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28. septembrī Ķekavas novada domes 
deputātu sasaukumam Valta Varika 
vadībā aprit pirmās 100 dienas, kurās 
ir veiksmīgi noslēgti jau iesāktie nova-
dam tik būtiskie izglītības un sociālie  
projekti, kā arī sāktas jaunas iniciatī-
vas pašvaldības līdzekļu ekonomijai 
un novada attīstībai.

Samazina deputātu algas 
Jaunā Ķekavas novada dome darbu sāka 
20.  jūnijā, un pirmais lēmums bija sa
mazināt deputātu algas vidēji par desmit 
procentiem, tā pašvaldības budžetā gadā 

ietaupot gandrīz 17  000  latu, kurus var 
piešķirt iedzīvotājiem būtisku problēmu 
risināšanai. Domes sēdē tika nolemts sa
mazināt priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieku darba algu, komiteju vadītāju un 
to vietnieku, kā arī deputātu vienas darba  
stundas likmi, kas kopā ar pieļaujamo 
darba stundu skaitu veido deputāta atal
gojumu (ieskaitot darba devēju sociālās 
iemaksas). 

Atver jauno Ķekavas sākumskolu,
top 2. kārta
1.  septembrī tika svinīgi atklāts Ķekavas 

sākumskolas 1.  korpuss, kurā mācības 
sāka vairāk nekā 160 bērnu. 

Augustā parakstīts līgums ar SIA 
Abora par Ķekavas sākumskolas 2.  kār
tas būvniecību, kurā plānots uzcelt vēl 
divas ēkas: vienā no tām tiks izveidots 
mācību korpuss trijos stāvos, bet otrā 
tiks apvienots moderns ēdināšanas 
bloks un plaša, standartiem atbilstoša 
aktu zāle. 

Līdz ar šo mācību korpusa pabeigšanu  
jaunajā Ķekavas sākumskolā kopumā  
varēs pulcēt aptuveni 700 bērnu.

Turpinājums 5. lpp.

Ķekavas novada domei aprit pirmās 100 dienas

Pēdējo gadu laikā Ķekavas novadā ir paplašinājies sociālās jomas piedāvājums – Daugmalē un Ķekavā ir izveidoti dienas 
centri, visā novadā darbojas mājas aprūpes birojs ar mobilo brigādi, un šobrīd sociālā joma tiek sakārtota arī Mellupu  
apkārtnē. 17. septembrī Mellupos tika atklāts sociālais centrs un dažādu sociālo grupu mājas, kurās iedzīvotāji varēs 
saņemt sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus iespējami tuvu dzīvesvietai.

Turpinājums 6. lpp.

Mellupos tapis sociālais centrs
Latvijas dzimšanas 
dienai veltītie 
pasākumi
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Ķekavā
15. novembrī plkst. 20

Ķekavas kultūras namā
 Svētku pasākums 

Šķērsu dienu saule tek! 
Ieeja bez maksas.

Baložu pilsētā
15. novembrī plkst. 19
Baložu kultūras namā

Svētku pasākums 

Tu esi Latvija!. 
Ieeja bez maksas. 

Balle plkst. 21 spēlē Brāļi Auzāni & band, 
Ieejas maksa Ls 4 (€ 5,69), 

ar Drauga karti Ls 3 (€ 4,27).

Katlakalnā
16. novembrī 15

Katlakalna Tautas namā
Teātra izrāde

Ibsens Pērs Gints 
KC Mazā ģilde teātra 

studijas izpildījumā. Ieeja bez maksas.

Daugmalē
14. novembrī plkst. 18

Daugmales multifunkcionālajā centrā
Koncertpasākums 

Spēka dziesmas Latvijai

16. novembrī plkst. 18
Daugmales multifunkcionālajā centrā

svētku pasākums 

Latvijai 95!
Ķekavas novada jauniešu

 simfoniskā orķestra un Daugmales 
izpildītāju koncerts.
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Veicot Ķekavas novada pašvaldības 
kultūras aģentūras (ĶNKA) darbības, 
dokumentu un finanšu pārbaudi, Ķe-
kavas novada dome atklājusi prettie-
sisku rīcību un pašvaldības naudas 
izšķērdēšanu.

Ņemot vērā atklātos juridiskos un finan
siālos pārkāpumus 27.  septembrī Ķekavas 
novada ārkārtas domes sēdē tika nolemts 
aģentūru likvidēt, izveidojot atsevišķus kul
tūras centrus Baložos, Ķekavā, Daugmalē un 
Tūrisma koordinācijas centru.

Par ĶNKA likvidēšanu līdz 2013. gada 
31. decembrim balsoja 8 deputātu, pret – 
2, atturējās – 3, nepiedalījās – 1.

“Mēs kā tautas ievēlēti pārstāvji ne
drīkstam pieļaut, ka kultūras aģentūrā 
turpinās iepriekšējos gados pieļautā iedzī
votāju nodokļu naudas izšķērdēšana. Ar 
šodienas lēmumu, kas ir balstīts uz rūpīgu 
dokumentu un budžeta analīzi, Ķekavas 
novada dome pārtrauc un novērš vairākus 
gadus īstenotos juridiskos un finanšu pār
kāpumus kultūras aģentūrā. Šis lēmums 
ir arī atbilde tiem 1717 novada iedzīvotā
jiem, kuri 2011. gada aprīlī domei piepra
sīja sakārtot kultūras jomu, taču diemžēl 
iepriekšējā dome Roberta Jurķa vadībā 
neuzskatīja par vajadzīgu viņiem atbildēt,” 
uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdē
tājs Valts Variks.

Izvērtējot kultūras aģentūras dibināša
nas lietderīgumu un darbības efektivitāti, 
dome secinājusi, ka centralizācijas rezul
tātā mākslīgi izveidots liels un smagnējs 
birokrātiskais aparāts. Tikai aģentūras bi
roja 14  administrācijas darbinieku algām 
gadā no pašvaldības budžeta izmaksāti 

117  000  latu, kas ir nesalīdzināmi vairāk 
nekā pirms aģentūras izveides 2009. gadā. 

Domei pēc izvērtēšanas ir pamatotas 
aizdomas par neizdevīgiem darījumiem, 
tā konstatējusi, ka, ilgstoši neapmaksājot 
rēķinus, ĶNKA 2013.  gada budžets jau 
ir pārtērēts. Tāpat nav ievērotas Publisko 
iepirkumu likuma prasības par preču un 
pakalpojumu grupām, apmaksājot izde
vumus, kas pārsniedz 3000 latu gadā, līdz 
ar to nav gūta pārliecība, ka izvēlētās fir
mas ir saimnieciski izdevīgākās. ĶNKA, 
neizstrādājot darba plānu, bija iespējams 
nekontrolēti izlietot pašvaldības finanšu 
līdzekļus. 

20. septembrī Ķekavas novada pašval-
dības kultūras aģentūras vārdā tika ie-
sniegts projekta pieteikums Par dalību 
Latvijas nacionālajā stendā starptautis-
kajās tūrisma izstādēs 2013./2014. gadā. 

Konkursu izsludināja un vērtēšanu 
veic Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 
kas ir vadošā tūrisma attīstības politikas 
veidošanas organizācija Latvijā un šādus 
konkursus organizē jau vairākus gadus.

Iepriekšējā izstāžu sezonā Ķekavas no
vads, pateicoties labai sadarbībai ar Ogres 
un Ikšķiles Tūrisma attīstības aģentūru, 
tika pārstāvēts divās starptautiskās tūris
ma izstādēs – Helsinkos (Somija) un Ge
teborgā (Zviedrija).

Šoreiz vadošā loma projekta sagatavo
šanā un iesniegšanā bija Ķekavas novada 
Tūrisma informācijas centram. Projekta 
pieteikumā ietverta visa Daugavas lejteces 
reģiona teritorija, proti, Ķekavas, Salaspils, 
Stopiņu, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Bal
dones novads, līdz ar to paverot iespējas 
projekta vērtēšanas gaitā labāk konkurēt 
ar citiem Latvijas reģioniem.

No visām piedāvātām starptautiskām iz
stādēm un gadatirgiem, novadu pārstāvjiem 
vienojoties, tika izvēlētas sešas atbilstošākās. 
Tās ir izstādes, kuru apmeklētāji ir orientēti 
uz tūrisma piedāvājumu, kas raksturīgs Ķe
kavas novadam un Daugavas lejteces reģio
nam kopumā – velotūrisms, laivošana, kem-
peru auto tūrisms, dabas un aktīvais tūrisms:
• starptautiskā izstāde Vakantiebeurs, 
Utrehta, Nīderlande, 14.–19.01.2014.;
• starptautiskā izstāde MATKA, Somija, 
Helsinki; 16.–19.01.2014.;
• starptautiskā izstāde Adventur, Viļņa, 
Lietuva, 24.– 26.01.2014.;
• starptautiskā izstāde Reisen Hamburg, 
Hamburga, Vācija, 5.–9.02.2014.;
• starptautiskā izstāde Tourest, Tallina, 
Igaunija, 14.–16.02.2014.;
• starptautiskā izstāde OTDIH, Minska, 
Baltkrievija, 9.–12.04.2014.

Konkursa rezultāti būs zināmi oktobra 
vidū, un cerēsim, ka tie būs mums labvēlīgi, tā 
vēl vairāk nostiprinot Ķekavas novada Tūris
ma informācijas centra sadarbību ar Salaspils, 
Ogres, Ikšķiles, Stopiņu un Baldones novadu.

Juris Žilko

Kultūras aģentūrā atklāj naudas 
izšķērdēšanu, dome novērš nelikumības

Baložu pilsētas 
kultūras centrs:
• Baložu pilsētas kultūras nams,
• Baložu pilsētas bibliotēka (tās kompetencē ir   
  Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE 
  uzturēšana un sistēmas darbības 
  koordinēša na starp visām novada bibliotēkām);

Daugmales pagasta 
kultūras centrs:
• Daugmales kultūras nodaļa,
• Daugmales keramiķu radošās darbnīcas,
• Daugmales bibliotēka.

“.. nedrīkstam pieļaut, ka kultūras 
aģentūrā turpinās iepriekšējos gados 
pieļautā iedzīvotāju nodokļu naudas 
izšķērdēšana. [..] Ķekavas novada 
dome pārtrauc un novērš vairākus 
gadus īstenotos juridiskos un finanšu 
pārkāpumus kultūras aģentūrā.”

Novadi apvienojoties 
startē tūrisma izstāžu 
konkursā
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Atbilstoši Publisko aģentūru likumam 
ĶNKA noteiktais juridiskais statuss kā 
publiskā aģentūra ierobežo pašvaldības 
iespējas kontrolēt piešķirto finansējumu, 
lai gan aģentūras budžetu pamatā veido 
tieši pašvaldības, tātad iedzīvotāju nodok
ļu nauda. Ņemot vērā Publisko aģentūru 

likumu, šāda reālā finansējuma piesaistes 
situācija kultūras aģentūrā rada pamato
tas šaubas par šīs iestādes tiesiskās formas 
pamatotību, jo aģentūras budžetu veido 
nevis tās pašu ienākumi no sniegtajiem 
pakalpojumiem, bet gan pašvaldības 
 subsīdijas. 

Kopš ĶNKA izveides 2009. gadā aģen
tūras budžets no 693  000  latu palielināts 
ik gadu, šogad sasniedzot 913  000 latu. 
Šeit būtu jāuzsver, ka 2013. gada kultūras 
aģentūras budžets varētu pieaugt pat līdz 
vienam miljonam latu, jo kultūras aģen
tūrā, “dzīvojot pāri saviem līdzekļiem”, 
trūkst naudas aģentūras darbības nodro

šināšanai līdz gada beigām, tostarp darbi
nieku algām. Līdz ar to dome būs spiesta 
vēl atrast un piešķirt papildu finansējumu.

“Tā kā pašvaldību kultūras organizāci
jas nekad nebūs spējīgas pastāvēt no gūta
jiem ienākumiem, pašvaldības uzdevums 
ir nodrošināt kultūras pieejamību un kul
tūras patēriņa groza pieejamību. Tāpēc 
jo svarīgi ir netērēt lieki lielus līdzekļus, 
nodokļu maksātāju naudu, tik “uzpūsta” 
administratīvā aparāta eksistēšanā, bet 
piedāvāt regulāras un kvalitatīvas, dažādas 
kultūras izpausmes iespējas,” norāda Ķe
kavas novada domes Kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājs, asociētais profe
sors Arvīds Platpers.

Kultūras aģentūras lietderīgumu un 
darbības efektivitātes analīzē norādīts, ka 
ĶNKA ir nepārskatāma dokumentu aprites 
sistēma un ilgstošs ceļš no kultūras iestāžu 
darbinieka līdz tiešajam priekšniekam  – 
lēmuma pieņēmējam. Līdz ar centralizēto  
kultūras sistēmu šobrīd tiek izskausta ve
selīga konkurence, jo četriem kultūras 
namiem nav patstāvīgu iespēju plānot sev 
aktuālo piedāvājumu, balstītu uz vietējām 
kultūrvides tradīcijām un prasībām. Cen
tralizētā aģentūra uzspiež vienādu, šablo
nisku savu standartu, neiedziļinoties katras 
teritorijas specifikā un negatīvi izmanto un 
bauda savas varas pozīcijas, bez konku
rences apstākļos, tērējot neadekvāti lielus 
līdzekļus vienveidīgiem kultūras produk
tiem visās administratīvajās teritorijās (vie
nādi koncerti, vienādās izrādes utt.).

Vineta Bērziņa

Saskaņā ar Ķekavas novada domes lēmumu par ĶNKA 
likvidēšanu no 2014. gada 1. janvāra 
Ķekavas novadā tiek izveidoti: 

Ķekavas pagasta 
kultūras centrs:
• Ķekavas kultūras nams, 
• Doles Tautas nams,
• Katlakalna Tautas nams,
• Ķekavas novadpētniecības muzejs,
• Ķekavas bibliotēka,
• Katlakalna bibliotēka;

Tūrisma koordinācijas centrs:
• Tūrisma informācijas centrs,
• Kultūras informācijas centrs Liiba;
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Klāt oktobris, kad gaisa temperatūras 
stabiņa rādītāji pazeminās un iedzīvo-
tājiem dzīvokļos tiek pieslēgta apkure.  
Izdevums Ķekavas Novads jautāja 
namu apsaimniekotājiem Ķekavas 
novadā par to, ko iedzīvotāji var gai-
dīt no jaunās apkures sezonas. 

Par jaunumiem informē SIA Ķekavas 
nami pārstāvis Juris Firsts, SIA Baložu ko-
munālā saimniecība valdes loceklis Ilmārs 
Brālis un SIA Līves 2 pārstāvis – Dmitrijs 
Grubins.

Ķekavas pagastā 
Jauno apkures sezonu SIA Ķekavas nami 
apkalpes zonā Ķekavā, Valdlaučos un 
Rāmavā iesāk ar pārliecību, ka tā aizritēs 
veiksmīgi, jo uzņēmums spēs nodrošināt 
nepārtrauktu siltuma padevi visās mājās 
visā apkures sezonā. 

Siltumenerģijas pamattarifs salīdzi
nājumā ar iepriekšējo sezonu ir palicis 
nemainīgs. Svārstības iespējamas, tikai 
mainoties Latvijas gāzes piedāvātajam 
dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam. Sil
tumenerģijas tarifā aptuveni 80 % veido 
izmaksas, kas ir atkarīgas no dabasgāzes 
cenas.

No 2012. gada decembra dabasgāzes 
cena (un līdz ar to arī tarifs) ir nedaudz 
kritusies  – decembrī Ķekavas nami gāzi 
iepirka par 281,10 Ls/tūkst.nm3 (tarifs  – 
51,02 Ls/Mwh), no janvāra par 276,10 Ls/
tūkst.nm3 (tarifs  – 50,35 Ls/Mwh), no 
februāra par 261,10 Ls/tūkst.nm3 (tarifs – 
48,35 Ls/Mwh), no jūlija līdz septembrim 
par 256,10 Ls/tūkst.nm3 (tarifs – 47,68 Ls/
Mwh). Cenas šeit uzrādītas bez akcīzes 
nodokļa gāzei un pievienotās vērtības 
 nodokļa.

Ķekavas nami atkārtoti atgādina, ka ie
dzīvotājiem maksu par apkuri nosaka divi 
galvenie faktori – siltumenerģijas tarifs un 
siltumenerģijas patēriņš konkrētai mājai, 
kas savukārt arī ir atkarīgs no vairākiem 
faktoriem  – āra gaisa temperatūras, ēkas 
energoefektivitātes u. c.

Novembra sākumā dzīvokļu īpašnieki 
savos rēķinos par oktobrī saņemtajiem pa
kalpojumiem ieraudzīs divas jaunas lietas. 
Pirmkārt, saskaņā ar eiro ieviešanas kār
tības likumā noteiktajām prasībām rēķinā 
cenas būs uzrādītas divās valūtās  – latos 
un eiro. Otrkārt, rēķinā būs uzrādīts ar 
siltumenerģijas mērītāju uzskaitītais mā
jas kopējais siltumenerģijas patēriņš un 
aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš dzī
voklim – atsevišķi gan apkurei, gan karstā 
ūdens uzsildīšanai saskaņā ar jaunajiem 
grozījumiem kārtībā, kādā dzīvokļa īpaš
nieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā no
rēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Ķekavas nami ir nopietni gatavojušies 
jaunajai apkures sezonai. Vasarā veiktas 
apkures katlu un katlu iekārtu tehniskās 
apkopes un mērinstrumentu metroloģis
kās pārbaudes, vairākās mājās atjaunota 
siltumizolācija sadalošajiem cauruļva
diem, novērsti siltuma zudumi atseviš
ķās vietās maģistrālajiem cauruļvadiem, 
karstā ūdens apgādes sistēmām veikta 
ātrsildītāju skalošana un noslēgarmatūru 
nomaiņa. Viss, kas pērn trasēs un iekār
tās šķita potenciāli bīstams, šovasar tika 
nomainīts vai salabots, iespējami riski 
  novērsti. 

Īpaši Ķekavas nami vēlas pieminēt reno
vējamo māju Gaismas ielā 19, k. 3, Ķekavā, 
kur, pateicoties vairāku dzīvokļu īpašnie
ku aktīvai līdzdarbībai, energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai piesaistīts Eiropas Sa
vienības līdzfinansējums. Šeit ne tikai pati 
māja tiek ietērpta siltumizolācijas kažociņā, 
bet arī būtiski tiek rekonstruēta apkures 
sistēma. Nomainīti visi horizontālie apku
res un karstā ūdens cauruļvadi, dzīvokļos 
katram radiatoram ierīkots regulēšanas 
 mezgls, uzstādīti stāvvadu automātiskā 
regulēšana, nomainīta daļa veco un neva
jadzīgi jaudīgo sildelementu. Lai arī reno
vācija uz apkures sezonas sākumu pilnībā 
vēl nav pabeigta, jau šī ziema parādīs iegūto 
patērētās siltumenerģijas ietaupījumu. 

Tāpat kā citur Latvijā, arī mums ie
priekšējās apkures sezonas laikā ir krāju
šies komunālo maksājumu parādi, tostarp 
par apkuri un karsto ūdeni. Vasaras pe
riodā parādu slogs ievērojami mazinājies. 
Nepārtraukti tiek organizēts darbs ar ne
maksātājiem, parāds nevienam parādnie
kam netiks atlaists, tiks vēl vairāk pastipri
nāta parādu piedziņa pret ļaunprātīgajiem 
nemaksātājiem, pat iesaistot šajā procesā 
specializētas parādu piedziņas firmas. Tajā 
pašā laikā Ķekavas nami ir pretimnākoši 
tiem, kuri apkures sezonas laikā nespēj 
pilno summu samaksāt un vēlas pakāpe
niski dzēst uzkrāto parādu: tiek slēgtas 
vienošanās par parāda samaksas termiņu, 
paredzot arī soda procentu dzēšanu. To
mēr, ja vienošanās netiek pildīta, tiek sākta  
tiesvedība par parāda piedziņu. 

Baložu pilsētas teritorijā 
Ņemot vērā, ka palielinās ārā gaisa mit
rums un dzīvokļos ar katru dienu kļūst jū
tami vēsāks, vairāki iedzīvotāji Baložu pil
sētā jau ir izteikuši vēlmi pieslēgt apkuri.

Baložu pilsētā visas daudzdzīvokļu un 
komercēkas, ko apsaimnieko komunālā 
saimniecība, ir aprīkotas ar siltumenerģijas 

skaitītājiem. Katrā mājā tiek veikta siltum
patēriņa uzskaite. Šajā apkures sezonā sil
tumtarifs nemainīsies, siltums iedzīvotāju 
mājokļiem tiks pieslēgts, bet veiksmīgas 
apkures sezonas sākšanai galvenie priekš
nosacījumi ir nokārtotas parādsaistības par 
jau patērēto siltumenerģiju. Tādēļ Baložu 
komunālā saimniecība aicina Baložu pilsē
tas iedzīvotājus, kam ir parādi, aktīvi iesais
tīties to nomaksā. Nepalaidiet garām akciju 
Parāds nav brālis, jo tās ietvaros iedzīvotā
jiem ir dota iespēja veikt maksājumus, ne
pierēķinot soda procentus.

Temperatūrai kļūstot zemākai, uzņē
mums pakāpeniski mājām pieslēgs siltuma 
padevi. Prioritāte būs tām ēkām, kur iedzī
votāji ir godprātīgi maksājuši par komunā
lajiem pakalpojumiem un mājai nav parādu.

Baložu komunālā saimniecība ir spē
jīga nodrošināt pilsētu ar videi draudzīgu 
un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgā
di. Uzņēmuma pakalpojumi apsaimnie
košanas jomā iedzīvotājiem ir pieejami 
24  stundas diennaktī un septiņas dienas 
nedēļā, “mēs esam atklāti un pretimnāko
ši. Mēs pildām dotos solījumus, tāpēc ie
dzīvotāji uz mums var paļauties. Aicinām 
uz veiksmīgu sadarbību!”

Daugmalē
SIA Līves 2 norāda, ka jaunajā apkures se
zonā tarifs būs tādas pats kā pērn, tas pa
augstināsies vien tad, ja celsies gāzes cena, 
kas ir viens no apkures tarifa izmaksu vei
dojošiem elementiem. Katlu māju iekārtas 
un tīkli ir savesti kārtībā un ir gatavi in
tensīvam darbam jaunajā apkures sezonā, 
kurā, neraugoties uz parādiem, apkure 
tiks pieslēgta visām daudzdzīvokļu mājām 
Daugmalē, kuras apkalpo Līves 2. 

Vineta Bērziņa

Mājas siltināšana ir viena no iespējām, 
kā parūpēties, lai mājoklis būtu silts arī 
gada aukstajās un vējainajās dienās, 
papildus samazinot izdevumus par 
apkuri. Nosiltināts mājoklis ir aizsar-
gāts no atmosfēras iedarbības ne tikai 
ziemas mēnešos, bet arī vasarā no kai-
tīgajiem saules stariem. Siltināšanas 
laikā mājas vecā fasāde tiek atjaunota, 
iegūstot skaistāku veidolu. 

Šobrīd nosiltināto māju pulkam Ķekavā  
gatavojas pievienoties daudzdzīvokļu 
mājas Gaismas ielā 6 un 19, k.  3, vecie 
padomju laikā tapušie nami tiek ietērpti 
jaunā, mūsdienīgā veidolā, tā uzlabojot arī 
Ķekavas tēlu kopumā. 

Dzīvokļu īpašnieku biedrības Gaismas 6  
valdes priekšsēdētāja Vizma Burilova uz
skata, ka ēku siltināšana ir dzīvokļu īpaš
nieku rokās. Ir svarīgi dzīvokļu īpašnieku 
vidū izveidot aktīvistu grupu, kas izskaidro  
pārējiem   ēkas iemītniekiem jautājumus 
par nama siltināšanas nepieciešamību, lai 
nodrošinātu pozitīvu lēmuma pieņemšanu  

mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. No 
lēmuma pieņemšanas brīža kopsapulcē 
līdz mājas nosiltināšanai ir jārēķinās ar 
vismaz divu gadu ilgu laika posmu.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Gaismas 6, 
sākot ēku siltināšanas projektu īstenoša
nu, 2012.  gada aprīlī kopsapulcē nolēma 
pasūtīt trim ēkām energoauditus, bet jau 
augustā tika pieņemts lēmums veikt ēku 
siltināšanu. Šā gada septembra beigās ir 
pabeigtas divas ēkas, bet novembrī ir plā
nots pabeigt trešo ēku. Visi trīs projekti 

tiek veikti, piesaistot Eiropas Reģionālas 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Oktobrī sākoties apkures sezonai, 
Gaismas ielas 6 iedzīvotāji varēs pārlieci
nāties par ieguvumiem no mājas siltināša
nas. Dzīvokļos tiek uzstādīti siltuma skai
tītāji, kuri sniedz iespēju katrā dzīvoklī un 
katrā telpā izvēlēties vēlamo temperatūru. 
V.  Burilova izsaka lielu paldies Ķekavas 
novada pašvaldības būvvaldei par lielisku 
sadarbību.

Savukārt siltināšanas ietvaros daudz

dzīvokļu mājai Gaismas ielā 19, k.  3, šo
brīd līdz aukstajam laikam tiek steigti 
pēdējie āra darbi  – fasāžu, gala sienu un 
jumta siltināšana, jumta pārseguma atjau
nošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, 
logu un ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās 
un apkures sistēmas rekonstrukcija. Pēc 
tam tiks sākts kāpņu telpas remonts un 
pagrabu griestu siltināšana.

Šie renovācijas darbi Gaismas ielā 19, 
k.  3, norit ERAF līdzfinansētā projekta 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķeka-
vā, Gaismas ielā 19, k.  3, siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumu veikšana ietvaros. 
Kopējā projekta summa – 225 097,50 latu. 
Ārpus projekta aktivitātēm pašvaldības 
uzņēmums Ķekavas nami iecerējis nomai
nīt aukstā ūdens cauruļvadus un elektro
instalāciju pagrabstāvā, kā arī veikt kāpņu 
telpu kosmētisko remontu. 

Vineta Bērziņa, Artūrs Zālītis

Jaunā apkures sezona klāt

Kā norit māju siltināšana Ķekavā

Gaismas iela 19, k. 3Gaismas iela 6
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No 20. līdz 22.  septembrim Ķekavas 
novada pašvaldības delegācija devās uz 
sadraudzības pašvaldību Raseininai Lie-
tuvā, kur norisinājās Raseininai pilsētas 
760. gadadienai veltītie pasākumi. Vizītes  
ietvaros tika apmeklēti lielākie uzņēmu-
mi un kultūras centri, kā arī aplūkots 
Raseininai pašvaldības un domes darbs.

Novada pārstāvji, tiekoties ar citām jubi
lejas pasākumos pārstāvētām pašvaldību de
legācijām no Kaļiņingradas, Ukrainas, Polijas 
un Lietuvas, pārrunāja sadarbības iespējas 
un projektu idejas nākotnei. Ķekavas novada 
pašvaldības delegācija vizītes laikā nodibināja 
vērtīgus kontaktus ar Kaļiņingradas Sovetskas 
pilsētas pārstāvjiem un vienojās turpmāk par  
kopīgu sadarbību veselības un jaunatnes lietu 
jomās, organizējot jauniešiem kopīgas sporta 
un mācību nometnes.

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības 
daļas vadītāja p.  i. Māris Ozoliņš atzina, ka 
viena no perspektīvākajām sadarbības jomām 
varētu veidoties starp Lietuvas vannasistabas 
mēbeļu ražotāju, kurš citu starpā piegādā mē
beles arī K-Rauta veikaliem Latvijā, un mūsu 
vannu ražotāju PAA Ķekavas novadā.

Tāpat kā Ķekavas novada pašvaldībā, 
arī Raseininai norisinās sakoptākās sētas 
konkurss. Ķekavas novada delegācijai bija 
tā iespēja vizītes laikā aplūkot konkursa 
uzvarētāju sakoptākās sētas, kā arī apskatīt 
Raseininai pašvaldības iedzīvotāju biedrību 
darbu un to realizētos projektus. Biedrības 
Partnerība Daugavkrasts pārstāvji uzaicināja  
Lietuvas kolēģus aplūkot Ķekavas novadā 
realizētos lauku attīstības projektus.

Strauji pieaugot sociālo tīklu popularitā-
tei, arī Ķekavas novada pašvaldība ir izvei-
dojusi savus oficiālos kontus twitter.com,  
facebook.com un draugiem.lv. 

Šajās vietnēs regulāri tiek publiskota svai
gākā un aktuālākā informācija par novadu,  
kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem.

Ķekavas novada pašvaldības oficiālie 
sociālo tīklu profili:
• www.draugiem.lv/kekavasnovads/;
• www.facebook.com/KekavasNovads;
• twitter.com/Kekavas_novads.

Artūrs Zālītis

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību 
Meistaru ielā, Valdlaučos, Ķekavas no-
vada dome nolēma veikt izmaiņas ceļu 
satiksmes organizācijā.

Izmaiņas paredz, ka viens no Meistaru ie
las posmiem (no Veselības centra 4 līdz krus
tojumam ar Gulbju ielu) tiek noteikts kā vien
virziena ceļš. Lai iedzīvotājiem tiktu nodroši
nāta piekļuve pie pakalpojumu sniedzējiem, ir 
izveidota terminēta stāvvieta darbadienās no 
plkst. 8 līdz 18, stāvēšanas ilgums viena stunda.

Ar konkrētu ceļa zīmju izvietoša
nas shēmu var iepazīties interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv.  

Vineta Bērziņa

Turpinot Ķekavas novadā labiekārtot 
zaļās teritorijas, pašvaldība aicināja 
iedzīvotājus izteikt savu viedokli par 
ieceri veidot mežaparku Baložu pilsē-
tas ziemeļu daļā piegulošajā mežā. 

Pašvaldība pateicas aktīvākajiem iedzīvo
tājiem, kas ir atsūtījuši savu redzējumu 
un vēlmes. Saņemtie viedokļi parādīja, ka 
pašvaldības vīzija par mežaparka teritoriju 
sakrīt ar iedzīvotāju idejām.

Topošajam mežaparkam ir jābūt kā ak
tīvās atpūtas vietai, nosakot teritorijas, kur 

daba ir aizsargājama. Ir saņemti priekšliku
mi, kas noteikti tiks ņemti vērā pie meža
parka projekta izstrādes, piemēram, izvei
dojot marķētas skriešanas un velosipēdu  
trases, paredzot apgaismotu slēpošanas 
trasi, nosakot suņu pastaigu laukumus. Ir 
arī ierosinājumi, kuru atbalstīšanai nepie
ciešama padziļināta izpēte un nopietna to 
izvērtēšana, jo varētu ietekmēt apkārtējo 
teritoriju, piemēram, veidot stāvu nobrau
cienu trasi kalnu slēpēm un sniega dēļiem, 
kā arī motokrosa trasi.

Plānotā mežaparka teritorija varētu 

aizņemt aptuveni 140 ha priežu meža. Ne 
visi šajā teritorijā iekļautie īpašumi pieder 
pašvaldībai, tāpēc pēc idejas atbalstīšanas 
notiks sarunas ar zemju īpašniekiem par 
parka attīstīšanas iespējām.

Lai mežaparks taptu, ir nepieciešams 
veikt vairākus izpētes darbus  – bioloģis
kās daudzveidības izvērtējumu, putnu 
ligzdošanas vietu izpēti, esošās mežaudzes 
novērtējumu. Nākamais solis pēc izpētes 
veikšanas ir projekta un teritorijas ap
saimniekošanas noteikumu izstrāde.

Artūrs Zālītis

Iepriekšējos gados Ķekavas parka izvei-
dei veikti sagatavošanās darbi – sakār-
toti pašvaldības zemes īpašumu jautā-
jumi, veikts Dzirnavu estrādes remonts, 
veikta dabas vērtību izpēte, biotopu un 
ainavas novērtējums, iecerētās parka 
teritorijas padziļināta vēsturiskā izpēte, 
izvērtējot un akcentējot kultūrvēstu-
risko mantojumu, un sniegti teritorijas 
attīstības koncepcijas priekšlikumi, lab-
iekārtojuma risinājumi.

Lai lielais darbs veiksmīgāk virzītos uz 
priekšu, liela nozīme ir iedzīvotāju līdzda
lībai, tādēļ liels prieks par aktīvu ķekaviešu 
iesaistīšanos, viedokļiem un priekšliku
miem. Pēc publiskās apspiešanas sapulces 
apkopotas vairākas labas idejas. 

Galvenokārt iedzīvotājus interesē labie
kārtota vide, piemērotas atpūtas vietas da
žāda gadagājuma cilvēkiem, zonas aktīvai  
atpūtai un bērnu rotaļu laukums. Daudzi iz
teikuši iebildumus par iespējamo stadiona  
novietni dzirnavu drupu un estrādes teri
torijā, jo ķekaviešiem šī vieta saistās ar Ķe
kavas centra kultūrvēsturisko mantojumu, 
jaukām atmiņām un vēlmi saglabāt īpat
nējo ainavu ar gravu un upīti. 

Iedzīvotāji ierosinājuši veidot jaunus, 
košus un pārdomātus stādījumus, kur pēc 
noteikta augu saraksta ikvienam būtu ie
spēja iestādīt augus pēc katra gaumes un 
maciņa biezuma un būt lepnam par savu 
ieguldījumu parka skaistumā. Vairāki 
priekšlikumi attiecas uz Ķekavas iespēja
mo zīmolu  – “vistas” tēla attīstīšanu gan 

skulptūru veidā, gan veidojot vistiņu un 
olu izstādi Lieldienās, gan mājiņu uz vistas 
kājiņas. Atbalsts pausts arī labiekārtotas 
pludmales izveidei, muzikālai strūklakai, 
piknika vietām un daudziem citiem jau
ninājumiem, ko nepieciešams attīstīt no 
idejas līdz realizācijai.

Pēc detalizētākas meta izstrādes nāka
mais darāmais darbs būs Tehniskā projekta  
izstrāde, sadalot parku vairākās realizāci
jas kārtās pēc projektēšanas un ierīkoša
nas finansiālām iespējām.

Atgādinām, ka 25. jūlijā Ķekavas novada 
dome pieņēma lēmumu Par parka izveides 
ieceri Ķekavā, Ķekavas novadā, no 12.  au
gusta līdz 9. septembrim tika noteikta parka 
izveidošanas ieceres publiskā apspriešana.

Sigita Varika

Meklējot finansējumu jaunatnes cen-
tra izveidei, Ķekavas novada pašval-
dība iesniegusi projektu Saimniecis-
kās ēkas pārbūve par jauniešu centra  
Ķekavā biedrības Partnerība Daugav-
krasts izsludinātajā projektu konkursā.

Šobrīd šai idejai jau ir piesaistīts Bordes
holmas (Vācija) Rotari kluba līdzfinansē
jums 85  000  ASV dolāru jeb 44  625  latu 
apmērā kopprojekta Miera balodis ietva

ros, bet, startējot iepriekšminētajā projek
tu konkursā, Ķekavas novada pašvaldība 
cer piesaistīt 18 000 latu no Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai.

Lai vecās Ķekavas sākumskolas saim
niecības ēku Skolas ielā 2, Ķekavā, pārbū
vētu par jauniešu centru, Ķekavas novada  
dome 19.  septembrī nolēma paredzēt 
vairāk nekā 195 000  latu šim mērķim no 
2014. gada pašvaldības budžeta. 

Atgādinām, ka Jaunatnes iniciatīvu 

centra vajadzībām paredzēts pārbūvēt Ķe
kavā 100 gadus veco šķūni blakus tā dēvē
tajai mazajai skoliņai, kā arī vienā no ēkas 
daļām iekļaut garderobes, dušas, tualetes 
un inventāra novietošanas telpas līdzās 
esošā stadiona vajadzībām.

Šī iecere tika nodota arī sabiedriskajai 
apspriešanai, kurā, diskutējot par Jaunat
nes centra projekta metu ar arhitektu Juri 
Pogu, tika apspriesti jautājumi par pacēlāja  
un atsevišķas telpas izveidi, kurā atrastos 
jauniešu audio un video studija.

Atgādinām, ka Jaunatnes iniciatīvu centra 
darbības nodrošināšanai pārbūves rezultātā 
tiks izveidotas četras atsevišķas telpas – pasā
kumu un konferenču telpa, nodarbību telpa, 
kabinets darbiniekiem un lielā nodarbību 
telpa jauniešu projektu ietvaros. Paredzēts, ka 
jaunā ēka būs pieejama ne tikai jauniešiem, 
bet arī senioriem, nevalstiskajām organizāci
jām, kā arī citiem interesentiem. 

Līdz šim norisinājies darbs kopā ar arhi
tektu Juri Pogu, kurš veidojis ideju vizualizā
ciju ne tikai ēkai, bet arī apkārtnes labiekārto
šanai ap ēku kompleksu. Vizuālās idejas viena 
no galvenajām domām – saglabāt vecā šķūņa 
mūra daļas, kas ir vēsturisks mantojums no 
mūsu pagātnes. Lai gan šiem mūriem nav iz
teikta vēstures pieminekļa statusa, tomēr ide
jas īstenošanas rezultātā maza daļiņa vēstures 
tiks apvienota mūsdienīgā un gaumīgā celtnē. 

Vineta Bērziņa

Iedzīvotāji atbalsta mežaparka izveidi Baložos 

Vērtē Ķekavas parka ideju

Atrod naudu jaunatnes centra būvniecībai  

Jaunatnes centra projekta mets

Lietuvā rod jaunas 
sadarbības iespējas

Ķekavas novads 
sociālajos tīklos

Meistaru ielas posms – 
vienvirziena ceļš
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Turpinājums no 1. lpp.

Kultūras aģentūrā atklāj naudas
šķērdēšanu, novērš nelikumības
Veicot Ķekavas novada pašvaldības kul
tūras aģentūras darbības, dokumentu un 
finanšu pārbaudi, dome atklājusi prettie
sisku rīcību un pašvaldības naudas izšķēr
dēšanu. Piemēram, ĶNKA administrācija 
kopš aģentūras izveides pieaugusi līdz 
14  darbiniekiem, kuriem algās ik gadu 
izmaksāti 117 000 latu (pirms reorganizā
cijas  – 25  000 latu). Pamatotas aizdomas 
par neizdevīgiem darījumiem, pārkāpts 
Publisko iepirkumu likums, kā rezultā
tā nav gūta pārliecība, ka izvēlētās firmas 
ir saimnieciski izdevīgākās. Ņemot vērā 
atklātos juridiskos un finansiālos pārkā
pumus, dome nolēma likvidēt ĶNKA, 
izveidojot kultūras centrus Baložu pilsētā, 
Ķekavā, Daugmalē un Tūrisma koordinā
cijas centru.

Daugmalē beidzot bērnudārzs
Ik rītu uz jauno bērnudārzu pošas gandrīz 
70 bērnu no 1,5 līdz 6 gadu vecumam, tajā 
šobrīd ir atvērtas četras grupas. Bērnudārza  
audzēkņi papildus pirmsskolas izglītības 
programmai var saņemt audiologopēda 
palīdzību, kā arī fiziskās aktivitātes uzla
bošanai doties peldēties uz blakus esošo 
baseinu Daugmales multifunkcionālajā 
centrā. 

Mellupos izveidots sociālais centrs 
Mellupu ciematā, renovējot divas ēkas, iz
veidots sociālais centrs, kurā varēs pulcē
ties dažāda vecuma iedzīvotāji, lai saturīgi 
pavadītu brīvo laiku un apgūtu dažādas 
jaunas sociālās prasmes. Savukārt trūcīgie, 
maznodrošinātie iedzīvotāji un cilvēki ar 
speciālām vajadzībām var mitināties lab
iekārtotās, sociālajās istabiņās. Turpinās 
darbs pie Ķekavas sociālās aprūpes centra 
paplašināšanas un lifta izbūves. Atklāts vēl 
viens bērnu rotaļu laukums Ķekavā.

Remontē ceļus un sakārto 
ūdenssaimniecību
Gan piesaistot Eiropas Savienības finansē
jumu, gan atlicinot līdzekļus pašvaldības 
budžetā, pakāpeniski tiek uzlaboti pašval
dībai piederošie ceļi un ūdenssaimniecības  
joma. 

Katlakalnā izveidota gājēju ietve no A7 
līdz Pļavniekkalna sākumskolai. Pie tās 
izbūvēts arī luksofors, kurā radara fiksēta 
ātruma pārsniegšanas gadījumā iedegsies 
sarkanā gaisma. Šobrīd prioritārais pro
jekts budžeta saņemšanai ir ietves turpi
nāšana no Pļavniekkalna sākumskolas līdz 
Rāmavas ielai. Notiek sagatavošanas darbi 
tehniskā projekta izstrādei Rāmavas ielas 
Katlakalnā, kā arī Rīgas un Skolas ielu  
Baložos rekonstrukcijai. 

Katlakalnā Ievu ielas atjaunošanas (ietve, 
stāvvieta un apgaismojums) projekts ir 
iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda 
finansējuma saņemšanai. Noasfaltētas ie
las un sakārtota lietusūdens noteces sis
tēma ir Roņu un Pureņu ielās. Sadarbībā 
ar Latvijas Valsts ceļiem noasfaltēts V2 
autoceļš (no Ziedoņa līdz Pļavniekkalna 
ielai) un atjaunots 12. maršruta autobusa 
galapunkts pie Katlakalna kapiem. 

Ķekavā ir atjaunota Nākotnes iela 
280 m garumā – posmā no tiltiņa pār Ķe
kavas upīti līdz Misas kanālam, izbūvējot 
gājēju ietves, lietusūdens novadīšanas sis
tēmu un autostāvvietu. Tāpat rekonstruēts 
stāvlaukums pie Nākotnes ielas  36/14 
daudzdzīvokļu mājas. Daugavas ielā ir sa
kārtota lietusūdens notece un uzliets asfal
ta segums.

Sākti darbi pie tiltiņa sakārtošanas Nā
kotnes ielā, kā arī top Nākotnes ielas (līdz 
autoceļam A7) rekonstrukcijas tehniskais 
projekts un sāktas sarunas ar Latvijas 
Valsts ceļiem par satiksmes organizāci
jas sakārtošanu Nākotnes ielas krustoju
mā ar A7, jo, atveroties jaunajai Ķekavas 
sākumskolai, palielinājusies automašīnu  
intensitāte.

Prioritārs jautājums budžeta saņem
šanai ir pašvaldības ceļa seguma atjauno
šana gar putnu fabriku, ietverot ietves un 
apgaismojuma izveidi, tehniskais projekts 
ir jau sagatavots. 

Lai izveidotu veloceliņu gar Pliederu 
ielu, šobrīd notiek skiču projekta saska
ņošana ar iedzīvotājiem, kuriem ir ceļam 
piegulošās zemes teritorijas. 

Risina apkures jautājumus Baložos
Daudz resursu tiek veltīts Baložu pilsētas 
siltumapgādes jautājuma risināšanai, lai 
nepieļautu apkures tarifu paaugstināša
nos tuvākajā nākotnē. Problēmas saistītas 
ar noslēgto līgumu par jaunas katla  mājas 

būvniecību, kas tika parakstīts neilgi 
pirms pašvaldību vēlēšanām.

Uzlabo komunikāciju 
ar iedzīvotājiem
Pateicoties SIA Baložu komunālā saimnie-
cība jaunās vadības darba organizācijai, ir 
izdevies uzlabot komunikāciju starp ap
saimniekotāju un iedzīvotājiem. Šobrīd 
Baložu komunālā saimniecība ir kļuvusi 
atvērta sadarbībai un savu iespēju robe
žās kopā ar iedzīvotājiem cenšas risināt 
ar komunālo jomu saistītos jautājumus. 
Līdz tam par saskarsmes trūkumu bija ļoti 
daudz iedzīvotāju sūdzību.

Komunikācijas uzlabošanu nosakot 
kā vienu no mērķiem, deputāti ir atvērti  
racionālām sarunām ar iedzīvotājiem. Šo
brīd deputāti piedalās pensionāru bied
rības rīkotajās tikšanās ar iedzīvotājiem, 
lai informētu par pašvaldības darbu un 
uzklausītu novadnieku ierosinājumus un 
problēmas.

Atrod naudu 
jauniešu centra izveidei
Ķekavas novada dome atbalstīja ideju pār
būvēt vecās Ķekavas sākumskolas saim
niecības ēku par jauniešu centru, kurā 
būs, piemēram, pasākumu, konferenču 
un nodarbību telpas, jauniešu audio un 
video studija, kā arī vienā no ēkas daļām 
iekļaut garderobes, dušas, tualetes un in
ventāra novietošanas telpas līdzās esošā 
stadiona vajadzībām. Jaunā ēka būs pieeja
ma ne tikai jauniešiem, bet arī senioriem, 
nevalstiskajām organizācijām un citiem 
 interesentiem.

Ēkas pārbūvei dome nolēma paredzēt 
vairāk nekā 195  000  latu no 2014.  gada 
pašvaldības budžeta. Savukārt, startējot 
projektu konkursā, Ķekavas novada paš
valdība cer iegūt 18  000  latu no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstījabai.  

Šobrīd šai idejai jau piesaistīts Bordesholmas 
Rotari kluba līdzfinansējums 44  625  latu 
 apmērā kopprojektā Miera balodis.

Veido Ķekavas parku
Lai gan iepriekšējos gados tika veikta 
Ķekavas parka sagatavošana, šī ideja ne
tika aktīvi atbalstīta. Taču patlaban līdz 
ar jauno deputātu sasaukumu šī ideja at-
dzīvojās. Šobrīd zaļo gaismu iecerei deva 
arī novadnieki sabiedriskajā apspriešanā, 
kopumā atbalstot pašvaldības redzējumu 
parka izveidē. Pēc detalizētākas Ķekavas 
parka meta izstrādes nākamais darbs būs 
tehniskā projekta izstrāde, sadalot parku 
vairākās realizācijas kārtās pēc projektēša
nas un ierīkošanas finansiālām iespējām.

Baložos top mežaparks
Dome atbalstīja ieceri veidot mežaparku 
Baložu pilsētai ziemeļu daļā pieguloša
jās mežu teritorijās, kopumā aizņemot 
140 hektārus. Ir veikta sabiedriskā apsprie
šana, kurā iedzīvotāji atbalstīja šo ideju un 
izteica vērtīgus priekšlikumus. Lai meža
parks taptu, ir nepieciešams veikt vairākus 
izpētes darbus  – bioloģiskās daudzveidī
bas izvērtējumu, putnu ligzdošanas vietu 
izpēti, esošās mežaudzes novērtējumu. 
Nākamais solis pēc izpētes veikšanas ir 
projekta un teritorijas apsaimniekošanas 
noteikumu izstrāde.

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada domei 
aprit pirmās 100 dienas
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Jaunā bērnudārza atklāšana Daugmalē

Apspriežot jauniešu centra projekta metu

Pirmie soļi jaunajā Ķekavas sākumskolā

Pļavniekkalna ietve ar luksoforu
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Mellupos tapis sociālais centrs

Turpinājums no 1. lpp.

Projekta rezultātā Mellupu ciematā reno
vētas divas ēkas aptuveni 500  m2 platībā. 
Bērniem, jauniešiem un pensionāriem būs 
iespēja pulcēties sociālā centra saieta telpā, 
lai saturīgi pavadītu brīvo laiku un apgūtu 
dažādas jaunas sociālās prasmes. Savukārt 
trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji un cil
vēki ar speciālām vajadzībām varēs mitinā
ties labiekārtotās, sociālajās istabiņās, kā arī 
saieta telpā rīkot nelielus koncertus, kultūras 
un izglītojošus pasākumus, lai dibinātu kon
taktus ar dažādām sociālajām grupām un 
veidotu atbalsta un interešu grupas.

Jaunizveidotajās sociālajās mājās Mellu
pos kopumā ir izveidotas 12 sociālās istabi
ņas, veļas mazgāšanas telpa un koplietošanas 
telpas. Reizi nedēļā iedzīvotājiem būs pieeja
mi ģimenes ārstu un speciālistu pakalpoju
mi, kā arī būs iespēja pie sociālā darbinieka 
iesniegt iesniegumus pašvaldībai un saņemt 
konsultācijas par dažādiem jautājumiem.

Atklājot sociālo centru, Ķekavas novada 
domes priekšsēdētājs Valts Variks uzsvēra, 
ka “sociālo pakalpojumu loma Latvijā aiz
vien pieaug. Pašvaldības, sociālā darba spe
ciālisti un sabiedrība kopumā arvien vairāk 
pārliecinās un gūst izpratni, ka tikai ar soci
ālās palīdzības sniegšanu iedzīvotāju sociālās 
problēmas nav iespējams atrisināt. Tāpēc ir 
ļoti būtiski plānot un pilnveidot sociālo pa
kalpojumu attīstību reģionos, lai iedzīvotāji 
savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus 
varētu saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzī
vesvietai. To var panākt, izglītojot profesio
nālus speciālistus, attīstot pakalpojumu tīklu 
un vienlaikus pilnveidojot nepieciešamo in
frastruktūru”. 

Arī Labklājības ministrija, nosūtot ap
sveikumu, sveica novadniekus sociālā centra  
atklāšanā: “Mums ir trīskāršs prieks par 
veiksmīgo projektu. Pirmkārt, tāpēc, ka Ķe
kavas novada dome kārtējo reizi ir parādīju
si prasmi sadzirdēt un saredzēt sava novada 

iedzīvotāju vajadzības un tās atbalstīt. Sociā
lais centrs var kļūt par nozīmīgu sabiedriskās 
dzīves centru visu paaudžu novadniekiem. 
Otrkārt, Ķekavas novada dome ir viena no 
tām pašvaldībām, kas pilnībā izprot Labklā
jības ministrijas centienus atbalstīt cilvēkus 
ar īpašām vajadzībām, nodrošinot viņiem 
piemērotu dzīvesvietu un pakalpojumus. 
Tas ļauj sabiedrībai kļūt integrētākai, neiz
stumjot nevienu tās locekli. Treškārt – mēs 
novērtējam, ka ķekaviešiem ir izdevies rīko
ties gudri, savu ideju īstenošanai piesaistot 
Eiropas Savienības piedāvāto finansējumu.”

Projekts Sociālā centra un dažādu so-
ciālo grupu kopdzīvojamo māju rekons-
trukcija Mellupos, Ķekavas pagastā tapis, 
lai uzlabotu situāciju Mellupu ciematā, 
Dzērumu ciematā, kā arī Plakanciemā un 
nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieeja
mību arī attālās Ķekavas novada apdzī
votās vietās. Projekta kopējās izmaksas ir 
Ls  267  867, no tām Ls  18  000 ir Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansējums, savukārt Ls  249  867 ir 
Ķekavas novada pašvaldības finansējums.

Vineta Bērziņa

Pārgriežot tradicionālo lenti, sociālā centra atklāšanas pasākumā  – (no kreisās) domes 
priekšsēdētājs Valts Variks, domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Igoris  
Malinauskas, Ķekavas sociālās aprūpes centra direktore Ingūna Zirne, būvnieka  –  
SIA Yit – pārstāvis Jānis Krūmiņš.

fo
to

: V
in

et
a

 b
ēr

zi
ņ

a



izglītība  7Ķekavas novads
2013. gada 8. oktobris

Rūpējoties par bērnu brīvā laika pavadī-
šanas iespējām un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, 19.  septembrī Ķekavā, 
pie mājas Nākotnes ielā 36, tika atklāts 
bērnu rotaļu laukums.

Mūsdienu dzīves ritmā bērniem īpaši 
svarīga ir kustību koordinācija un fizisko 
spēju attīstīšana, jo arvien lielākam bērnu 
skaitam novērojams liekais svars un sirds 
saslimšanas, kam par iemeslu ir maz
kustīgums.

Jaunajā rotaļu laukumā ir sastopamas 
dažādas ierīces ar balansa un kāpelēšanas 
elementiem, kur bērniem ir iespēja pār
baudīt savas fiziskās spējas un sacensties 
spēka vingrinājumos.

Par rotaļu laukuma projekta realizā
ciju jāpateicas Nākotnes ielas 36.  nama 
iedzīvotājai Verai Kļaviņai, Ķekavas 
Starptautiskā sadraudzības biedrībai un 
Ķekavas novada pašvaldībai. Šī projekta 
realizācijai finansējumu biedrība saņēma, 
startējot Ķekavas novada pašvaldības ne
valstisko organizāciju projektu līdzfinan
sēšanas konkursā. 

Artūrs Zālītis

Jau tradicionāli Skolotāju dienai vel-
tītajā pasākumā 4.  oktobrī pašvaldī-
ba vienkopus pulcēja novada peda-
gogus, lai godinātu Ķekavas novada  
labākos skolotājus pirmsskolas, vis-
pārējās un profesionālās ievirzes iz-
glītības programmās 2012./2013. mā-
cību gadā. 

Izvērtējot pieteiktos kandidātus, konkursa 
komisija nolēma piešķirt titulu Labākais 
skolotājs 2012./2013. mācību gadā:
• pirmsskolas izglītības programmā  – 
Gundegai Tīronei no pirmsskolas izglī-
tības iestādes Avotiņš,
• vispārējās izglītības programmas  
1.–12. klašu grupā  – Silvijai Zītarei no 
privātās pamatskolas Gaismas tilts 97,
• profesionālās ievirzes izglītības pro
grammā – Daigai Rozentālei no Ķekavas 
Mūzikas skolas.

Labākos skolotājus no izglītības iestāžu  
pieteikto kandidātu loka izvērtēja Ķekavas 

novada izglītības iestāžu pedagogu kon
kursa žūrija, kas analizēja pedagoga mācī
bu un audzināšanas darba plānošanu, va
dīšanu un darbību. Uzvarētājiem pašvaldī
ba piešķīra piemiņas un naudas balvu. 

Jau vairākus gadus Swedbank pēc sa
viem ieskatiem pasniedz īpašu balvu kā
dam no Ķekavas novada pedagogiem. 
Šogad bankas par bankas simpātiju tika 
izvēlēta Daiga Rozentāle no Ķekavas  Mū
zikas skolas

Pedagogu konkursu rīkoja Ķekavas 
novada pašvaldības Izglītības daļa. Tā 
mērķis ir apzināt un izvērtēt pedagogu 
darba rezultātus izglītības jomā, motivēt 
pedagogus radošai darbībai audzināšanas 
darbā, mācību priekšmetu metodikā un 
sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pa
teicību un apbalvot izglītības iestāžu peda
gogus par ieguldījumu mācību un audzi
nāšanas darbā.

Vineta 
Bērziņa

18. septembrī Ķekavas vidusskolā 
norisinājās novada izglītības iestāžu 
bērnu vecāku sapulce. Sapulces mēr-
ķis bija aizsākt diskusiju par izglītības 
kvalitāti Ķekavas novadā un noskaid-
rot vecāku viedokli par šībrīža problē-
mām izglītības jomā novada mācību 
iestādēs.

Sapulci vadīja un par jaunumiem iz
glītības nozarē runāja Ķekavas novada  
domes Izglītības komitejas priekšsēdētāja 
Ieva Stefensena. Savukārt Ķekavas novada 
pašvaldības Izglītības daļas pārstāvji klāt
esošos iepazīstināja ar aukļu dienesta dar
bību, pārrunāja jautājumus par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm un profesionālās 
ievirzes skolu pieejamību.

Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš  
iepazīstināja vecākus ar Ķekavas novada 

izglītības parka ideju, kurā bērniem būtu 
pieejama gan sākumskola un vidusskola, 
gan arī profesionālās ievirzes izglītības ies
tādes un Jaunatnes iniciatīvu centrs, kā arī 
bibliotēka un muzejs. Realizējot šo ieceri, 
Ķekavas novada pašvaldība būtu pirmā 
pašvaldība Latvijā, kurā darbotos kvalita
tīvs izglītības parks, kas piesaistītu bērnus 
gan no Ķekavas novada, gan arī kaimiņu 
pašvaldībām.

Galvenā speciāliste izglītības jautāju
mos Aija Āre pavēstīja klātesošajiem par 
izmaiņām, kas no 2014.  gada 1.  janvāra 
skars pašvaldības piešķirto atbalstu bēr
niem, kuri gaida rindā uz vietu pašvaldī
bas pirmsskolas izglītības iestādēs vecumā 
no 1,5 līdz 4 gadiem. Šā brīža atbalsta sa
ņemšanas kārtība būs spēkā līdz šī gada 
31. decembrim, bet no 2014. gada 1. jan
vāra spēkā stāsies Izglītības un zinātnes 

ministrijas sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju un Lab
klājības ministriju izstrādātais ilgtermiņa 
risinājums.

Savukārt Ķekavas novada pašvaldības  
Saimniecības daļas vadītājs Andris Jēkab
sons iepazīstināja vecākus ar jauno sko
lēnu autobusu maršrutu, kurā ir pieejami 
autobusu vadītāju tālruņu numuri. Jaunais 
saraksts ir īpaši pārplānots, lai bērnus 
nogādātu iespējami tuvāk mājām, kā arī 
uzsvēra, ka, rūpējoties par bērnu drošī
bu, skolēnu autobusā, kas dodas Vald
lauču virzienā, skolēnus pavada policijas 
 darbinieks.

Ar jauniešu aktivitātēm un brīvā laika 
pavadīšanas iespējām novadā iepazīsti
nāja Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu 
centra (JIC) vadītāja Linda Vaškevica. Pē
dējā gada laikā JIC ir ieguvis jaunas telpas 

Ķekavas kultūras namā un attīstījis darbu 
ar novada jauniešiem, piedāvājot iespēju 
jauniešiem piedalīties Eiropas Savienības 
programmas Jaunatne darbībā projektos, 
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku JIC telpās, 
organizēt aizraujošus pasākumus un pie
dalīties citos projektos. Jaunums no sep
tembra Jauniešu iniciatīvu centra telpās – 
ierīkota virtuve, kur jauniešiem ir iespēja 
apgūt ēst gatavošanas iemaņas.

Papildu diskusijas raisījās ap jautāju
miem par bērnu noslodzi izglītības iestā
dēs, pašvaldības līdzfinansējumu bērnu 
vecākiem, kā arī ēdināšanas izmaksām 
izglītības iestādēs. 

Ikvienam klātesošajam bija iespēja 
personīgi uzdot jautājumus Izglītības daļas  
pārstāvjiem un solīto atbildi saņemt raks
tiski elektroniskā veidā.

Artūrs Zālītis

Godina labākos skolotājus novadā
Ķekavā jauns 
bērnu rotaļu 
laukums

Vecāku kopsapulcē diskutē par izglītību
Bērni ar prieku izmēģināja rotaļu elementu.

Īsumā

Gundega Tīrone
Skolotāja ir saprotoša, zinoša un apzinīga, ar labi 
attīstītām saskarsmes spējām. Ikdienas darbā 
skolotāja Gundega nodrošina mūsdienīgu mācī-
bu procesu, pēctecību un mācību materiālu piln-
veidi. Regulāri bagātina pedagoģisko procesu ar 
jaunām mācību metodēm un mācību saturu, 
izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. 
Ideāla skolotāja  – cilvēks ar stipru un attīstītu 
personību, ar iedzimtu talantu būt par skolotāju. 

Silvija Zītare
Mazs cinītis lielu vezumu gāž. Darbs ir viņas 
dzīvesveids. Labi padarīts darbs – goda lieta,  
bērnu sasniegumi, augsts viņu zināšanu 
līmenis  – sirdsapziņas lieta. Vārdi  – Mana 
latviešu valodas skolotāja bija Silvija Zītare  –  
kvalitātes zīmols.

Daiga Rozentāle
Ļoti prasīga un profesionāla, bet vienlaikus 
sirsnīga un mīļa vijoļskolotāja. Apveltīta ar 
milzīgām darba spējām, ko nereti pārmanto 
arī audzēkņi, turpinot studijas tālāk profesio-
nālajā mūzikas ceļā. Viņas mākslinieciskums 
redzams visās viņas darbības jomās – sākot ar 
vijoles klases interjeru līdz pat pašas darinā-
tajiem rokdarbiem. 

Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības 
programmā:
• Pii Ieviņa – skolotāja Ligita Auziņa,
• Pii Avotiņš – skolotāja Gundega Tīrone,
• Pii Zvaigznīte – skolotāja Ilze Mihelsone,
• Pii Bitīte – skolotāja Gita Orste.
Labākais skolotājs vispārējās izglītības 
programmas 1.–12. klašu grupā:
• Ķekavas vidusskola – skolotāja Raina Sula,
• Baložu vidusskola – skolotāja Ieva Apine,
• Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 – 
   skolotāja Silvija Zītare,
• Pļavniekkalna sākumskola – Iveta Kalniņa.
Labākais skolotājs profesionālās ievirzes 
izglītības programmā:
• Ķekavas novada sporta skola – skolotājs 
  Uldis Bautris,
• Ķekavas Mākslas skola – skolotāja Signe Kalēja,
• Ķekavas Mūzikas skola – skolotāja 
   Daiga Rozentāle.

Tā kolēģi raksturo
labākos skolotājus

Konkursa nominācijām 
izvirzītie pedagogi
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Pedagoga konkursa laureāti kopā ar domes un pašvaldības pārstāvjiem
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Sveicam

Ak, gadus neskaiti, 
Tik pavasarus vien, 

kas tā kā putni 
Tava mūža kokā 

skrien...
(A. Ķirškalne) 

Ķekavas novadā 
2013. gada septembrī

Ķekavas pagastā 
99 gadu jubileju svin

Zenta Nagliņa;

90 gadu jubileju svin
Mirdza Piščāne;

85 gadu jubileju svin
Solomeja Kuzmina,

Anastasija Dombrovska,
Gunārs Ķibilds,

Broņislava Jaunliniņa,
Biruta Rītiņa;

80 gadu jubileju svin 
Ruta Bērziņa,

Ausma Krūmiņa,
Lilija Pudule,
Arvīds Cīrulis;

Baložu pilsētā
85 gadu jubileju svin

Nadežda Kurmeļova;

80 gadu jubileju svin
Domna Rinkūna,

Regīna Jakubaņeca;

Daugmales pagastā 
80 gadu jubileju svin

Regīna Naumova,
Marsels Pļavnieks,
Pjotrs Naumovs.

Vēlam veselību, izturību un 
dzīvesprieku!

Paņem mani pie rokas
Tik liegi, kā svece plīvo,
Paņem mani pie rokas
Kā bērnu, ko visi mīļo,
Paņem mani pie rokas
Tik silti, kā saule zvīļo,

Jo mūžiem un aizmūžiem pāri
Vien MĪLESTĪBA dzīvo.

(D. Gasūna)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2013. gada septembrī 

salaulāti
Pāvels Davidjuks un Marina Šijana,

Valdis Stelmaks un Monta Sedleniece,
Pēteris Briedis un Maija Krišāne,

Aleksandrs Trufanovs 
un Viktorija Trufanova,

Andrejs Tašliks un Julianna Bergholce,
Kaspars Zariņš un Kristīne Ameļčenko,

Aldis Kotlers un Līga Sproģe,
Ilkins Alijevs un Halida Ragimhanova,
Gints Uzraugs un Madara Mālniece,
Eduards Kecko un Kristīne Apsīte,

Modris Diebelis un Mārīte Zemniece,
Ēriks Malahovs un Aija Tama,
Jurijs Kokins un Alla Kokina,

Andžejs Strazdiņš un Iveta Garda,
Aleksandrs Grečnijs un Irina Šakalova,

Dzintars Bērziņš un Anda Rudene,
Edgars Misters un Ņina Košolapa,
Lauris Švarcs un Agnese Ašmane 
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),

Modris Portnajs un Diāna Jaunzeme 
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē).

APSVEICAM! Ķekavas novada dome

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.

No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

(K. Apškrūma)

Ķekavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 
2013. gada septembrī

 reģistrēti jaundzimušie
Alise Kučinska,
Annija Bērziņa,

Gregors Bērziņš,
Haralds Millers,
Jānis Putniņš,
Jeva Čuprina,

Jēkabs Bērziņš,
Jēkabs Jankovskis,

Marks Žeiris,
Markuss Vilcāns,
Marta Gustiņa,
Miks Kalniņš,

Polina Kočunova,
Rakava Kāra Millere,

Roberts Vilguts,
Rojs Railijs Repša,
Šons Vološčuks.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sveicam

Veikalam ALBA Mājturības 
preces tirdzniecības centrā A7 

Ķekavas pagastā vajadzīgs 
PĀRDEVĒJS KASIERIS. 

Vēlama pieredze tirdzniecības jomā, 
latviešu un krievu valodas zināšanas. 

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu 
a7@alba-ltd.lv vai pieteikties 
pārrunām pa tālr. 67302070, 

20241211 (Ilona). 

PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES SĀKŠANU
Ķekavas novada dome 2013. gada 5. septembrī pieņēmusi lēmumu nr. 2. § 5. Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Centra masīvs Daugmalē, Daugmales pagastā, un tam 
piegulošajā teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes vienību konfigurācijas un ielu struktūras izmaiņas 
nekustamajā īpašumā Centra masīvs (kadastra numurs 8056 002 0270) Daugmalē, Daugmales 
pagastā, un piegulošajā teritorijā, ko ierobežo Līdumu ceļš, Dārziņu ceļš, Lazdu ceļš, Bērziņu ceļš, 
Siltumnīcu ceļš un valsts autoceļš P85, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un vei
dojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām. Detālplānojuma izstrādātājs ir 
Ķekavas novada pašvaldība.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa 
pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas nova
dā, LV2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā 35. kabinetā 
(tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 
14–19. Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks pieņemti 
rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2013. gada 30. oktobrim. Ja priekšlikuma 
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES SĀKŠANU 
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ KALNABAURI, ĶEKAVĀ

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu nr. 2. § 4. Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Kalnabauri, Ķekavā (protokols nr. 23) ir sākta 
detālplānojuma izstrāde zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1460 daļā ar mērķi 
no nekustamā īpašuma Kalnabauri (kadastra numurs 8070 008 080) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8070 008 1460 nodalīt zemes vienību un tajā pamatot darījumu objektu apbūvi.

