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Novadnieki filmējas latviešu seriālā

Viss sākās ar telefona zvanu Ķekavas 
novada pašvaldībai no seriāla Enģeļu 
māja filmēšanas grupas ar lūgumu 
sniegt informāciju par sirsnīgiem un 
izpalīdzīgiem cilvēkiem, ar kuriem 
mūsu novadā lepojas. 

Filmēšanas grupai tika sniegta informācija 
par vairākiem Ķekavas novada iedzīvotājiem. 
Izvērtējot pieteiktās personas, filmēšanai tika 

izvirzīti divi mūsu novadnieki  – Jaunatnes 
iniciatīvu centra aktīvists Ingus Fjodorovs 
un bērnudārza Bitīte audzinātāja Marita 
Lešinska.

Februāra sākumā notika pirmā 
filmēšanas kārta – Eņģeļu mājas komanda 
ar vienu no seriālā galvenās lomas 
atveidotājiem aktieri Ivaru Pugu ieradās 
Ķekavā, lai filmētu ieplānotās epizodes. 
Filmēšana sākās pie Ķekavas vidusskolas, 

kur Ivars Puga, kurš seriālā atveido Jāni, 
sastapās ar Ingu. Jaunietis bija manāmi 
satraukts par gaidāmo filmēšanu un par 
to, kā tad īsti būs – tikties ar tik populāro 
aktieri. Taču abu tikšanās brīdī Ingum 
bailes padzisa, jo, kā izrādījās, aktieris 
ir ļoti sirsnīgs, atvērts un humora pilns 
cilvēks, ar kuru sarunas raisās bez lieka 
saspringuma.

Turpinājums 4. lpp.

LTV1 seriāla Eņģeļu mājas sižeta filmēšana Jaunatnes iniciatīvu centrā
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Ķekavas novada attīstības nolūkos 
pašvaldība izsludinājusi nevalstisko 
organizāciju (NVO) projektu atbalsta 
konkursu. Projekta pieteikumi 
jāiesniedz no 12. marta līdz 15. aprīlim 
Ķekavas novada pašvaldībā personīgi 
vai pa pastu. 

Konkursa mērķi  – atbalstīt sabiedriski no-
zīmīgu programmu, projektu un pasākumu 

īstenošanu Ķekavas novadā, veicināt iedzī-
votāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu prob-
lēmu risināšanā, sekmēt sadarbību starp paš-
valdību un nevalstiskajām organizācijām, kā 
arī atbalstīt iedzīvotāju neformālo izglītību.

Projektu īstenošanai pašvaldība var piešķirt  
līdzfinansējumu līdz 1500 latiem, bet neformā-
lās izglītības projektiem – līdz 500 latiem. 

Projekta pieteikumus var iesniegt pre-
tendenti, ja to juridiskā adrese atrodas un 

projekta plānotās aktivitātes notiks Ķekavas 
novadā, kā arī ja ieguvēji no projekta  
īstenošanas būs novada iedzīvotāji.

Projektu konkursa nolikums un pie-
teikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības 
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā 
arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas 
ielā 19, k. 9. Ķekavā, 14. kabinetā. 

Papildu informācija  – tālr. 67847163, 
e-pasts agita.eizenberga@kekava.lv.

Izsludina NVO projektu konkursu
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Doles-Ķekavas 
ev. lut. draudzē
24. martā plkst. 10 Pūpolsvētdienas 
dievkalpojums
28. martā plkst. 19 Zaļās 
ceturtdienas dievkalpojums
29. martā plkst. 10 Lielās 
piektdienas dievkalpojums
29. martā plkst. 18 Lielās piektdienas 
ekumēniskais krusta ceļš Ķekavā
30. martā plkst. 23. nakts 
dievkalpojums No tumsas uz gaismu
31. martā plkst. 10 Lieldienu 
dievkalpojums, dziedās Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolas sieviešu koris Balta

Katoļu draudzē Doles-
Ķekavas ev. lut. baznīcā
31. martā plkst. 14 Lieldienu 
dievkalpojums 

Katlakalna 
ev. lut. draudzē
24. martā plkst. 10 Pūpolsvētdienas 
dievkalpojums
28. martā plkst. 18 Zaļās 
ceturtdienas dievkalpojums
29. martā plkst. 10 Lielās 
piektdienas dievkalpojums
29. martā plkst. 18 Lielās 
piektdienas ekumēniskais krusta ceļš 
Ķekavā
30. martā plkst. 23 Lieldienu nakts 
dievkalpojums
31. martā plkst. 10 Lieldienu 
dievkalpojums
1. aprīlī plkst. 10 otro Lieldienu 
dievkalpojums
7. aprīlī plkst. 10 Baltās Svētdienas 
dievkalpojums

Ķekavas 
Konfesionāli lut. baznīcā
28. martā plkst. 19 Zaļās 
ceturtdienas dievkalpojums
29. martā plkst. 11 Lielās 
piektdienas dievkalpojums
31. martā plkst. 11 Lieldienu 
dievkalpojums

Dievkalpojumi 
Lieldienu laikā

Lieldienas tuvojas!
Pavasara saulgriežu svētki tuvojas, un Ķekavas novadā 

rosība – jaunas idejas vides noformējumā. Tās palīdz 
realizēt arī Ķekavas Mākslas skolas pedagogi un audzēkņi. 

Olu krāsošana realizēsies divu nedēļu garumā un tad 
svētkos priecēs visus laukumiņā pie pasta, 

kā arī ābeļdārzā pie sākumskolas.

Vai var uzkāpt debesīs pa vienu saules staru?
Var, ja tev ir tik daudz pavasaru,  

ja ir tavas zemes kokiem tik daudz zaru, 
kas var saules matus spīdīgos un garos 

izķemmēt ar zaļu ķemmi miljons staros... 
(O. Vācietis)

Lieldienas ir pavasara un dzīvības svētki. Tie ir īpaši gan kristiešiem, kas pie-
min Jēzus Kristus augšāmcelšanos, gan tautas tradīciju piekritējiem, kas atzīmē  
gaismas un saules uzvaru pār tumsu jeb pavasara iestāšanos. Šie svētki nes labo 
vēsti cilvēcei, piepildot mūsu ģimenes un mājas ar prieku un gaismu.

Es novēlu, lai Lieldienu svētku prieks ienāk katrā ģimenē, lai tajās mājo 
miers un saticība, bet pavasara saule izgaismo mūsu ikdienas gaitas, darot labos  
darbus!

Priecīgas Lieldienas un Kristus augšāmcelšanās svētkus!
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis
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Jēzus Kristus mūs mierina: “Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ. 16:33).
Kā Viņš to paveica? Par to liecina eņģelis, runādams uz sievietēm no vietas, kur bija jāguļ mirušajam Jēzum: “Viņš tām sacīja: 

“Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies ...”” 
(Mk. 16:6).
Vēl ir ciešanu laiks, bet nāks diena, kad visas asaras tiks nožāvētas un visām bēdām pienāks beigas. 
Gaidot šo lielu notikumu, Kristus augšāmcelšanos un uzvaru, mēs esam aicināti iziet Jēzus krusta ceļu kopā ar Viņu. Mēs 

varam iet šo ceļu savās domās, vārdos un darbos.
Sekot Kristum ir sekot uzvarai. Dievs mums nav solījis vieglas dienas uz zemes, bet Viņš mums apsola Debesis. Debesis, 

kas ir vairāk kā jumts virs galvas un pilns maciņš. Lieldienu notikums ir apliecinājums Dieva dotajam solījumam dāvāt mums 
mūžību. Jēzus miršana un augšāmcelšanās ir durvis uz šo mūžību. 

Kā to sasniegt? “Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.””
Priecāsimies kopā ar visiem brāļiem un māsām Kristū, Lieldienu notikumā! Aicināsim mūsu priekā arī tos, kuri Dievu ne-

pazīst, lai viņi, redzot mūsu prieku, spētu noticēt Lieldienu brīnumam un varētu tikt izglābti.

Kristus ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas!
Arnis Eltermanis,

Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes evaņģēlists
Māris Ziemelis, Katlakalna ev. lut. draudzes mācītājs

Krišjānis Dambergs, Rīgas sv. Alberta un Ķekavas katoļu draudzes prāvests
Ilārs Plūme, Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudzes mācītājs 

Durvis uz mūžību
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Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
28. februārī izsludināja 1. jūnijā plāno-
tās Latvijas pilsētas un novada domes 
vēlēšanas.

Par pašvaldību vēlēšanu sarīkošanu un norisi 
katrā pašvaldībā atbild attiecīgās pilsētas vai 
novada vēlēšanu komisija, kurai iesniedzami  
arī deputātu kandidātu saraksti. deputā-
tu kandidātu sarakstus varēs iesniegt no 
12. līdz 22. aprīlim. 

Vēlēšanu tiesības
tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem Latvijas un eS pilsoņiem  
no 18 gadu vecuma. 

Vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, 
kurā viņiem reģistrēta dzīvesvieta 90 die-
nas pirms vēlēšanu dienas, vai tajā pašval-
dībā, kurā viņiem pieder reģistrēts nekus-
tamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās balsotāju uzskaitei 
tiek lietoti iepriekš sagatavoti vēlētāju sa-
raksti. katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta 
iecirkņa vēlētāju sarakstā, un balsot būs 
iespējams tikai šajā iecirknī. Spiedogi pasē 
par dalību vēlēšanās netiks likti, tāpēc kā 
balsošanas dokumentu varēs izmantot 
gan pasi, gan personas apliecību.

Sākotnēji vēlētāji tiks reģistrēti vēlē-
šanu iecirknī atbilstoši deklarētajai dzī-
vesvietai šā gada 3.  martā jeb 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas. tomēr līdz 7. mai-
jam vēlētājiem būs tiesības sākotnējo vē-
lēšanu iecirkni mainīt. Vēlēšanu iecirkni  
varēs mainīt pašvaldības ietvaros vai arī 
izraudzīties citu vēlēšanu iecirkni tajā 
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā 
noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais 
īpašums. 

no 18.  līdz 23.  martam Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde sagatavos un uz 
vēlētāju deklarēto dzīvesvietu izsūtīs vēs-
tuli ar informāciju, kura iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts. šo informāciju vēlētāji 
varēs noskaidrot arī internetā vai zvanot 
pa cVk uzziņu tālruni. 

Ķekavas novada teritorijā būs pieci vēlē-
šanu iecirkņi.

Balsošanas kārtība 
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks ir plkst. 7–22. 
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt 
savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju 
nobalsot ātrāk. iepriekšējā balsošana notiks 
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas: 29.  maijā 
plkst. 17–20, 30. maijā plkst. 9–12, 31. maijā 
plkst. 10–16.

tāpat pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta  
balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot 
vēlēšanu iecirknī. šo iespēju vēlētāji varēs 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava  
vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu 
iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas apliecība (eid 
karte). Vairāk informācijas cVk interneta vietnē.

Darbs vēlēšanu komisijās
Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina 
pieteikties kandidātus darbam iecirkņu vē-
lēšanu komisijās. kandidātiem jāaizpilda 
veidlapa, kura līdz 15.  martam personīgi  
jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldības 
16.  kabinetā. Vēlēšanu iecirkņa komisijas 
locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa 
pieejama cVk interneta vietnē.

Ķekavas novada 
vēlēšanu komisija

Februāra beigās Daugmalē, Ķekavā un 
Baložos norisinājās Ķekavas novada  
pašvaldības pārstāvju tikšanās ar 
 iedzīvotājiem. 

Daugmalē diskusijas vadīja Daugma-
les pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis,  
Ķekavā – pašvaldības izpilddirektors Ai vars 
Liškovskis, savukārt Baložos – pilsētas pār-
valdnieka p. i. Lauris Bergmanis. Diskusiju 
laikā pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ie-
dzīvotājus ar aktualitātēm novadā, sniedza 
atbildes uz jautājumiem, kā arī ieteica risi-
nājumus iedzīvotāju problēmām.

Daugmalē tikšanās norisinājās 
Daugmales multifunkcionālajā centrā. Ap-
spriedes laikā tika diskutēts par palīdzību 
iedzīvotājiem zemes uzkopšanas darbos 
pavasarī, oficiālas peldvietas ierīkošanu 
Daugmalē, par ielu apgaismojumu. Tomēr 
visasākās diskusijas starp Daugmales iedzī-
votājiem un pašvaldības pārstāvjiem izcēlās 
par dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināša-
nos Daugmales pagastā un grants ceļu kva-
litāti novadā. Kā uzsvēra U.  Volosovskis, 
ņemot vērā iedzīvotāju satraukumu, tiks 
veiktas atkārtotas ūdens kvalitātes analīzes, 
lai pārliecinātos, ka tā atbilst valsts noteikta-
jām normām. Savukārt pašvaldības pārstā-
ve Astrīda Vītola atzina, ka no 2014. gada ir 
plānots papildu finansējums ceļu uzturēša-
nai, tostarp grants ceļiem. Diskusijas noslē-
gumā tika noskaidrots, ka jauno bērnudār-
zu Daugmalē plānots pabeigt līdz šī gada 
19. augustam un atklāt 7. septembrī. Kon-
kurss uz darbinieku vietām varētu tikt iz-
sludināts maija beigās. Citos Ķekavas nova-
da bērnudārzos esošie bērni varēs pāriet uz 
Daugmales bērnudārzu pēc tā atvēršanas.  
Tiek plānots, ka tajā būs četras grupiņas,  
katrā 24 bērni. 

Savukārt iedzīvotāju skaita ziņā viskup-
lāk apmeklētā tikšanās norisinājās Doles 
Tautas namā, Ķekavā, kur uz sarunām bija 
ieradušies gandrīz 80 iedzīvotāji. Tradicio-
nāli uz daudziem jautājumiem nācās atbil-
dēt SIA Ķekavas nami valdes priekšsēdētā-
jam Ērikam Linteram. Ķekavas iedzīvotājus 
satrauc lielie apkures un siltā ūdens rēķini, 
kā arī situācija, ka Rīgā ir zemāki apkures 
tarifi nekā Ķekavā. Savukārt Ē. Linters uz-
svēra, ka Rīgas un Ķekavas apkures tarifus 
nav korekti salīdzināt pārāk atšķirīgo pilsē-
tu platību un apkures sistēmu izmēru dēļ.

Tikšanās turpinājumā aktualizējās 
jautājums par nekustamā īpašuma no-
dokļa pacelšanu 2013.  gadā Ķekavas no-
vadā. Kā diskusijās atzina novada domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, nodoklis 
ir ticis pacelts nekustamā īpašuma tirgus  

aktivitātes dēļ valsts noteiktajā kārtībā.
Trešā noslēdzošā pašvaldības pārstāvju  

un iedzīvotāju apspriede norisinājās  
Baložu kultūras namā, kuras laikā Baložu  
pilsētas pārvaldnieka p. i. L. Bergmanis ie-
pazīstināja iedzīvotājus ar padarīto Baložos  
2012.  gadā un attīstības plāniem 
2013. gadā. Apspriedes laikā tika diskutēts 
par Lapu ielas uzturēšanas darbiem, ielu 
apgaismojumu un kanalizācijas ierīko-
šanu ciematā Buras, kā arī par kvalitatīvu 
kultūras pasākumu rīkošanu Ķekavas no-
vadā un sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumiem, tostarp atkritumu konteine-
ru dedzināšanas gadījumu Rīgas ielā  16,  
Baložos. Kopumā uz trijām tikšanās reizēm 
ar pašvaldības pārstāvjiem bija ieradušies 
154 Ķekavas novada iedzīvotāji.

Artūrs Zālītis

Pašvaldība tiekas ar iedzīvotājiem

Tikšanās ar iedzīvotājiem Daugmalē
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7. martā ir saņemta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas atļauja par 
Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma 2009.–2021. gadam 2012.gada  
grozījumu īstenošanu, kas 2012. gada 
13. decembrī apstiprināti ar saistoša-

jiem noteikumiem Nr. SN-TDP-13/2012  
Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma 2009.–2021. gadam 2012. gada  
grozījumi (domes lēmums Nr. 2. § 3., pro-
tokols nr. 25).

Jaunā redakcijā ar 2012. gada grozī-

jumiem izteikta Ķekavas novada Ķekavas 
pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. 
gadam grafiskās daļas karte Ķekavas  
pagasta plānotā (atļautā) izmantošana un 
aizsargjoslas.
Vairāk informācijas: www.kekavasnovads.lv.

No 15. līdz 17. februārim Ķekavas no-
vada pašvaldības delegācija apmek-
lēja Raseiņu (Raseiniai) pašvaldību 
Lietuvā, kur tikās ar reģiona lielāka-
jiem uzņēmējiem, pašvaldības pār-
stāvjiem, kā arī ar kultūras, sporta un 
tūrisma attīstības speciālistiem. 

Vizītes laikā svinīgā domes sēdē tika pa-
rakstīta vienošanās par sadarbību starp 
Ķekavas novada un Raseiņu pašvaldībām. 
Vienošanās nosaka attīstīt sadarbību biz-
nesa un investīciju jomā, izglītības, kultū-
ras, sporta, tūrisma un mākslas jomās, kā 

arī Eiropas Sociālā fonda projektu realizē-
šanā.

Diskutējot par Ķekavas novada un Ra-
seiņu pašvaldību sadarbību, pašvaldību 
pārstāvji apmainījās ar idejām sadarbības 
veicināšanai, kur kā dažas no aktivitā-
tēm tika minētas velomaratona rīkošana,  
folkloras un mūsdienas kultūras projektu 
organizēšana, kā arī uzņēmēju pieredzes 
apmaiņas pasākumu īstenošana.

Savukārt Raseiņu pašvaldības delegā-
cija no Lietuvas Ķekavas novadā viesojās 
8.–10. februārī. 

Artūrs  Zālītis

Sadarbosies ar Raseiņu pašvaldību

Mirklis no vienošanās parakstīšanas
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Atļauta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 
2009.–2021. gadam 2012. gada grozījumu īstenošana

Pašvaldību vēlēšanas
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Turpinājums no 1. lpp. 
Nākamais pieturas punkts filmēšanas gru-
pai bija Jaunatnes iniciatīvu centrs, kur 
novada jaunietis Ingus ir bieži sastopams, 
lai aktīvi darbotos dažādos projektos. 

Viesiem no televīzijas Ingus stāstīja 
par paveiktiem darbiem, kopīgiem jau-
niešu projektiem un brīvprātīgo darbu  
ar vientuļajiem novada pensionāriem. 
Pēcāk visi kopā devās uz Ķekavas novada 
sociālās aprūpes centru, lai uzņemtu jau-
nieša saruna ar Mirdziņu, kura pēc pro-
jekta Senioru nedēļa 2012 kļuvusi par viņa 
draugu. 

Ingus sirmo dāmu bieži apciemo, lai 
parunātos par ikdienas gaitām, kopā dotos 

uz bibliotēku un citādi kavētu viņas vien-
muļo ikdienu.

Filmēšanas grupa izteica atzinību par 
jauniešu aktivitātēm Ķekavas novadā un 
minēja, ka par Jaunatnes iniciatīvu centra 
jauniešiem, iespējams, varētu tikt uzņemta 
dokumentālā filma.

Turpinājumā filmēšanas grupa devās  
pie nākamās seriāla varones Maritas  
Lešinskas. Video materiālu filmēšana notika 
viņas dzīvoklī Ķekavā. Tajos Marita un Ivara 
Pugas atveidotais varonis ar seriāla skatītā-
jiem dalījās pārdomās par dzīvi, atklājot re-
cepti optimisma saglābšanai dzīvē, kas mēdz 
gan lutināt, gan arī uzlikt smagus pārbaudī-
jumus. Sarunā pēc video materiālu filmēša-

nas Marita atzina, ka dalība seriāla tapšanā ir 
bijis patīkamām emocijām bagāts notikums, 
kas ļāvis paskatīties uz dzīvi no citas puses. 

Marita ir ne tikai bērnudārza Bitīte 
audzinātāja un tautas deju ansambļa Zīle 
ilggadēja dejotāja, bet arī vienkārši labes-
tīgs cilvēks ar sirsnīgu smaidu. Par novada 
pārstāvju izvēli rekomendēt filmēšanai tie-
ši viņu, Marita saka: “Ir patīkami apzinā-
ties, ka atbalsta un novērtē ne tikai pašu 
tuvāko lokā, bet arī novadā, kuru pārstāvi. 
Ir lieliska sajūta – nejusties vienai.”

Filmēto sižetu ar mūsu novadnie-
ku dalību var redzēt LTV1 kanāla seriālā  
Eņģeļu māja, sākot no marta.

Linda Vaškevica, Inga Auziņa

Sākot ar februāri, visiem trešās klases 
skolēniem 2012./2013. mācību gadā tiek 
apmaksāta ēdināšana 1,13 latu apmērā, 
tā tika nolemts Ķekavas novada domes 
sēdē. Šajā mācību gadā novada izglītības 
iestādēs trešajā klasē mācās 187 audzēkņi.

Ķekavas novada domes sēdē tika iz-
skatīts jautājums par pirmsskolas izglī-
tības iestāžu darbu vasaras mēnešos.  
Tika nolemts, ka bērnudārzi neuzņems 
audzēkņus šādā periodā un bērnu uzturē-
šanās, saskaņojot ar vecākiem, tiks nodro-
šināta citās pirmsskolas izglītības iestādēs:
• bērnudārzi Ieviņa un Zvaigznīte nestrā-
dās no 3. jūnija līdz 8. jūlijam (šajā laikā 
bērni varēs uzturēties bērnudārzos Avo-
tiņš un Bitīte),
• bērnudārzs Avotiņš  – no 9.  jūlija līdz 
4. augustam (alternatīva – Zvaigznīte un 
Ieviņa),
• bērnudārzs Bitīte  – no 9.  jūlija līdz 
12.  augustam (alternatīva  – Zvaigznīte 
un Ieviņa),
• privātās pamatskolas Gaismas tilts 97  
pirmsskolas izglītības grupas – no 9. jū-
lija līdz 23.  augustam (alternatīva  –  
Zvaigznīte un Ieviņa).

Martā, Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) sāk aktīvu sezonas va-
kanču gadatirgu organizēšanu visā 
Latvijā. Rīgas reģionā vakanču ga-
datirgus notiks 17.  aprīlī Jūrmalā 
(Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 
110). 

Šajā sezonas vakanču gadatirgū ar 
NVA un darba devēju starpniecību darba 
meklētājiem tiks piedāvātas aktuālās se-
zonas vakances dažādās jomās (lauksaim-
niecībā, zemkopībā, rūpniecībā, tūrismā 
u.  c.). Vienlaikus tā ir iespēja klātienē 
tikties ar potenciālajiem darba devējiem, 
iegūt plašāku informāciju par darba un 
apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, 
rast atbildes uz daudziem ar darbu un pro-
fesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem, 
kā arī NVA pakalpojumiem.

Savukārt darba devējiem sezonas va-
kanču gadatirgos ir lieliska iespēja pre-
zentēt savu uzņēmumu, informēt darba 
meklētājus par vakancēm, darba nosacīju-
miem, karjeras izaugsmes iespējām, veikt 
pirmās darba intervijas ar sev piemērotā-
kajiem kandidātiem. Darba devēji savas 
vakances gadatirgum var pieteikt NVA  
Rīgas reģionālajā filiālē pa tālr. 67830850 vai 
rakstot e-pastu: Vija.Racinska@nva.gov.lv.

Plašāka informācija un pieteikšanās 
sezonas vakanču gadatirgus apmeklēju-
mam pa tālr. 67935977 vai 26475123.

Inga Asarīte

Sezonas vakanču 
gadatirgus

Par bērnudārzu 
darbu vasarā

Brīvpusdienas 
3. klases skolēniem

Novadnieki filmējas latviešu seriālā

2. vietas laureāta diplomu sitaminstru-
mentu grupā saņēma arī Ķekavas Mūzikas 
skolas 4. klases audzēknis Valters Karlsons 
(pedagogs Normunds Everts, koncert-
meistare Gunta Šmaukstele). 

Konkurss norisinājās Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, un tajā pie-
dalījās 185 jaunie mūziķi no 56 mūzikas 
skolām. Konkursu vērtēja starptautiska 
žūrija, kuras sastāvā bija ne tikai Latvijas 
profesionālie mūziķi un pedagogi, bet 
arī mūzikas speciālisti no Baltkrievijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Itālijas. Katrs da-
lībnieks konkursā piedalījās ar diviem 
skaņdarbiem  – vienu obligāto (šogad 
visās instrumentu grupās tā bija ame-
rikāņu komponistu mūzika) un izvēles  
skaņdarbu. 

Daiga Ventniece 

21. februārī Ķekavas novada Jaunatnes 
iniciatīvu centra paspārnē tika nodibi-
nāta Baložu pilsētas jauniešu padome. 
Līdz šim Baložos nebija šādas oficiālas 
jauniešu padomes grupas, kurai būtu 
iespēja darboties savas pilsētas un no-
vada labā, kļūstot par vēstnešiem un 
savu ideju īstenotājiem ar pašvaldības 
pārstāvja atbalstu.
Šī diena Jaunatnes iniciatīvu centrā tika 
gaidīta un pavadīta ar satraukumu, jo tās 
vakarā paredzēta Baložu pilsētas jauniešu 
padomes dibināšana. Pirmie interesenti 
Ķekavas novada pašvaldības Baložu pār-
valdes ēkā ieradās jau krietni pirms pare-
dzētā laika, kas viesa cerības, ka padome 
tiks nodibināta. 

Sēdē piedalījās kopumā 10  jaunieši 
no Baložu pilsētas un Katlakalna, kā arī 
Baložu pilsētas pārvaldnieka p.  i. Lauris 
Bergmanis, deputāts Juris Jerums un 
Tūrisma informācijas centra vadītājs Juris 
Žilko, kuri iedrošināja jauniešus aktī-
vi paust savu viedokli un būt sabiedriski  

aktīviem. Ikviens interesents, kuram ne-
izdevās ierasties uz padomes dibināšanas 
sēdi, tiek laipni aicināts pievienoties jau-
niešu padomei – nekas vēl nav nokavēts!

Turpmāk Baložu pilsētas jauniešu pa-
domes sēdes notiks ceturtdienās plkst. 18 
Baložu pilsētas pārvaldē. 

Linda Vaškevica

Baložos nodibināta jauniešu padome

Dibinot Baložu pilsētas jauniešu padomi

Godalga sitaminstrumentu konkursā
Valters kopā ar konkursa rīkotāju Jāni 
Puriņu

17. februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika XVIII Latvijas mūzikas 
skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursa laureātu 
apbalvošana un koncerts Bravo-bravissimo!, informē Ķekavas Mūzikas skola. 
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Ķekavas novada pašvaldības Vides 
un labiekārtošanas daļa sākusi darbu 
pie Latvāņu izplatības ierobežoša-
nas pasākumu organizatoriskā plāna 
2013.–2020.  gadam Ķekavas nova-
dam izveides. To plānots apstiprināt 
līdz 1. aprīlim.

Lai apspriestu šī rīcības plāna sagatavoša-
nas gaitu, februārī Ķekavā notika diskusija,  
kurā piedalījās pašvaldības speciālisti no 
Vides un labiekārtošanas, Finanšu un  
Attīstības daļām, kā arī pārstāvji no Reģio-
nālās pašvaldības policijas, Zemkopības 
ministrijas un Siguldas un Cēsu novadiem.

Diskusijas gaitā tika pārrunāta pieredze,  
problēmas un nākotnes risinājumi, kā arī 
plāna saturs. Plānā attiecīgajam gadam tiks 
paredzēti konkrēti apkarošanas pasākumi, 
to kalendārais grafiks, tiks izveidots nova-
da invadēto platību reģistrs, kas atbilsto-
ši normatīvo aktu prasībām būs publiski  
pieejams pašvaldībā. 

Lietišķā un konstruktīvā gaisotnē dis-
kusijas dalībnieki pārrunāja arī citus ar lat-
vāņu problēmu saistītus jautājumus – dar-
ba aizsardzības prasības, juridiskās prob-
lēmas, administratīvo praksi un reālus  
dzīves piemērus, gūstot vērtīgas atziņas 
un ierosmi turpmākajai darbībai, jo lat-
vāņu apkarošanas process ir paredzams 
ilggadējs bez ātri redzamiem efektivitātes 
rezultātiem.

Plāns nepieciešams efektīvākai kon-
trolei, lai iedzīvotājiem, kurus tas interesē,  
būtu pieejama informācija un īpašnie-
kiem, kuru zemi skāruši latvāņi, tiktu 
dota papildu motivācija latvāņu apkaro-
šanai. Papildus šim plānam tiks virzīts 
apstiprināšanai domē ierosinājums pēc 
reģistra datiem zemju īpašniekiem pie-
mērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
laides līdz 90  % par nākamo kalendāro 
gadu, ja viņi būs veikuši latvāņu apkaro-
šanas pasākumus un īpašnieki reģistrēs 
savas platības Valsts Augu aizsardzības 
dienestā.

Taču tiem, kuri nebūs veikuši latvāņu 
ierobežošanas pasākumus savos īpašumos, 
tiks izskatīts jautājums par administratīvo 
sodīšanu, un pēc publikācijas laikrakstā 
Latvijas Vēstnesis latvāņu iznīcināšanu 
organizēs pašvaldība, zemes īpašniekam 
sedzot izdevumus.

Sigita Varika

Tuvojas pavasaris, un kūstošais sniegs 
pamazām atklāj ne tikai pirmos zāles 
asnus un sniegpulkstenīšu pumpurus, 
bet arī atkritumus dažādās tam nepie-
mērotās vietās. Ķekavas novada paš-
valdības Vides un labiekārtošanas da-
ļas darbinieki šajā laikā aicina iedzī-
votājus pievērst uzmanību tuvākajā  
apkārtnē notiekošajam, uzņemties 
atbildību un parūpēties par kārtību 
katram savā teritorijā. 

Līgums par atkritumu izvešanu
Atbilstoši likumiem Par pašvaldībām un 
Par atkritumu apsaimniekošanu vietējās 
pašvaldības ir atbildīgas par atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem to teritorijā. Šobrīd Ķekavas 
novadā ar sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu nodarbojas trīs uzņēmumi: Baložu 
pilsētā  – SIA Ragn-Sells, Daugmales pa-
gastā – SIA Marss, Ķekavas pagastā – SIA 
Vides pakalpojumu grupa. Atkritumu ap-
saimniekotāji tālāk sadzīves atkritumus 
transportē uz cieto sadzīves atkritumu po-
ligonu Getliņi Eko. 

Daudzdzīvokļu namu iemītnieku vārdā  
atkritumu apsaimniekošanas jautāju-
mus risina namu apsaimniekotājs, bet 
privātmāju īpašniekiem un juridiskām 
personām ir jāslēdz līgums ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kam ir līgums ar pašval-
dību par atkritumu apsaimniekošanu no-
teiktā zonā Ķekavas novadā.

Pašlaik gan nav īpaši izplatīti, bet pa-
stāv iespēja, ka atkritumu apsaimniekotājs 
savāc atkritumus ne tikai no atkritumu 
tvertnēm, bet arī pie tām novietotos īpaši  
marķētos atkritumu maisos, kurus iespē-
jams iegādāties pie apsaimniekotāja, un 
to cenā ir iekļauti ar izvešanu saistītie iz-
devumi. Maisus drīkst novietot jebkurā  
atkritumu tvertņu laukumā.

Iedzīvotāji kļūst apzinīgāki
Lai gan pēdējo gadu laikā iedzīvotāji ir 
kļuvuši zinošāki un atbildīgāki, vides 
speciālisti joprojām visai bieži saska-
ras ar tādiem gadījumiem kā atkritumu  
izmešana mežā vai citās nepiemērotās 
vietās, kas nodara paliekošu kaitējumu 
apkārtējai videi. Vides un labiekārtošanas 
daļas vadītāja Sigita Varika uzsver sabied-
rības informēšanas nozīmi, lai uzlabotu 
situāciju nākotnē.

Pēc pašvaldības vides speciālistu 

sniegtās informācijas patlaban (dati uz 
2013.  gada 1.  janvāri) Ķekavas pagasta 
administratīvajā teritorijā ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju SIA Vides pa-
kalpojumu grupa noslēgti 2878 līgumi, kas 
ir aptuveni par 33  % vairāk nekā pirms 
diviem gadiem. Pieaugums vērojams arī 
Baložu pilsētā, uz šo brīdi kopējais no-
slēgto līgumu skaits ar privātmāju īpašnie-
kiem ir 564. Daugmales pagastā gada laikā 
no jauna noslēgti 11 līgumi ar SIA Marss – 
šobrīd kopā 175. 

Tomēr joprojām ir liels skaits privāt-
māju īpašnieku, kuri līgumus nav noslē-
guši un savus saražotos atkritumus izmet, 
iespējams, mežā, kaimiņa tvertnē vai 
daudzdzīvokļu namu laukumos. Vides un 
labiekārtošanas daļas speciālisti, sadarbo-
joties ar Reģionālo pašvaldības policiju, 
kontrolē situāciju un aicina iedzīvotājus 
noslēgt līgumus par atkritumu apsaimnie-
košanu. Taču iespējami arī gadījumi, kad 
nepieciešams piemērot sodu. Pamatojoties 
uz šā brīža likumdošanu  – Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu, 
naudas sods svārstās fiziskām personām 
50–700  latu, bet juridiskām personām  – 
200–1500 latu robežās atkarībā no pārkā-
puma apmēriem.

Katrs saražo 300 kg atkritumu gadā
Arvien vairāk Latvijā un visā pasaulē aktu-
alizējas vides piesārņojuma jautājumi, ie-
dzīvotāji tiek aicināti šķirot atkritumus, lai 
tos būtu iespējams atkārtoti pārstrādāt un 
poligonos nenonāktu tik liels daudzums lie-
tu, piemēram, plastmasas iepakojums, kas 
dabā nenoārdās pat simt gadu laikā. Vidēji 
viens Latvijas iedzīvotājs saražo 300 kg at-
kritumu gadā, dažos pētījumos minētais 
skaitlis ir pat vēl lielāks. Citās Eiropas val-
stīs tas sasniedz pat 700 kg gadā uz vienu ie-
dzīvotāju. Viena gada laikā Latvijā no jauna  
uzkrājas līdz pat 700  000  tonnu sadzīves 
atkritumu. Lielu daļu no tiem iespējams iz-
mantot otrreizējai pārstrādei. 

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja  
S. Varika komentē: “Varbūt cilvēki, kas at-
kritumus vēl nešķiro, ir domājuši, ka atkri-
tumus šķirot ir labi, bet kaut kā nav izdevies 
šo ideju realizēt, vienmēr ir dažādi aizbil-
dinājumi – “bet man taču nav laika”, “bet 
citi arī nešķiro” un līdzīgi. Tas nav vieg-
li, it īpaši sākumā tas prasa papildu laiku  
un pacietību. Šķirojot mēs samazināsim 
atkritumu apjomus, kas nonāk dabā, taupī-
sim dabas resursus, samazināsim gaisa un 
ūdens piesārņojumu, samazināsim drau-
dus cilvēka veselībai. Diemžēl daudzviet 
atkritumu konteineru laukumos vērojama 
aina, kad iedzīvotāji pie šķirotajiem atkri-
tumiem paredzētajiem konteineriem atstāj 
arī maisiņus ar nešķirotajiem atkritumiem, 
vai ievieto nešķirotus atkritumus šķirošanai 
paredzētajos konteineros. Taču nešķirotu 
atkritumu izmešana pieļaujama tikai kon-
teineros nešķirotajiem atkritumiem.”

Iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt arī eko-
nomisko ieguvumu – šķirotu atkritumu ap-
saimniekošana ir bez maksas, tātad, izlieto-
to iepakojumu diferencējot pēc materiāla 
un izmetot tam paredzētos konteineros, 
mēs samazinām maksu par nešķiroto atkri-
tumu izvešanu, jo samazinās apjoms, kas 
nonāk poligonā. Tādēļ šķirošanu ir vērts 
uztvert ne tikai kā rūpes par apkārtējo vidi, 
bet arī kā iespēju taupīt un mainīt savus 
patērētāja ieradumus, bet ne kā apgrūtinā-
jumu.

Inga Auziņa

Tuvojas Lielā talka, un Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus jau laikus apsvērt 
iespējamās talkošanas vietas un pieņemt lēmumu kļūt par talkas atbildīgo. 

arī šogad saglabājās tā pati kārtība kā iepriekš  – talkošanas vietas obligāti būs jāreģistrē 
interneta vietnē www.talkas.lv. (Ja nav pieejams internets, par piesārņotajām vietām var informēt 
Ķekavas novada koordinatoru pa tālr. 67847167, 26417724.) Pirms reģistrēšanas ir jāpārliecinās, vai 
talkošanas vietas atrodas pašvaldības īpašumā, jo tikai no tām pašvaldība izvedīs talkā savāktos 
atkritumus. atceries – talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija! 

Sekojiet līdzi informācijai interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un pašvaldības avīzes aprīļa 
numurā!

Pavasarī aktuāla 
atkritumu apsaimniekošana

Kā šķirot atkritumus?
ZILAS KRĀSAS KONTEINERI – PAPĪRAM
tajos drīkst mest dažādu iepakojumu no kartona  
un papīra, piemēram, saplacinātas kastes, ma-
kulatūru – avīzes, žurnālus un grāmatas. Papīra 
atkritumiem paredzētajos konteineros nedrīkst 
mest slapjus, netīrus materiālus, vinila tapetes,  
laminētus un glancētus papīra izstrādājumus,  
papīra izstrādājumus, kas satur metāla skavas vai sa-
spraudes, sulu un piena produktu tetrapakas, vien-
reizējās lietošanas traukus, čipsu pakas, saldējuma  
papīru un tamlīdzīgi.

DZELTENAS KRĀSAS KONTEINERI – 
PALSTMASAI
šajos konteineros drīkst mest plastmasas (Pet) 
dzērienu un pārtikas eļļas pudeles, vēlams sapla-
cinātas un bez korķiem, tīrus polietilēna maisiņus, 
plēves. konteinerā nedrīkst mest vienreizējās lieto- 
šanas traukus, jogurta, krējuma un margarīna 
trauciņus, ar pārtikas produktiem pildītus iepako-
jumus, rotaļlietas, sadzīves priekšmetus, pudeles, 
kurās bijuši šķīdinātāji un tamlīdzīgi.

ZAĻAS KRĀSAS KONTEINERI – STIKLAM
tajos drīkst mest stikla burkas un pudeles. Pirms 
mešanas burkas un pudeles jāizskalo no ēdienu un 
dzērienu paliekām. Zaļajos konteineros nedrīkst 
mest netīru stikla taru, logu un spoguļu stiklu, 
automašīnu stiklu, pudeles, kas satur plastmasas 
piemaisījumu.

BRŪNAS KRĀSAS KONTEINERI – BIOLOĢISKIEM 
ATKRITUMIEM
tajos drīkst mest zāli, lapas, skujas, augus, puķes, 
zariņus, zāģu skaidas, dārzeņu un augļu mizas, olu 
čaumalas, tējas un kafijas biezumus. 

Lielā talka – 20. aprīlī

Diskutē 
par latvāņu 
apkarošanu

Mirklis no diskusijas

fo
to

: V
in

et
a

 B
ēR

Zi
ņ

a



6  Problēmas uN risiNājumi                 Ķekavas novads
2013. gada 12. martā

šogad tiks labiekārtots zemes ga-
bals pie Ezera ielas, posmā no Rīgas 
ielas līdz Titurgas ezeram. Tādēļ Ķekavas 
novada pašvaldība lūdz līdz 1. maijam atbrī-
vot minēto zemes gabalu. 

Viss, kas atradīsies uz zemes gabala pēc 
noteiktā termiņa, tiks uzskatīts par bezsaim-
nieka mantu un tiks novākts. Lai vienotos par 
mazdārziņa piešķiršanu citā vietā, lūdzam sa-
zināties ar Īpašumu daļu pa tālruni 67847151.

Ķekavas novada pašvaldības 
Īpašumu daļa

Ķekavas novada ciemā Krogsils tiks izvei-
dota jauna iela ar nosaukumu Rēderu iela, 
kas atradīsies posmā no Veisu ielas līdz 
Skujnieku ceļam. Plašāka informācija pa 
tālruni 67847151.

Biedrība Daugmales mājsaimnieki 
realizējusi projektu Pakalpojumu at-
tīstība Daugmales mājsaimniecībām, 
kurā iegādāts malkas zāģis skaldītājs 
pakalpojuma nodrošināšanai uz vie-
tas mājsaimniecībās. 

Projekta kopējais finansējums  – 
Ls  5560,56, no tiem Ls  5004,50 atvēlējis 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA). Tas īstenots ELFLA 
Leader programmas aktivitātē Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā. Projekts tapis, pateico-
ties Lauku atbalsta dienestam un biedrībai 
Partnerība Daugavkrasts.

Angelika Bondare

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un 
nodrošinātu transporta piekļuvi sadzī-
ves atkritumu izvešanai Baložos, Ķekavas 
novada dome nolēma uzstādīt ceļa  
zīmes Apstāties aizliegts un papildiezī-
mi Darbības laiks otrdienās un sestdienās 
plkst. 6–21, Uzvaras prospektā 7, Baložos. 

Attīsta pakalpojumus 
Daugmales 
mājsaimniecībām

Krogsilā būs jauna iela

Paziņojums 
mazdārziņu 
izmantotājiem Baložos

Jaunas ceļa zīmes 
Baložos

Lēmums ģimenē pieņemt kādu mīluli –  
suni vai kaķi – ir nopietni jāizsver, 
jo dzīvnieki ne tikai sniedz pozitīvo 
enerģijas lādiņu, bet ģimenei uzliek 
arī pienākumus un atbildību. 

Kā novērojuši dzīvnieku aizsardzības aktī-
visti, tieši pavasarī cilvēki visbiežāk izšķiras 
par dzīvnieka iegādi. Līdz ar to Ķekavas no-
vada pašvaldība apkopojusi īsu informāciju,  
kas jāzina dzīvnieku īpašniekiem. 

Pirms iegādājies, pajautā sev 
Pieņemot lēmumu par dzīvnieka uzņem-
šanu savā ģimenē, visupirms labi apdo-
mājiet un noskaidrojiet, kādas ir dzīv-
nieka rakstura īpašības un vajadzības, vai 
tās saskanēs ar jūsu raksturu; kas ģimenē 
uzņemsies atbildību par dzīvnieku; cik 
daudz laika varēsiet veltīt savam mīlulim 
un vai spēsiet nodrošināt dzīvnieka turē-
šanas apstākļus atbilstoši tā fizioloģiska-
jām un etoloģiskajām vajadzībām.

Mīlulis ar pasi
Dzīvnieku mazuļi ir ne tikai ļoti jūtīgi, bet 
viņiem arī ir nepieciešams apgūt pirmās 
suņu dzīves iemaņas, kuras apgūst saskar-
smē ar saviem mazajiem sugas brāļiem au-
dzētāja ģimenē. Tādēļ kucēnus iegādājie-
ties ne agrāk kā no astoņu nedēļu vecuma 
un divas nedēļas pēc pēdējās vakcinācijas. 
Savukārt kaķēnus – tikai no 10 nedē-
ļu vecuma un divas nedēļas pēc pēdējās  
  vakcinācijas. 

Pārliecinieties, ka plānoto mājdzīv-
nieku jūs saņemat kopā ar dzīvnieka pasi 
vai vakcinācijas apliecību, kurā norādītas 
veiktās vakcinācijas. Šādas prasības nosa-
ka MK noteikumi Labturības prasības mā-
jas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdznie-
cībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai.

Vakcinācija un čips 
Dzīvnieka veselība ir cieši saistīta ar jūsu 
ģimenes veselību. Lai dzīvniekam nebūtu 
parazītu (iekšējo un ārējo) noteikti divas 
reizes gadā jāveic dzīvnieku attārpošana, 
jo slikta tā medicīniskā aprūpe var ap-
draudēt arī jūs un jūsu ģimenes locekļu 
veselību. 

Atbilstoši Veterinārmedicīnas liku-

mam saimnieka pienākums ir katru gadu 
vakcinēt savu mīluli  – suni vai kaķi (ne 
vēlāk kā no triju mēnešu vecuma) – pret 
trakumsērgu. Ja šo prasību neievēro, var 
piemērot sodu dzīvnieku īpašniekam vai 
turētājam: no Ls 5 līdz 50 fiziskajām per-
sonām, bet juridiskajām  – no Ls  10 līdz 
500, konfiscējot dzīvniekus vai bez to kon-
fiskācijas.

Savukārt, ja vēlaties ar savu dzīvnieku 
piedalīties izstādē vai uz laiku izbraukt ār-
pus Latvijas, tam jābūt mikročipētam un 
reģistrētam datubāzē, kā to paredz Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība. 
Sākot ar šo gadu, mājas dzīvnieku reģis-
trācija ir maksas pakalpojums: par re-
ģistrāciju – Ls 5, par dzīvnieka īpašnieka 
maiņu – Ls 3,50. Šo reģistrāciju var veikt 
arī Ķekavas novada pašvaldībā.

Labi audzināts suns
Iegādājoties dzīvnieku, jūs uzņematies at-
bildību par šo dzīvo radību. Tādēļ jāatce-
ras, ka neaudzināts un agresīvs dzīvnieks 
var radīt nopietnus draudus gan pašam, 
gan sabiedrībai, tāpēc ir nepieciešama 
 apmācība. 

Apmācot suni, jāievēro treniņa slodzes 
atbilstība dzīvnieka adaptācijas spējām un 
nedrīkst izmantot tādas fiziskas ietekmē-
šanas metodes, kas izraisa bailes un rada 
apstākļus, kuri var kaitēt dzīvnieka psihis-
kajai un fiziskajai veselībai. Nosacījumus 
dzīvnieku apmācībām regulē Labturības 
prasības sporta, darba un atrakciju dzīv-
nieku turēšanai, apmācībai un izmantoša-
nai sacensībās, darbā vai atrakcijās. 

Lai neiekāptu mīnās
Ejot pastaigāties apdzīvotu vietu tuvumā, 
līdzi jāņem piederumi, lai varētu savākt 
sava dzīvnieka atstātos izkārnījumus. Tas 
ir viens no saimnieka pienākumiem. Vai 
šo prasību izpilda, to, patrulējot ikdienā, 
kontrolē arī pašvaldības policija.

Atkārtošana – zināšanu māte 
Dzīvnieku aizsardzības likums skaidri de-
finē dzīvnieka īpašnieka pienākumus, un 
(galvenie) tie ir: 
• rūpēties par dzīvnieka veselību, labturī-
bu un izmantošanu atbilstoši tā sugai, ve-
cumam un fizioloģijai; 

• nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un 
neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvnie-
kus; 
• nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairo-
šanos; 
• nodrošināt dzīvnieka turēšanas apstākļu, 
aprīkojuma, barības un ūdens atbilstību tā 
fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām, 
ņemot vērā attiecīgā dzīvnieka sugu, attīstī-
bas, adaptācijas un pieradināšanas pakāpi; 
• nepakļaut dzīvnieku sāpēm un ciešanām, 
kā arī novērst tā savainošanās iespējas; 
• ņemot vērā dzīvnieka fizioloģiskās un 
etoloģiskās vajadzības, nodrošināt dzīv-
niekam fizisko aktivitāti, bet dzīvniekam, 
kura pārvietošanās ir ierobežota, – pietie-
kamu turēšanas platību; 
• nodrošināt sterilizēta kaķa apzīmēšanu, 
ja kaķis uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā 
vietā dzīvojamo māju tuvumā. 
Ja īpašnieks nespēj pildīt šos pienākumus, 
atsavina dzīvnieku un to nodod personai, 
kas spēj parūpēties par dzīvo radību, dzīv-
nieku patversmei vai nogalina normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā. 

Nodeva par suņa un kaķa turēšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Pašvaldības no-
deva par suņu un kaķu turēšanu, dzīvnieka 
īpašniekam katru gadu jāsamaksā nodeva 
par suņa un kaķa turēšanu Ķekavas nova-
da administratīvajā teritorijā  – Ls  2 par 
vienu suni un Ls 1 par kaķi. 

Līdzekļus, kas iegūti no suņu un kaķu 
turēšanas nodevas, pašvaldība izlieto klai-
ņojošo suņu un kaķu izolācijas pasākumu 
finansēšanai, suņu reģistrācijas organizē-
šanai un vienota parauga žetonu iegādei. 
Dzīvnieka saimniekam, samaksājot no-
devu, ir jādodas uz pašvaldību (14.  kab., 
Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā), kur atbildī-
gie speciālisti dzīvnieku piereģistrēs vietē-
jā reģistrā un izsniegs žetonu. 

Padomā par dzīvnieka atpazīšanu
Saimniekam jānodrošina dzīvnieka pie-
derības atpazīšana. Arī tiem dzīvnie-
kiem, kurus to īpašnieki ir reģistrējuši 
Lauksaimniecības datu centra reģistrāci-
jas bāzē, būtu vēlama identifikācijas zīme 
(kakla siksniņa, kapsula vai cits atpazīša-
nas elements, kurā norādīts īpašnieka tāl-
ruņa numurs vai adrese). Šāda atpazīšanas 
prasība attiecas arī uz saimniekam piede-
rošiem sterilizētiem kaķiem.

Ja dzīvnieka piederību nav iespējams 
noskaidrot, tas tiek uzskatīts par bezsaim-
nieka dzīvnieku. Par klaiņojošo izolāciju 
Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi lī-
gumu ar dzīvnieku patversmi Mežavairogi. 
Klaiņojošo suņu vai kaķu izķeršanu jāpie-
saka Reģionālai pašvaldības policijai, darba 
dienās zvanot pa tālr. 67937102, bet brīvdie-
nās un nakts stundās – pa tālr. 110. Noķertie 
suņi tiek nogādāti patversmē, bet kaķi – pie 
vetārsta, kur tiek veikta dzīvnieka sterilizāci-
ja, tad tie palaisti brīvībā.

Agita Eizenberga,
Vineta Bērziņa

Dzīvnieks – prieks un atbildība
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Paziņojums par nekustamā īpašuma Stobriņi un nekustamā īpašuma 
Karjeras detālplānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stobriņi, kadastra numurs 8070 012 0223, nekustamā 
īpašuma Karjeras, kadastra numurs 8070 005 0055, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8070 012 0288, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas 
dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis. 

ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšliku-
mus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 2013. gada 22. martam Ķekavas novada pašvaldībā – 
Gaismas ielā 19, k.  9, Ķekavā, Ķekavas novada pašvaldībā, LV-2123. neskaidrību gadījumā 
iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). apmeklētāju pie-
ņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13, ceturtdienās plkst. 14–19.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, ku-
rām ir tiesības saņemt vienreizēju apbedīša-
nas pabalstu (turpmāk – pabalsts), pabalsta 
apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Pabalsts tiek piešķirts mirušās personas ap-
bedīšanas izdevumu segšanai.
3. tiesības saņemt pabalstu par mirušu per-
sonu, kuras pamata dzīvesvieta bija deklarēta 
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, ir 
fiziskai vai juridiskai personai, kura uzņēmu-
sies veikt mirušās personas apbedīšanu.

II. Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs ir Ls 70 (septiņdesmit lati).
5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ķekavas novada 
pašvaldības iestādes sociālais dienests (turp-
māk – sociālais dienests) budžeta līdzekļiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas 
kārtība
6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs 
vēršas sociālajā dienestā un iesniedz iesniegu-
mu pabalsta saņemšanai, uzrādot personu ap-
liecinošu dokumentu un miršanas apliecību.
7. Sociālais dienests izskata pabalsta pieprasī-
tāja iesniegumu, pieņem lēmumu par pabal-
sta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un 
trīs darba dienu laikā par pieņemto lēmumu 
paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā no-
rādot arī tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

8. Pabalsts pieprasāms 3 (trīs) mēnešu laikā 
no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
9. Pabalstu izmaksā Sociālais dienests desmit dar-
ba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
10. Pabalstu var saņemt:
10.1. skaidrā naudā Sociālā dienesta kasē;
10.2. bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesnie-
gumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēša-
nas kārtība
11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un fak-
tisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē.
12. Ķekavas novada domes lēmumu var pār-
sūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājums
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā  
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ķeka-
vas novada pašvaldības izdevumā Ķekavas  
Novads.

Roberts Jurķis, 
domes priekšsēdētājs 

ar saistošajiem noteikumiem, to pielikumiem 
un paskaidrojuma rakstiem 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). 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un 
piemērošanas kārtību atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām par Ķekavas novada 
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu.
2. nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mus ir tiesīgas saņemt fiziskās un juridiskās 
personas, šajos noteikumos noteiktajā kār-
tībā, ja nodokļa maksātājam nav nekustamā 
īpašuma nodokļa un cita veida maksājumu 
parādu pašvaldībai par iepriekšējiem maksā-
jumu periodiem, izņemot nodokļa maksātā-
jus, kuriem ir piešķirts trūcīgās un maznodro-
šinātās ģimenes(personas) statuss.
3. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnie-
guma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot 
gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tie-
sības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. 
šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par perio-
du, kurā persona atbilst šim statusam.

II. Atsevišķām maksātāju kategorijām no-
teiktie atvieglojumi
4. maznodrošinātām personām vai ģimenēm 
piešķir atvieglojumu 50 procentu apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas par periodu, 
kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodroši-
nātas personas statusam, saskaņā ar Ķeka-
vas novada sociālā dienesta izsniegtu izziņu 
attiecībā uz likuma Par nekustamā īpašuma 
nodokli 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.² 
daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa  
objektiem un tiem piekritīgo zemi.
5. Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas 
aeS) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 
piešķir atvieglojumu 50 procentu apmērā 
no aprēķinātās nodokļa summas attiecībā 
uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai 
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzī-
vojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvo-
jamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir 
dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcio-
nālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja 
tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai.
6. Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu 
atzītas par 1. un 2. grupas invalīdiem, piešķir 
nodokļa atvieglojumu 50 procentu apmērā 
no aprēķinātās nodokļa summas attiecībā uz 
dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir 
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvoja-
mo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvo-
šana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā iz-
mantošana ir saistīta ar dzīvošanu, ja tās netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
7. Personām, kurām ir kopīga deklarētā dzī-
vesvieta ar bērnu invalīdu vecumā līdz 19 
gadiem, piešķir atvieglojumu 50 procentu 

apmērā no aprēķinātās nodokļa summas at-
tiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no 
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām 
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izman-
tošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvo-
šanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai
8. fiziskām un juridiskām personām piešķir 
atvieglojumu 90 procentu apmērā no aprē-
ķinātās nodokļa summas par apbūves zemi 
vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas novada te-
ritorijas plānojumiem apbūves zeme atrodas 
teritorijā, kurai noteikts turpmākās izpētes 
teritoriju funkcionālais zonējums.  
9. fiziskām un juridiskām personām piešķir 
atvieglojumu 90 procentu apmērā no aprē-
ķinātās nodokļa summas par apbūves zemi 
vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas novada te-
ritorijas plānojumiem apbūves zeme atrodas 
teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruk-
tūras objektu izbūves teritoriju funkcionālais 
zonējums (a kategorijas valsts autoceļu un 
nobrauktuvju izbūvei).
10. fiziskām un juridiskām personām, kuru 
īpašumā ir publiski pieejamas sporta ēkas, 
piešķir atvieglojumu 25 procentu apmērā no 
aprēķinātās nodokļa summas par šo ēku.
11. fiziskām un juridiskām personām, kuru 
īpašumā ir kultūrvēsturiski pieminekļi, piešķir 
atvieglojumu 25 procentu apmērā no aprēķi-
nātās nodokļa summas par šo pieminekli.
12. Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras iz-
veidotas pašvaldības funkciju izpildes nodro-
šināšanai, piešķir atvieglojumu 90 procentu 
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par 
ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība.
13. Saimnieciskās darbības veicējiem piešķir 
atvieglojumu 25 procentu apmērā no aprēķi-
nātās nodokļa summas par ēkām, kurās tiek 
veikta saimnieciskā darbība. kapitālsabiedrī-
bām atvieglojumu piešķir kā de minimis at-
balstu, ievērojot eiropas komisijas 2006. gada 
15. decembra regulas nr.1998/2006 par Līgu-
ma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam nosacījumus.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas kārtība
14. Ja persona atbilst vairākām kategorijām, 
tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts 
lielākais atvieglojuma apmērs.
15. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
atvieglojumus piešķir:
15.1. ar pašvaldības izpilddirektora lēmumu 
noteikumu 4.–7. punktā norādītajām nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām;
15.2. ar domes lēmumu noteikumu 8.–13. 
punktā norādītajām nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātāju kategorijām.
16. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu  

piešķir, ja:
16.1. noteikumu 5.–7. punktā norādītais ne-
kustamā īpašuma objekts ir personas īpašumā, 
kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu,  
vismaz trīs gadus, persona nav noslēgusi uz-
tura līgumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu 
šajā īpašumā;
16.2. noteikumu 8.–13. punktā norādītajām 
maksātāju kategorijām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu atvieglojumus piešķir, ja 
par viena nekustamā īpašuma objektu aprē-
ķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
taksācijas gadā pārsniedz 40 latus, un:
16.2.1. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta 
un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atro-
das Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
16.2.2. juridiskās personas adrese un saim-
nieciskās darbības veikšanas vieta atrodas un 
reģistrēta Ķekavas novada administratīvajā 
teritorijā un vismaz 50 % no tās darbiniekiem 
ir deklarēti Ķekavas novada teritorijā.
18. nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jam motivēts iesniegums par atvieglojumu 
piešķiršanu un tam klāt pievienotie doku-
menti jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldībā 
līdz taksācijas gada 15. decembrim.
19. iesniegumam pievieno īpašuma tiesības 
apliecinošu dokumenta kopiju (uzrādot ori-
ģinālu) un:
19.1. noteikumu 5.–7. punktā norādītās per-
sonas apliecina, ka īpašumā nenotiek saim-
nieciskā darbība;
19.2. noteikumu 8.–13. punktā norādītās per-
sonas iesniedz:

19.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par 
nodokļu samaksu un darbinieku skaitu;
19.2.2. reģistrācijas apliecības kopiju; 
19.2.3. deklarāciju, ka kopējais de minimis 
atbalsts, ko saimnieciskās darbības veicējs ir 
saņēmis, nepārsniedz eiropas komisijas 2006. 
gada 15. decembra regulas nr. 1998/2006 par 
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de mi-
nimis atbalstam 2. panta 2. punktā noteikto 
augšējo robežu.
20. informāciju par nodokļa maksātāju un 
viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta paš-
valdības rīcībā esošajos reģistros.
21. atbilstības izvērtēšanai atvieglojuma 
piešķiršanas nosacījumiem nepieciešamības 
gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pa-
pildu informāciju.
22. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir 
atbildīgs par noteikumos paredzētajā kārtībā  
sniegto ziņu patiesumu.
23. izpilddirektora lēmums par nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu 
apstrīdams Ķekavas novada domē.

IV. Noslēguma jautājums
24. ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē saistošie noteikumi nr. 
7/2012 Par nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumu atvieglojumu piešķiršanu, kas apstip-
rināti ar 2012. gada 6. marta sēdes lēmumu  
nr. 2. (protokols nr. 6).

Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs

apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 14. februāra sēdes lēmumu nr. 1 § 2 (protokols nr. 4)

SAISTOšIE NOTEIKUMI NR. 4/2013

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu
izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 5. panta trešo un ceturto daļu

Pielikums
Ķekavas novada domes 2013. gada 31. janvāra sēdes lēmumam nr. 4.§ 1. (protokols nr. 3)

SAISTOšIE NOTEIKUMI NR.3/2013

Par apbedīšanas pabalstu 
izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu 



Vērot, kā bērns atklāj pasauli, 
nozīmē no jauna atklāt to pašam.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada februārī
reģistrēti jaundzimušie

Alise Kūla,
Dinārs Naudiņš,
Elīna Garbara,
Emija Saulīte,

Gabriels Andersons,
Gerda Miķelsone,

Gvido Grava,
Heidija Saulīte,

Krista Manoiļenko,
Lauris Dīķis,

Liesma Raipale,
Markuss Fišers,

Marta Urtāne,
Nils Bogomols,

Roberts Muižnieks,
Rūta Lismane,
Tomass Pepe.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu 
vecākus!

8  dažādi Ķekavas novads
2013. gada 12. martā

Sveicam
Aiziet gadi un dienas – 

tos mūžība aiznes,
Pie jaunības ezeriem

apmesties liedz...
Bet vienmēr lai ziedos

dūc skaistāko atmiņu bites,
Un daudzgadu ozols

lai tīkamu paēnu sniedz. 
(E. Zālīte)

Ķekavas novadā 
2013. gada martā

Ķekavas pagastā 
80 gadu jubileju svin 

Dzidra Buklovska,
Edvīns Ulmanis,
Elza Riteniece,
Ojārs Jansons,
Zinaida Kanča,

85 gadu jubileju svin 
Aleksandrina Kasicka,

90 gadu jubileju svin 
Ņina Liepa,

95 gadu jubileju svin 
Elfrida Rudaka,

Juzefa Andžāne,
Valija Ozoliņa,

96 gadu jubileju svin 
Marija Vegliņa,

Baložu pilsētā
80 gadu jubileju svin 

Valda Štrāle,
Rozālija Znotiņa,

85 gadu jubileju svin 
Alexey Mikheenkov,

Daugmales pagastā
80 gadu jubileju svin

Zinaida Burilova,
98 gadu jubileju svin 

Olga Ozoliņa.
Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Sveicam

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

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada februārī
reģistrēti mirušie
Antoņina Bruža (1930),

Broņislavs Buraks (1935),
Helga Bekmane (1935),

Laimonis Zadraks (1922),
Lilija Olga Rekmane (1922),

Māra Rudoviča (1960),
Ringolds Rāvičs (1925),

Staņislavs Jakušenoks (1946).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Mūžībā pavadīti

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, 
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu. 
Nostājas blakus tev draugi un klusē

Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.

Izsākām līdzjūtību Ilgai 
Priedei, brāli mūžības ceļos 

pavadot.
Ķekavas novada pensionāru  
biedrības Polārblāzma valde

Līdzjutība

No sirds paldies viesiem, visiem,  
kas klātienē un sirdī bija kopā ar 
mums Helgu Bekmani  
mūžībā pavadot.

Piederīgie

Pateicība Vienas dienas ekskursija pensionāriem maijā maršruts: 

Jelgava–Zaļenieki–Vilce–Lielplatone. 
Pieteikties ceturtdienās Ķekavas kultūras nama plkst. 11–13. tālr. 29613774. 

Pensionāru padome 

Privātmāju īpašnieki!
Lai pasta sūtījumi veiksmīgi nonāktu līdz adresātam, 

novada pastnieki aicina privātmāju īpašniekus izvietot 
pasta kastītes un mājas adrešu plāksnītes. 

Jūsu pastnieki

Ķekavas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikties latviešu valodas 
kursiem, aizpildot anketu interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība. 
Anketa jānosūta uz e-pasta adresi linda.zake@kekava.lv. Mācības notiks Baložu 
vidusskolā.

Plašāka informācija pa tālruni 67935824.

Gadatirgi 
Ķekavas novadā 2013. gadā

Ķekavā,
pie Doles Tautas nama un Skolas ielā
plkst. 8–15
24. martā – Lieldienu gadatirgus,
21. aprīlī – Pavasara gadatirgus,
26. maijā – Vasarsvētku gadatirgus,
16. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus,
21. jūlijā – annas dienas gadatirgus,
25. augustā – Pirmsskolas gadatirgus,
29. septembrī – miķeļdienas gadatirgus,
20. oktobrī – Rudens gadatirgus,
10. novembrī – mārtiņdienas gadatirgus.

Baložos,
laukumā pie ēkas, Purva ielā 2/4
plkst. 8–15
30. martā – Lieldienu gadatirgus,
27. aprīlī – Pavasara gadatirgus,
18. maijā – Vasarsvētku gadatirgus,
22. jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus,
13. jūlijā – Vasaras gadatirgus,
31. augustā – Pirmsskolas gadatirgus,
21. septembrī – Ražas svētku gadatirgus,
12. oktobrī – Rudens gadatirgus.

Kursi

Ekskursija pensionāriem

Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

Sveicam novadnieci 102. jubilejā!
22. februārī savu 102. dzimšanas dienu sagaidīja 

ķekaviete Marcjanna Grauduže.

Vēlam jubilārei veselību, izturību un dzīvesprieku!

Galdniecība Mežmaļi meklē projekta vadītāju.
Vēlama pieredze un zināšanas kokapstrādē, darbā ar datoru, atvērtība saskarsmē ar 
klientiem un kolēģiem. Vairāk par galdniecību www.mezmali.lv. Tālr. 29247201.

Sveicam

15. martā plkst. 12
Ķekavas kultūras namā

Ķekavas novada pensionāru 
biedrības Polārblāzma 

biedru sapulce
(paveiktā darba atskaite, debates, vēlēšanas).

Aicināti visi biedrības biedri.
Iesniegumus par jaunu biedru uzņemšanu 

pieņem katru ceturtdienu plkst. 11–13 
Ķekavas kultūras namā. 

Pēc sapulces aptuveni plkst. 14
 atpūtas pēcpusdiena

 Mostas pirmā puķe un strauts.
Programmā:

• līnijdejas – senioru grupa Pīlādžvīns,
sieviešu deju grupa Ābeļzieds,
• vingrotāju grupa Novecosim aktīvi.
• Muzicēs kapela Vecie draugi.
• Foto izstāde – Māra Brikule 
(materiāli no ekskursijām).
Mīļi gaidīti visi pensionāri, ne tikai 
biedrības biedri! Līdzi jāņem groziņš ar 
pašu sarūpētu cienastu.
Plašāka informācija – pa tālr. 26274699, Ilga.

Pensionāru biedrība 
Polārblāzma

Darbs

Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija 
Caur visu mūžu klusi stīdz, 

Lai mīlai nenākas teikt: “bija”, 
Lai saule vienmēr nāk jums līdz!

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada februārī
salaulāti

Jānis Melderis un 
Tatjana Francuzova,

Sandijs Irnests un
 Anna Solodovņikova.

APSVEICAM!
Ķekavas novada dome



sPorts  9Ķekavas novads
2013. gada 12. martā

6. un 7. aprīlī plkst. 9
Ķekavas sporta klubā

Ķekavas novada
Galda spēļu 

daudzcīņa 2013
Sacensību programmā

• Šahs
• Novuss
• Dambrete
• Galda teniss
• Šautriņu mešana
• Zolīte

Plašāku informāciju un sacensību 
nolikumu skatīt http://sports.kekava.lv

Organizē 
Ķekavas novada pašvaldības 

sporta aģentūra

17. martā plkst. 10
Ķekavas sporta klubā

Ķekavas novada 
Individuālais čempionāts 

novusā 2013
Plašāku informāciju un sacensību 

nolikumu skatīt http://sports.kekava.lv

Organizē Ķekavas novada 
pašvaldības sporta aģentūra

12. martā plkst. 14.30–18.30
Ķekavas sporta klubs

Latvijas čempionāta spēles 
jauniešiem (Ķekavas Bulldogs–Kurši)

16. martā plkst. 10–18
Ķekavas sporta klubs

Latvijas čempionāts novusā vīriešu 
jaukto dubultspēlēs

16. martā plkst. 12–13.30
Ķekavas vidusskola

Maksibasketbola spēle (vīr.40+) 
Ķekava–SC Group

17. martā plkst. 10–15
Ķekavas sporta klubs

Ķekavas novada individuālais 
čempionāts novusā

18. martā plkst. 19–20.30
Ķekavas vidusskola

Dubultamatieru līgas spēle 
basketbolā (vīr.) ThermoKid/
Ķekava–Kursa MRU/Mārupe

22. martā plkst. 18
Krodziņš ZEBRA

Ķekavas novada čempionāts zolītē, 
1. posms

23. martā plkst. 10–18
Ķekavas sporta klubs

Latvijas čempionāts novusā vīriešu 
pāru dubultspēlēs

24. martā plkst. 15–16.30
Ķekavas vidusskola

Maksibasketbola spēle (vīr.45+) 
Ķekava–Basketfani

27. martā plkst. 20–21.30
Ķekavas vidusskola

Maksibasketbola spēle (vīr.50+) 
Ķekava–Ikšķile

27. martā 19.45–21
Ķekavas sporta klubs

Entuziastu līgas spēle basketbolā 
(siev.) Ķekava–Otrā Elpa

5. aprīlī  plkst. 18
Krodziņš ZEBRA

Ķekavas novada čempionāts zolītē, 
2. posms

6. aprīlī plkst. 9
Ķekavas sporta klubs

Ķekavas novada atklātais 
čempionāts Galda spēļu daudzcīņā

6. aprīlī plkst. 12–13.30
Ķekavas vidusskola

Maksibasketbola spēle (vīr.55+) 
Ķekava–Tukums

6. aprīlī plkst. 13.30–15
Ķekavas vidusskola

Maksibasketbola spēle (vīr.40+) 
Ķekava–Doks Jelgava

7. aprīlī plkst. 9
Ķekavas sporta klubs

Ķekavas novada atklātais 
čempionāts Galda spēļu daudzcīņā

12. aprīlī plkst. 18
Krodziņš ZEBRA

Ķekavas novada čempionāts zolītē, 
3. posms

13. aprīlī plkst. 10
Pie Baložu vidusskolas

Latvijas individuālās ceļu satiksmes 
dalībnieku sacensības Baložu 
Velodrošība 2013, 1. posms

13. aprīlī plkst. 10
Pie Baložu vidusskolas Baložu Velokross 2013, 1. posms

19. aprīlī plkst. 18
Krodziņš ZEBRA

Ķekavas novada čempionāts zolītē, 
4. posms

27. aprīlī plkst. 10
Pie Baložu vidusskolas

Latvijas individuālās ceļu satiksmes 
dalībnieku 
sacensības Baložu Velodrošība 2013, 
2. posms

27. aprīlī plkst. 10
Pie Baložu vidusskolas Baložu Velokross 2013 2. posms

Sacensību kalendārs 
Ķekavas novadā

Veicinot Ķekavas novada iedzīvotāju 
pievēršanos aktīvam dzīvesveidam 
un iesaistīšanos sportā, Ķekavas no-
vada pašvaldības sporta aģentūra jau 
ceturto gadu sniedz atbalstu sportis-
tiem pēc vienota nolikuma.

Nolikums Par finansējuma sadali Ķekavas 
novada sportistiem ir sadalīts trīs daļās, lie-
lākā daļa no sportam atvēlētajiem līdzek-

ļiem veido Masveidības fondu, kas tiek 
piešķirts atbilstoši sportā iesaistīto bērnu,  
jauniešu un pieaugušo skaitam. Otra daļa 
ir Rezerves fonds, kas tiek izmantots ne-
paredzētiem ar sportu saistītiem izdevu-
miem un trešā – Balvu fonds, kas tiek pie-
šķirts par sportistu sasniegumiem.

Pēc nolikuma Par finansējuma sadali  
Ķekavas novada sportistiem 2012.  gadā 
no Masveidības fonda vienam sportis-

tam tika piešķirti: sportistam pieaugu-
šajam Ls  32,93, sportistam bērnam (līdz 
6 g.  v.)  – Ls 35,66, sportistam jaunietim 
(7–21 g. v.) – Ls 62,96.

Savukārt 2013.  gada 1.  ceturksnī no 
Masveidības fonda vienam sportistam pie-
šķirti: sportistam pieaugušajam  – Ls 6,94, 
sportistam bērnam (līdz 6 g. v.)  – Ls  6,4, 
sportistam jaunietim (7–21 g. v.) – Ls 13,32. 

Anete Medne

No 1. līdz 3.  martam Spānijas pilsētā  
Segorbe Latvijas izlase piedalījās 
Eiropas Čempionātā loka šaušanā 
(IFAA sistēmā) iekštelpās. 

Sacensību zāli apbalvošanas ceremonijas 
laikā astoņas reizes satricināja daudzbalsīgs  
“LAT-VI-JA!”. Septiņas reizes par godu 
Eiropas čempioniem un vienu vicečempio-
nam! Deviņi izlases sportisti atveda astoņas 
medaļas, septiņas no tām augstākā kaluma. 
Tas ir nebijis panākums Latvijas loka šau-
šanas vēsturē. Arī Ķekavas vidusskolas 6.a 
klases skolnieks Haralds Bensons, kurš 
startēja kadetu grupā (vecumā līdz 13  ga-

diem), ir viens no uzvarētājiem: viņš izcīnīja 
Eiropas čempiona titulu tradicionālo loku 
klasē (CMLB), kā arī laboja esošos Eiropas 
rekordus gan vienā kārtā (271 punkts), gan 
trīs dienu kopsummā (806 punkti). 

Haralds trenējas loka šaušanas spor-
ta klubā Savage Archer Baložos un loka 
šaušanas sporta klubā Amazones Rīgā pie 
trenera Eduarda Lapsiņa. Šī panākuma 
kaldināšanā ļoti liela loma bija arī Haralda 
vecāku nesavtīgajai palīdzībai.

Juris Novožilovs

Zelta medaļa Eiropas čempionātā loka šaušanā

Finansiālais atbalsts sportistiem 

Biedrība/sporta klubs/komandas (skaits) Piešķirtais finansējums (Ls)
ūdenssporta klubs Kambīze 1167,70
Ķekavas svarbumbu celšanas klubs 1473,13
Zelta Rati 385,86
futbola skola Metta (4) 5180,27
futbola klubs Auda (8) 5406,70
florbola klubs Ķekava (3) 4920,00
futbola klubs Ķekava 1227,39
Sporta klubs Savage Archer   609,76
Kusties! 179,38
florbola klubs Ķekavas Bulldogs (18) 16 479,60
Regbija klubs Miesnieki (7) 3454,97
Sporta klubs Daugmale 1950,54

Piešķirtais finansējums biedrībām, sporta klubiem, individuālajiem sportistiem 2012. gadā

Ķekavas kikboksa klubs 1064,95
Zaļai nākotnei 95,89
Volejbola klubs LSPA/Ķekava 637,09
aktīvās atpūtas komplekss Lapsu kalns 236,23
Ķekavas vingrošanas klubs Feja 559,70
Ķekavas novada basketbola komandas (21) 11 041,68
Baložu vidusskolas velodrošības komanda 2012,19
Jātnieku sporta klubs Temperaments 507,93
džudo klubs Bosko 630,10
Ķekavas novada novusa komandas (3) 714,26
futbola komanda Ķekavas novads/AXA 1648,59
individuālie sportisti 13 416,09

Biedrība/sporta klubs/komandas (skaits) Piešķirtais finansējums (Ls)

Latvijas izlase

Haralds izcīnīja Eiropas čempiona 
titulu tradicionālo loku klasē.
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22. februārī sportiski azartiskā gaisotnē 
Baložu vidusskolā notika Ķekavas no-
vada skolēnu II Ziemas sporta spēles. 

Kopumā sporta spēlēs startēja 50 skolēni 
no Ķekavas vidusskolas, privātās pamat-
skolas Gaismas tilts 97 un Baložu vidus-
skolas. Sacensību dalībnieki komandās 
sacentās distanču slēpošanā, jautrajā biat-
lonā un ragaviņu vilkšanas sacensībās. 

Sacensību kopvērtējumā Baložu vidus-
skolas komanda izcīnīja 1. vietu 1.–3. kla-
šu un 7.–9.  klašu grupās, Ķekavas vidus-
skolas komanda – 1. vietu 4.–6. klašu un 
10.–12.  klašu grupās. Bet privātā pamat-
skola Gaismas tilts 97 ieguva 2.  vietu 1.–
3. un 4.–6. klašu grupās.

Izvērsti sacensību rezultāti un foto no 

sacensībām skatāmi Baložu vidusskolas 
vietnē www.balozuskola.lv vai sports.keka-
va.lv.

Paldies visiem par jauko un sportisko 
atmosfēru!

Lauma Žilko

Ziemā sporto ar azartu

Mirklis no II Ziemas sporta spēlēm

Ķekavas novada sporta skolā sportiski 
aktīvi un sasniegumiem bagāti rit jau 
otrais gads – audzēkņu skaits, to pro-
fesionālā sportiskā sagatavotība, kā 
arī sporta veidu skaits tikai palielinās 
un attīstās. Viens no pārstāvētajiem 
sporta veidiem ir arī regbijs. 

Regbijs – pasaulē ir elitārs sporta veids – šo-
brīd pievienojies arī olimpisko sporta veidu 
saimei, izveidojot jaunu regbija paveidu 
regbijs-7. Zīmīgs fakts pērn notika Latvijas 
III Olimpiādē Liepājā, kad sacensības aiz-
vadīja regbisti no dažādiem novadiem. Ķe-
kavas novads tika godam pārstāvēts, kļūstot 
par Olimpiskajiem vicečempioniem. 

Olimpiskajā dienā daudzi Ķekavas no-
vada bērni piedalījās aizraujošā Lentīšu 
regbija turnīrā. Redzot bērnu atsaucību un 
interesi, šogad tiek plānots sarīkot vairā-
kus šādus turnīrus.

Šogad Ventspilī no 13. līdz 16. jūnijam 
notiks Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kur 
būs arī regbija-7 sacensības gan zēniem, 

gan meitenēm (dzimuši laika posmā no 
1995. līdz 1996. gadam). 

Ķekavas novada sporta skolas regbija 
treneri aicina aktīvos jauniešus un jaunie-
tes pieteikties regbija nodarbībām, lai jau 
vasarā labākie jaunie regbisti pārstāvētu 
Ķekavas novadu Latvijas Jauniešu olimpi-
ādē 2013. Tas noteikti būs fantastisks pie-
dzīvojums un pozitīvas emocijas – svētku 
parāde, sacensības, vasara, jūra! 

Latvijā ir tikai divas sporta skolas, kurās 
ir apstiprināta regbija programma, un ķeka-
vieši šajā ziņā ir soli priekšā citiem. Regbija 
popularitāte un atpazīstamība Latvijā strauji 
aug, jo vienā komandā spēlē kā īsie, tā garie, 
tievie un dūšīgie. Šobrīd Ķekavas sporta sko-
lā regbija grupās trenējas jau 32 jaunieši da-
žādās vecuma grupās no 15 līdz 22 gadiem. 
Sporta skolas treneri ir ar atbilstošu regbija 
treneru kvalifikāciju, iepriekš pārstāvējuši 
Latvijas izlasi pieaugušo sacensībās, aktīvi 
turpina sportot un vēlas savas zināšanas un 
pieredzi nodot jaunajiem censoņiem. Ķeka-
vas novada sporta skola ir lieliska iespēja un 

priekšrocība jauniešiem un jaunietēm aktīvi 
sportot un iegūt profesionālās ievirzes diplo-
mu attiecīgajā sporta veidā. 

Lielākā daļa jauniešu sev ir izvirzījuši 
augstus mērķus: saņemt sporta stipendijas 
augstskolās, spēlēt Latvijas U18 un U20 
regbija izlasēs, nokļūt Pasaules Universi-
ādē vai spēlēt Olimpiskajā atlases turnīrā.  
Regbijs ir veids, kā sasniegt vairāk, un 
 iespējas ir jāizmanto.

Papildu motivācija un gandarījums ir 
redzēt personīgos rezultātus un sasniegu-
mus, piedalīties sacensībās, iegūt jaunus 
draugus, būt sportiski aktīvam.

Vairāk par treniņiem, komandām, pie-
teikšanos, treneriem var uzzināt: 

• sociālajos tīkos: draugiem.lv un face-
book.com – Miesnieki Juniors,

• rakstot: sportaskola@kekava.lv,  
miesnieki.juniors@gmail.com, 

• zvanot treneriem Kārlim Ventam 
(tālr. 29251709) vai Elmāram Šefanovskim  
(tālr. 29332986).
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2012./13. gada sezonu vīriešu florbola 
komanda Ķekava sāka kā 2012. gada 
vicečempioni, kad visai florbola sa-
biedrībai vēl pavisam svaigā atmiņā 
bija viena no visu laiku aizraujošāka-
jām finālsērijām, kurā tikai pēdējās, 
izšķirošās, 7. finālspēles pagarinājumā 
uzvaru svinēja Lielvārde.

Visu regulāro sezonu Ķekava stabili turējās 
labāko četru komandu pulkā, izcīnot gan 
skaistas uzvaras (divas pār spēcīgo Cēsu 
Lekringu izcīnītas bullīšos un pagarināju-
mā), gan piedzīvojot zaudējumus, kas se-
zonas beigās liedza pacīnīties par uzvaru 
regulārā čempionāta kopvērtējumā. 

Komandas kodols palicis nemainīgs. 
Karjeru beiguši ilggadējie Ķekavas krāsu 
aizstāvji Māris Gržibovskis un Normunds 
Ozoliņš, bet klāt nācis aizsargs Mārtiņš 
Druvkalns, kurš kopā ar Gintu Klēģeru 
un Jāni Peiču decembrī pārstāvēja Latvijas 
izlasi Pasaules čempionātā. Piesaistīti arī 
perspektīvākie jaunās paaudzes spēlētāji – 
Rūdolfs Blūms un Atis Lazdiņš.

Regulārajā sezonā aizvadītas 22 spēles, 
izcīnītas 15 uzvaras, piedzīvoti 7 zaudē-
jumi. Komandas ražīgākie punktu vācēji 
bijuši Ēriks Akulovs, Alvis Dāle un brāļi 
Klēģeri. 

4. vieta nozīmē, ka ceturtdaļfināla cī-
ņas līdz trim uzvarām jāaizvada ar 5. vie-
tas īpašniekiem – sīkstajiem Talsi/Triobet 
(raksta tapšanas brīdī Ķekavai jau divas 
uzvaras), kuru sastāvā spēlē eksķekavietis 
Matīss Jansons. Šīs sērijas uzvarētāji pus-
finālā tiksies ar Lielvārdes (1. vieta reg. 
sezonā) un Kuršu (8. vieta reg. sezonā) 
dueļa uzvarētāju. Šinī sērijā ar 2:0 vadībā 
ir Latvijas čempioni.

Kā zināms, Ķekava savas play-off spē-
les aizvada Kocēnos, tādēļ aicinām ikvienu 
līdzjutēju sekot līdzi informācijai koman-
das un Ķekavas novada sociālajos tīklos 
par fanu busiem, ko nodrošina Ķekavas 
novads. Atbalstīsim mūsējos kopā – par 
lielām uzvarām!

Gundega Jume

Atbalstīsim mūsu 
florbolistus
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Kā mainījusies kultūras namu pārvaldība 
kopš 2011. gada kultūras aģentūras reor-
ganizācijas?
Artūrs Ancāns, kultūras aģentūras  
direktors: 2011. gada aprīlī, pildot aģentūras 
darbības pārbaudes komisijas norādījumus, 
izveidoju aģentūras reorganizācijas plānu, 
kā rezultātā likvidēju kultūras namu vadītāju 
amatus, bet to vietā bijušos vadītājus iecēlu 
atbildīgos amatos visas kultūras aģentūras 
mērogā. Tādējādi Vēsma Ozoliņa kļuva par 
visas kultūras aģentūras stratēģijas projektu 
vadītāju, bet Aija Vitmane – par amatierkus-
tības projektu vadītāju.

Pateicoties šim solim, tika ekonomēti 
finanšu līdzekļi, kas ļāva paaugstināt atalgo-
jumu virknei kultūras aģentūras darbinieku. 
Neraugoties uz ekonomiskajiem ieguvu-
miem un to, ka pēdējos divos gados ir ļoti 
auguši gan kultūras aģentūras ieņēmumi no 
pasākumiem (kopā 2012. gadā esam organi-
zējuši 1274 norises), gan apmeklējums (kopā 
2012. gadā mūsu pasākumus ir apmeklējuši 
163 897 cilvēki), darbinieki kā vienu no gal-
venajiem lūgumiem man izteica atjaunot 
kultūras nama vadītāju posteni.

Respektējot darbinieku lūgumu, no šī 
gada marta visos mūsu kultūras namos 
atkal ir namu vadītāji, kuri turpmāk pil-
nā mērā būs atbildīgi par kultūras namā  
notiekošo.

Kādēļ par vadītājiem nestrādās tie paši va-
dītāji, kuri darbu veica līdz 2011. gadam?

A.  Ancāns: Gan Daugmales kultūras 
nodaļā, gan Katlakalna Tautas namā vadī-
bas groži joprojām ir mūsu cienījamo dar-
binieču Anitas Lubovas un Aijas Vitmanes 
rokās. Ņemot vārā, ka bijusī Baložu kultū-
ras nama vadītāja ir pārtraukusi darba attie-
cības ar kultūras aģentūru un šobrīd vada 
Carnikavas kultūras nama darbu, priecājos, 
ka mums izdevās vienoties par sadarbību ar 
lielisku kolektīvu vadītāju Viju Fogeli. Un, 
tā kā Vēsma Ozoliņa arī šobrīd turpina ie-
ņemt augstu amatu kultūras aģentūras ad-
ministrācijas hierarhijā, vadītājas amatam 
Ķekavas kultūras namā uzaicināju jaunu, 
zinošu, ļoti izglītotu un Latvijā jau autoritāti  
ieguvušo Sanitu Sējāni.

Lūdzu, pastāstiet lasītājiem par savu 
līdzšinējo profesionālo darbību!

S.  Sējāne, Ķekavas kultūras nama  
vadītāja: Visa mana līdzšinējā darbošanās 
ir cieši saistīta ar mūziku un kultūras aktivi-
tātēm. Sākot ar Jāzepa Vītola Mūzikas aka-
dēmijas studijām kordiriģēšanā, Kultūras 
menedžmenta maģistra studijām Kultūras 
akadēmijā un beidzot ar līdzdalību dažādu  
veidu kultūras projektu organizēšanā. Šī 
brīža aktuālākie projekti ir līdzdalība  – 
esmu projekta vadītāja Vokālo ansambļu 
laicīgās mūzikas koncertam Putns ar zīda 
asti un Vokālo ansambļu sadziedāšanās – 
ielu muzicēšanas svētkos, kā arī horeogrāfe  
Bērnu vokālo ansambļu koncertā Jūriņā 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos (2013).

Līdz šim pildīju direktora vietnieces 
pienākumus ārpus klases darbā Rīgas 
Valsts 3. ģimnāzijā. Paralēli nu jau piek-
to sezonu par savu sirdsdarbiņu uzskatu  
Rīgas Latviešu biedrības nama vokālo bēr-
nu studiju Knīpas un Knauķi, kur pildu  
vadītājas un horeogrāfes pienākumus. Tieši  
pirms gada šis ansamblis savu 40 gadu ju-
bilejas koncerttūri Mūsu mammai un tē-
tim uzsāka Ķekavā, un, pateicoties sirsnī-
gajai uzņemšanai, man personīgi Ķekavas 
kultūras nams saistās ar ļoti atvērtu, sir-
snīgu un tradīcijām bagātu kultūras vidi. 
Uz mani lielu iespaidu atstāja Ķekavas 
kultūras nama bērnu ansambļa sveiciens! 
Pateicoties šai pozitīvajai pieredzei, ar lielu 
prieku piekritu darboties Ķekavas kultūras 
nama kultūras dzīves veidošanā. Apzinos, 
ka Ķekavas kultūras nams ir viens no la-
bākajiem kultūras namiem Latvijā, un šī 
brīža kultūras aģentūras vadības prasības 
ir ļoti augstas. Bet man patīk izaicinājumi.  
Turklāt – es jau tagad esmu lieliskās attie-
cībās ar daļu kultūras nama darbinieku,  
tāpēc ceru un ticu, ka mums būs ļoti veik-
smīga radoša sadarbība. Dzīvē notiek 
brīnumainas sagadīšanās: šobrīd kopā ar 
Ķekavas amatierkustības dalībniekiem  – 
Ilonu Vaitavu, Gitu Drevinsku un Rūdolfu 
Bērtiņu – piedalāmies ar Jūras zilo kori 
TV3 šovā Koru kari 3!

Manas tuvākās darbības kultūras namā 
būs saistītas ar personīgu iepazīšanos ar 
katru no 32 kultūras nama darbiniekiem, 
darbinieku vajadzību izprašanu un prob-
lēmu novēršanu. Bet kopumā steidzami 
jādomā par kultūras nama renovācijai un 
siltināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu 
piesaisti. Protams, īpašu uzmanību pievēr-
sīšu kultūras nama telpu lietotājiem, pie-
mēram, Ķekavas pensionāriem.

V. Fogele, Baložu kultūras nama vadī-
tāja: Sākot dzīvot Ķekavas novada Baložu 
pilsētā, meklēju radošu darba piedāvājumu, 
kur realizēt savas darba iestrādes un iepriek-
šējo radošo pieredzi (pasākumu, koncer-
tu organizēšana un vadīšana, kordiriģente 
bērnu vokālajam pedagogam un pieredze 
biznesa jomā) uz iegūtās izglītības bāzes. Ba-

ložu kultūras namā sāku strādāt ar ansam-
bļiem Baltā dūja un Balodīši. Priecājos par 
savu mazo dziedātāju vecāku atzinību par 
koncertu organizēšanu, bērnu iesaistīšanu 
teatralizētos uzvedumos. Ar lepnumu varu 
teikt, ka bērnu skaits ļoti palielinājās, tā iz-
veidojās vokālā studija Karamele, kur tagad 
darbojas aptuveni 60 bērni, pārsvarā Baložu 
pilsētas iedzīvotāji.

Veiksmīgi paplašinot sadarbību ar kul-
tūras aģentūras citiem mākslinieciskajiem 
kolektīviem, iesaistījos arī cita satura pasā-
kumos, tiku novērtēta un pieņēmu piedā-
vājumu turpināt darbu kā Baložu kultūras 
nama vadītāja.

Vēlos panākt, lai Baložu pilsētas iedzīvo-
tāju kultūras jomas intereses tiktu respektētas, 
celtos viņu pašizpausmes aktivitāte un mēs 
kļūtu interesanti arī ārpus novada. Grupas 
Pērkons koncerts 22.  februārī, kurā pulcē-
jās absolūtais kultūras nama apmeklētāju 
rekordskaits (390  klausītāju), pierādīja, ka 
varam organizēt ļoti mīlētu un pieprasītu iz-
pildītājmākslinieku koncertus. Un es apzinos, 
ka Baložu kultūras nama telpas ir unikālas un 
pārāk maz izmantotas. Taču tās ir jāsakārto, 
tieši tāpēc pirmais darbs, ko izdarījām šo-
gad, bija kultūras nama bēniņu siltināšana, 
pateicoties tam ietaupīsim aptuveni 30 % no 
ikmēneša izdevumiem par siltumu, bet tagad 
veidojam jaunu pieklājīgu ģērbtuvi, kam se-
kos bērnu muzikālās attīstības centra izveide. 

Kādas papildu izmaiņas skars kultūras 
aģentūras pārvaldi?

A. Ancāns: 2012. gada kultūras aģen-
tūras darbinieku aptaujā par populārāko 
darbinieci tika atzīta Inga Biedriņa, kura 
līdz šim pildīja koncertu, pasākumu un sa-
rīkojumu projektu vadītājas pienākumus. 
Turpmāk I. Biedriņa būs mana vietniece, 
tomēr turpinās atbildēt par lielākajiem no-
vada pasākumiem, novada svētkiem un fes-
tivāliem. Ķekavas novads ir pietiekami liels 
un varens, lai spētu organizēt nacionāla un 
starptautiska līmeņa pasākumus. Viņai arī 
uzticēšu pārvaldīt koncertzāli – Doles Tau-
tas namu, atgriežoties pie idejas organizēt 
augstvērtīgu profesionālu mūziķu koncer-
tus. Pirmo ir plānots realizēt koncertciklu  
Muzikālās ceturtdienas, kas notiks katra 

mēneša pirmo un trešo ceturtdienu Doles 
Tautas namā.

I.  Biedriņa, kultūras aģentūras direk-
tora vietniece: Aģentūrā strādāju kopš 2011. 
gada vasaras, kad tiku piesaistīta uz starptau-
tiskā festivāla VIA Ķekava norises laiku. Ie-
spējams, mans darbs tika labi novērtēts, un 
man piedāvāja veikt koncertu, pasākumu un 
sarīkojumu projektu vadītājas pienākumus. 
Varu droši teikt: man patīk mans darbs! Šajā 
darbā varu pašrealizēties, manas iniciatīvas 
tiek atbalstītas, bet pats labākais  – neviena 
diena nav tāda pati kā iepriekšējā, katra die-
na nes kaut ko jaunu, vērtīgu un aizraujošu. 
Līdz darbam kultūras aģentūrā esmu savā 
dzīvē strādājusi ļoti atšķirīgās jomās  – gan 
bankā, gan skaistumkopšanas un profesio-
nālās izglītības jomā, man patīk izmēģināt 
savus spēkus dažādās jomās, izaicināt sevi. 
Pasākumu organizēšana, vadīšana vienmēr 
ir bijis mans vaļasprieks. Ir tik lieliski radīt 
svētkus sev un apkārtējiem. Un nu mans 
vaļasprieks ir kļuvis par manu nodarboša-
nos, tādēļ es lepojos ar savu darbu, lepojos 
ar mūsdienīgo kultūras aģentūras novada 
kultūras portālu ParKultūru.lv, koncertzāles 
Doles Tautas nams akustiku un īpašo auru, 
augstu vērtēju novada bagāto tradīciju klās-
tu. Esmu priecīga, ka man, ķekavietei, kopš 
dzimšanas ir iespēja būt klāt novada kultūras 
dzīves norisēs un sniegt savu ieguldījumu.

Kas ir būtiskākās ieceres, ko plānojat 
paveikt kultūras aģentūras darbā 2013. 
gadā?

A. Ancāns: Ieceru ir pārāk daudz, lai tās 
uzskaitītu šajā intervijā. Tomēr  – šis gads 
mums ir ļoti īpašs, jo gatavojamies diženāka-
jiem latviešu tautas svētkiem – Vispārējiem 
latviešu dziesmu un deju svētkiem. Tam arī 
pilnībā pakļausim pirmo pusgadu, gatavo-
šanās laikā iesaistot arī bibliotēkas, muzeju, 
tūrisma un kultūras informācijas centrus. 
Neaizmirsīsim arī iesāktos darbus  – šogad 
jāpaveic Katlakalna bibliotēkas remonts, kas 
dāvās iedzīvotājiem vēl vienu modernu kul-
tūrvidi novadā, kā arī domājam nostiprināt 
vairākus iesāktos projektus: Drauga kartes 
lojalitātes programmu, Mārketinga program-
mas, zīmola ParKultūru.lv stiprināšanu. 

Eva Andža 

Kultūras namos valdīs 
enerģija, izaicinājums un profesionalitāte

Inga Biedriņa Vija Fogele Sanita Sējāne
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DOLES TAUTAS NAMS

22. martā plkst. 18
eS mūžizglītības programmas projekta ietvaros vīru vokālo ansambļu no 
horvātijas – Klapa Škrlet (Kustina) un Klapa Voneti (Karlovaca) koncerts. 
ieeja bez maksas.

24. martā plkst. 17 Muzikāla izrāde ar un par olgu Rajecku OLGAS DIENA. Biļetes: Ls 4–5, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas 
kultūras informācijas centrā Liiba, Biļešu paradīzē un doles tautas namā vienu stundu pirms izrādes.

1. aprīlī 12 novadpētniecības muzeja rīkota Smieklu diena ar karikatūru konkursa Pa-smejies noslēguma izstādi.
20. aprīlī 12 Ķekavas novada mazo vokālistu konkurss Odziņa 2013.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
22. martā plkst. 18 Jauno talantu konkurss bērniem un jauniešiem Zvaigzne 2013. ieeja bez maksas.

23. martā plkst. 17 5. vidējās paaudzes deju grupu festivāls Baložu pavasara danči – piedalās viesu kolektīvi no daugavpils, 
Gulbenes, Grobiņas, Ventspils, Priekuļiem, krustpils. ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

2. aprīlī 18 Bērnu kolektīvu Lieldienu koncerts Vai tad zaķi olas dēj? ieeja bez maksas.
7. aprīlī 17 Latviešu spēlfilma Mammu, es Tevi mīlu. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1 (stundu pirms seansa).

13. aprīlī 18 Liliputu cirks un izrāde. biļetes: Ls 2, no 2. aprīļa nopērkamas Baložu bibliotēkas lasītavā. Bērniem 
līdz 3 gadu vecumam ieeja kopā ar pieaugušo. Bērnam līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas.

21. aprīlī 13 Danskovītes komēdija Ontans i rodne, Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva Palādas 
viesizrāde. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
23. martā plkst. 14 Lielās dienas šūpolēs – ik Latviskā Dzīvesziņa kopā ar folkloras kopu Rāmupe ieskandinās Lielo dienu. 

1. aprīlī 12 Zaķis Garausis aicina uz Lieldienu lustēšanos tautas nama pagalmā. Līdzi jāņem krāsotas olas un 
kārums zaķim.

6. aprīlī 18 Latviešu spēlfilma Mammu, es Tevi mīlu. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1 (stundu pirms seansa).

13. aprīlī 12 ik Vecie draugi – tikšanās Nav joka lieta!, viesosies Jaunais miltu teātris. Pasākums pie galdiņiem ar 
saviem cienasta groziņiem. ieejas maksa – Ls 3, ar Drauga karti Ls 2. kluba biedriem bez maksas. 

19. aprīlī 20 DONS ar koncertprogrammu Signāls. Biļetes Ls 5, ar Drauga karti Ls 4, var iegādāties kultūras 
informācijas centrā Liiba un katlakalna tautas namā.

Līdz 10. aprīlim Bērnu radošā pulciņa Jautrās otas audzēkņu darbu izstāde Pavasara krāsās.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
15. martā plkst. 12 Pensionāru padomes rīkots pārvēlēšanu pasākums un balle Mostas pirmā puķe un strauts.

16. martā plkst. 19
Liepājas teātra izrāde Laimes ciema podniekdarbnīca. Lomās: inese kučinska, egons dombrovskis, 
kaspars kārkliņš, režisors Lauris Gundars. Biļetes: Ls 4–6, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas 
kultūras informācijas centrā Liiba un Ķekavas kultūras namā.

22. martā plkst. 20 Samanta Tīna Dance Party, piedalās: Samanta tīna, grupa MONO, DJ Japānis. Biļetes: Ls 3, ar Drauga karti Ls 
2, nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba un Ķekavas kultūras namā vienu stundu pirms pasākuma.

23. martā plkst. 14 Koncerts Lieldienu šūpolēs Ķekavā, ielūdz bērnu deju grupa Daina un draugi.
Programmu vada – uģis tīrums. ieejas maksa: rotājums – putniņš!

24. martā plkst. 19 JMT pirmizrāde – Z. henčele Kas es esmu? ieejas maksa – Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
5. aprīlī 19 Latviešu spēlfilma Mammu, es Tevi mīlu. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1 (stundu pirms seansa).

6. aprīlī plkst. 18 Sieviešu kora Daugaviete un draugu koncerts Ak, pavasar, ak, pavasar!.
ieejas maksa – Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

7. aprīlī plkst. 12 tautas dziesmu koncerts Gaismiņa ausa, saulīte lēca! – piedalās bērnu vokālie ansambļi Cīrulītis un 
privātskolas Gaismas tilts 97 bērnu vokālais ansamblis. ieeja bez maksas.

13. aprīlī plkst. 19 Tautas deju ansambļa Zīle 45 gadu jubilejas koncerts 100 grami Zīles!. ieeja tikai ar ielūgumiem.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
29. martā plkst. 12 daugmales multifunkcionālajā centrā (dmc) kino seanss pārdomām Sala. ieeja bez maksas.
31. martā plkst. 12 dmc svētku pasākums – Liela diena!.
7. aprīlī plkst. 18.30 Viesu namā Mālderi tikšanās ar Līgu Reiteri Spēka dziesmas. Līdzi ņemt cienasta groziņu. ieejas maksa – Ls 2.

13. aprīlī plkst. 10 Skolas mazajā zālē filozofijas doktora a. Ruģēna lekcija – saruna Austrumu un brīvmūrnieku 
slepenā filozofija. ieeja bez maksas.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 23. martam animatora un karikatūrista Roberta cinkusa personālizstāde.
23.–28. martā Represēto piemiņas dienai veltīta izstāde Aizvestie.
no 3. aprīļa Latvijas karikatūristu un konkursa Pa-smejies – dalībnieku darbu izstāde.
ekspozīcijas muzejā Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E.Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://twitter.com/
parkulturu un mājas lapā www.parkulturu.lv. 

12  afiša Ķekavas novads
2013. gada 12. martā

Piektdien, 22. martā, plkst. 20.00
ĶekaVaS kuLtūRaS namā

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
12.–20. martā
12.–28. martā

12. martā–2. aprīlī

21. martā–9. aprīlī

2.–9. aprīlī

Izstādes:
Vai Tu šogad biji Bērnu žūrijas eksperts? – Atskats uz Bērnu Žūrijas pasākumiem 2012. gadā,
Lasītākās grāmatas Baložu bibliotēkā 2012. gadā – Top 10,
Labais vienmēr uzvar – 10. martā rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim 40,
17. martā dramaturgam Gunāram Priedem 85,
25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,
Teātru noslēpums – 27. martā Starptautiskā teātra diena,
Ceļā uz Lieldienām,
Visas dzīvības pamatā ir ūdens – 22. martā plkst. Vispasaules ūdens diena,
Izstāde no cikla: Visa zeme skanēt skan!-Tuvojas XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV Deju svētki,
April, april – 1. aprīlis Joku diena,
Veselā miesā, vesels gars! – 7. aprīlī Pasaules veselības diena,
Dzīve un darbi – 8. aprīlī dzejniekam Leonīdam Breikšam 105,
Es izlasīju – man patika! Izlasiet arī jūs! – grāmatas iesaka lasītāji.

18. martā plkst. 19 erudīcijas vakars Iepazīsti Poliju
20. martā plkst. 12.40

20. martā plkst. 15

Vienotais elektroniskais pieteikums studijām augstskolās –12. klasei tikšanās Baložu vidusskolā ar 
VRaa pārstāvi e-prasmju nedēļā,
e-prasmju nedēļā tikšanās ar SEB bankas pārstāvi. 

21. martā plkst. 18 Zemdega Dziesmusvētku karuselī – atmiņu vakars
25. martā plkst. 18 Jauno grāmatu apskats
27. martā plkst. 13 Gatavojamies Lieldienām – radošā darbnīca bērniem
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA

12.–26. martā
25. martā–8. aprīlī

Izstādes:
Pasaules ūdens dienai veltīta izstāde
Lieldienas

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

13.–15. martā
16.–19. martā
27.–30. martā
2.–6. aprīlī
7.–10. aprīlī
8.–13. aprīlī

Izstādes: 
Latviešu dziesmas leģendai Norai Bumbierei – 65
Latviešu leģionāru piemiņas diena
Starptautiskā teātra diena
Dāņu pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam jubileja 
Veselības diena – pirts un vitamīni ne tikai pavasarī
Dzejniekam Leonīdam Breikšam – 105

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

1.–31. martā
17.–31. martā
22.–31. martā
25.–31. martā
27. martā–8. aprīlī
1.–9. aprīlī

Izstādes: 
Artas Teivānes gleznu izstāde 
Dramaturgam Gunāram Priedem – 85
Pasaules ūdens diena
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Teātra diena
Klausījos, brīnījos, kas aiz kalna gavilēja. 1. aprīlis – Starptautiskā putnu diena

18.–24. martā e-prasmju nedēļas ietvaros akcija Juniori palīdz senioriem! 
13., 20., 27. martā un 
3. aprīlī plkst. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība 


