
studija Karamele un jauktais koris Zemdega. ieeja bez maksas.

12. janv. 12.00 interešu kluba vecie draugi tikšanās Tā baltā cerība sirdī. ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
19. dec. 18.30 Ķekavas Mūzikas skolas svētku koncerts.

15.dec. 15.00 Pensionāriem veltīts koncerts Izdejoju baltu ziemu.
Jūs priecēs tautas deju ansamblis Dardedze un tautas mūzikas kapela Klabatas. ieeja bez maksas.

16. dec. 
11.00 un 13.00 Pirmsskolas vecuma bērnu eglītes Pingvīnu Ziemassvētki. ieeja ģimenēm ar ielūgumiem.

16. dec. 18.00 Biedrību Sidrabaine un ozols rīkots labdarības koncerts Pasauli sasildīt. ieeja ar ielūgumiem.

21. dec. 19.00
Anmary ziemas noskaņu koncerts. Piedalās rīgas Gospelkoris, Ķekavas novada jauniešu 
simfoniskais orķestris, ritma grupa Juke Box. Biļetes Ls 5–10, nopērkamas kultūras informācijas 
centrā Liiba, Biļešu paradīze un Ķekavas Kn vienu stundu pirms koncerta.

23. dec.19.00 Ķekavas mākslas vingrotāju koncertuzvedums Sniegbaltītes svētki. ieeja bez maksas. 
28. dec. 13.00 Pensionāru atpūtas pasākums Un atkal balts ceļa sākums.
29. dec.
12.00 un 18.00

Filmas pirmizrāde Sapņu komanda 1935. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50, nopērkamas 
kultūras informācijas centrā Liiba un Ķekavas kultūras namā.

31.dec. 22.00
Gadumijas balle – kopā ar Lustīgo blūmīzeru – vietas pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu, 
biļetes līdz 21. decembrim Ls 6, ar Drauga karti – Ls 5, nopērkamas Ķekavas Kn administrācijā 
darba dienās 10.00–18.00 tālr. 28663696 vai 67937255. Pasākuma dienā ieejas maksa Ls 10.

DOLES-ĶEKAVAS ev. lut. baznīcā 
15. dec.19.00 Jauktā kora Mozaīka koncerts Pastaiga klusumā ar solistu piedalīšanos. ieeja bez maksas.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA

15. dec.15.00
Daugmales multifunkcionālajā centrā (DMc) pensionāriem veltīts koncerts Ar savu gaismu 
Ziemassvētki nāk!. Jūs priecēs Baložu Kn deju grupas Ābeļzieds, Baloži un Daugmales bērnu 
vokālais ansamblis Taurenītis un ansamblis Liives. ieeja bez maksas.

16. dec. 15.30 DMc Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte Pingvīnu Ziemassvētki. ieeja ģimenēm ar ielūgumiem.

29. dec.15.00 DMc Filmas pirmizrāde Sapņu komanda 1935. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50, 
nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba un Daugmales kultūras daļā (māja Alpi).

31. dec. 22.00
DMc Gadumijas balle kopā ar grupu – Tu un Es. Vietas pie galdiņiem ar pašu sarūpētu 
cienastu, biļetes līdz 21. decembrim Ls 6, ar Drauga karti Ls 5, nopērkamas kultūras daļā (māja 
Alpi, tālr. 26648571). Pasākuma dienā ieejas maksa Ls 10.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 25. janv. izstāde Jaunieguvumi 2012.
ekspozīcijas 
muzejā 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
Izstādes
11.–28. dec. Trejādas saules – 1.12. vairai vīķei-Freibergai 75
1.–30. dec Maskas un dāvanas gatavosim paši!; Ceļā uz Ziemassvētkiem; Ziemassvētki sabraukuši...; Domu 
varavīksne – 15.12. Zentai Mauriņai 115; Konkursa Lielā lasītāju balva 2012 uzvarētāji
2.–15. janv. Pieminot Barikāžu dienas; Rūdolfa mantojums – 1. janvārī rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 150;
Sportosim ziemā; Minhauzena precības – 5. janvārī dramaturgam Mārtiņam Zīvertam 110;
26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas (de jure) diena; 
Aktrise Ragārēs – 27. janvārī rakstniecei Ilzei Kalnārei 95
13. dec. 15.00 rūķu darbnīca – gatavojamies ziemassvētkiem
27. dec.16.00 Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
izstādes 12.–29. dec. Sen gaidīju, nu atnāca..., 2.–17. janv. Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 150
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes 
15.–21.dec. Cilvēkam dota tikai viena dzīve, un tās attaisnojums:
Likt uzplaukt varavīksnes skaistumam sevī un ap sevi – filozofei un rakstniecei Zentai Mauriņa – 115
21.–28.dec. Zvaigžņu lietus nolīst klusi,/visa zeme mirdzēt sāk./Griežas gads uz otru pusi,/Balti ziemassvētki nāk.
24.–28.dec. Tev padots neprāts mans... – dzejniekam Jānim Ziemeļniekam – 115
1.–4. janv. Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 150. 5.–10. janv. Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam – 110
14.–19. jan. Diriģentam Marisam Jansonam – 70
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes
11.–29. dec. Pasaules AIDS diena; Latvijas valsts prezidentei v.vīķei– Freibergai –75; Kad gaidām Ziemassvētkus, 
ticam brīnumam...
2.–15. janv. Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 150; Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam – 110;
Dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam – 90
19. dec. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
2. janv. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
9. janv. 10.30 (notiek katru trešdienu!) Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība