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana noteikta – Jauktas dzīvojamās un darījumu objektu teritorijas (JDzD), kur atļauta 
darījumu objektu apbūve.

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

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosūtīt 
pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, LV2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67936019, epasts novads@kekava.lv.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
Labrenča iela 4, Baloži, Ķekavas novads, kadastra nr. 8007 003 2703, platībā 674 m2.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķeka
vā, 12. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847155.

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. ka
binetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek sākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības 
izdevumā Ķekavas Novads un pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2013. gada 19. novembrī plkst. 10.
Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir Ls 5500 (pieci tūkstoši pieci simti latu), 

izsoles solis – Ls 150 (viens simts piecdesmit latu), reģistrācijas maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), 
nodrošinājums – Ls 550 (pieci simti piecdesmit latu).

Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pietei
kumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģis
trācijas nr. 90000048491, ar norādi: Nodrošinājums par Labrenča iela 4, Baloži, Ķekavas novads, izsoli.

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –  
automašīnu VW Passat Variant, reģ. Nr. EZ955.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķeka
vā, 12. kabinetā vai pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš 
pieteikties pa tālr. 67847155.

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. ka
binetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek sākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības 
izdevumā Ķekavas Novads un pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2013. gada 29. oktobrī plkst. 10.30.
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena ir Ls 1860 (viens tūkstotis astoņi simti seš

desmit latu), izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit latu), reģistrācijas maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), 
nodrošinājums – Ls 186 (viens simts astoņdesmit seši lati).

Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pie
teikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, 
reģistrācijas nr. 90000048491, ar norādi: Nodrošinājums par automašīnas VW Passat Variant, izsoli.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.

Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2013. gada septembrī

 reģistrēti mirušie
Gaida Atvars (1929),

Vladislavs Buklovskis (1926),
Jānis Daugišs (1946),

Valentīna Dukure (1951),
Ilga Kalniete (1933),

Alma Kreitenberga (1925),
Ausma Lazdiņa (1944),

Mirdza Mironoviča (1933),
Staņislavs Morozs (1929),
Grigorijs Petruhins (1945),
Skaidrīte Rotberga (1934),

Aleksandrs Rutkovskis (1945),
Valentīna Šeškena (1940),

Liliana Veide (1933),
Visvaldis Vilciņš (1928).

Ķekavas novada dome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem.

Mūžībā pavadīti

"Dominante Park", Ķekavas nov., Ķekavas 
pag., Saulgoži, SIA "TRIALTO LATVIA" 

aicina darbiniekus šādos amatos:
• Preču marķētāja, • Krāvējs
• Darba vieta atrodas "Dominante Park" 
pie Ķekavas.
• Pieredze nav nepieciešama.
• Iespējams izvēlēties sev piemērotāko 
darba maiņu. 

Interesentus lūdzu zvanīt pa tālr. 67791437 vai 
ierasties personīgi darba dienās plkst. 8.30 "Domi-
nante Park" 1. stāvā.

Vissirsnīgākā pateicībā Ķekavas novada paš
valdības kolēģiem, novada domei, Reģionālās 
pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldei 
par sniegto atbalstu mūsu vissmagākajā brīdī – 
pāragri aizsaulē aizgājušās māmiņas, meitas un 
sievas Ineses Veinbergas guldīšanu smiltainē. 
Paldies par līdzjūtību viņas dēla Kristapa biju
šajiem un esošajiem klasesbiedriem, viņu ve
cākiem, klases audzinātājai Veltai Volosovskai, 
draugiem, kaimiņiem, paziņām, visiem, kuri 
bija kopā ar mums šai dienā. 

Kristaps un Imants Veinbergi, 
Olga Greivule 

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai Lubovai,  
tēvu smilšu kalniņā pavadot.

Ķekavas novada dome,
Ķekavas novada pašvaldības kolēģi

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama.

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Esam kopā ar Kristapu un viņa tuviniekiem skumjajā brīdī,  
māmuliņu Inesi Veinbergu aizsaulē aizvadot.

Ķekavas vidusskolas 11. klase, vecāki un audzinātāja

Šodien atmiņa gadus cilā,
Dienas, kopā kas nodzīvotas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējās Ķekavas vidusskolas skolotājas 
Venerandas Ķikustes piederīgajiem, viņu aizsaulē aizvadot.

Ķekavas vidusskolas kolektīvs

• Nākamā atpūtas pēcpusdiena 27. decembrī plkst. 14  – Jaunā gada gaidīšanas balle  
Kad jauna stunda tuvāk rit.
• Tikšanās ar deputātiem diskusiju klubā 31. oktobrī un 26. novembrī plkst. 18 Ķeka-
vas kultūras nama mazajā zālē. 
• 26. novembrī plkst. 19 Latvijas Nacionālajā operā balets Bajadēra, biļetes Ls 6–17. 
Pieteikties līdz 7.  novembrim pa tālr. 28794452 (Vanda) vai ceturtdienās plkst. 11–13  
Ķekavas kultūras namā pie pensionāru padomes. 
• Sporta aktivitātes. Ūdens aerobika Daugmales peldbaseinā ceturtdienās, izbrauc no  
Ķekavas satiksmes autobusu galapunkta plkst. 14. 
• Ķekavas sporta klubā gaida pensionārus no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 10–14, ir iespēja 
izmantot sporta zāli un inventāru bez maksas (plašāka informācija pie Ingeras pa tālr. 28228087). 

Līdzjūtības

INFORMĀCIJA PAR DAUGMALES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
GROZĪJUMU REDAKCIJAS NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāta Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 
2007.–2019. gadam 2013. gada grozījumu redakcija, pamatojoties uz 2012. gada 13. decembra Ķekavas novada 
domes lēmumu nr. 2.§ 1. Par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019. gadam ar 
2009. gada grozījumiem grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu nr. TP20122 (protokols nr. 25). 

Minēto teritorijas plānojuma grozījumu redakciju paredzēts nodot publiskai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai ar Ķekavas novada domes 2013. gada 10. oktobra sēdes lēmumu. 

Teritorijas plānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikti grozījumi:
1. 1. Grafiskajā daļā plānotās (atļautās) izmantošanas kartē:
1.1. turpmākās izpētes teritorijās;
1.2. teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana nekustamajam īpašumam Āpsīši;
1.3. precizēta maģistrālā gāzes vada aizsargjoslas teritorija;
2. Apbūves noteikumos Atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi:
2.1teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanā – Meži ciemos, paredzot iespēju veikt dzīvojamās ēkas būvniecību;
2.2.Bēgļu ceļa nodalījuma joslas platumu nosakot 14 m. 
2.3. definējot būvlaides samazināšanas iespējas.
Publiskās apspriešana plānota četras nedēļas no publikācijas LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 

orientējoši no 2013. gada 16. oktobra līdz 13. novembrim, nodrošinot iespēju iepazīties ar grozījumu redak
ciju un iesniegt atsauksmes. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 24. oktobrī Daugmales multifunkcionālā centra 
zālē plkst. 18–20, centra adrese: Skola, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads.

Ar grozījumu redakcijas dokumentāciju varēs iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Daugmales pagasta 
pārvaldē un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv no 2013. gada 11. oktobra sadaļās Aktualitātes 
un Attīstība un plānošana.

Atsauksmes par grozījumu redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes 
ēkām) vai pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā  19, k.  9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, LV2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 un 
ceturtdienās plkst. 14–19. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas 
vadītājs Juris Križanovskis. Kontaktpersona Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas 
plānotāja Ilona Vaivode, tālrunis 67936019, epasts ilona.vaivode@kekava.lv. Aktuālajai informācijai aicinām 
sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

INFORMĀCIJA PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ERCENI REDAKCIJAS NODOŠANU 
PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāta lokālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā Erceni, 
Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Valdlauču ciems. 

Minēto lokālplānojuma redakciju paredzēts nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Ķeka
vas novada domes 2013. gada 10. oktobra sēdes lēmumu. 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas 
dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

Publiskās apspriešana plānota četras nedēļas no publikācijas LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 
orientējoši no 2013. gada 16. oktobra līdz 13. novembrim, kuru laikā tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar 
lokālplānojuma redakciju un iesniegt atsauksmes. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 24. oktobrī plkst. 18 Ķekavas novada paš-
valdībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35. kabinetā. 

Ar lokalplānojuma redakcijas dokumentāciju varēs iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv no 2013. gada 11. oktobra sadaļās Aktualitātes un Attīstība un plānošana.

Atsauksmes par lokālplānojuma redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pār
valdes ēkām) vai pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagas
tā, Ķekavas novadā, LV2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 
un ceturtdienās plkst. 14–19.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plā
notājs Andris Lācis, tālrunis 67847161, 29822574, epasts andris.lacis@kekava.lv. Aicinām sekot līdzi aktuāla
jai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

Pensionāru ievērībai

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

8.–31. oktobrī

10.–25. oktobrī

1.–18. novembrī

Izstādes:
Pie mums ciemojušies... Slavenību autogrāfi bibliotēkas grāmatās
Baložu pilsētas bibliotēka 55 gadu laikā
Spoku un joku stāsti
Ķepa uz sirds – 4.10. – Dzīvnieku aizsardzības diena
No dzelzs priekškara uz brīvību – Tautas frontei 25
Mārtiņš bij’ bagāts vīrs
Ejot ķekatās
Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās – ceļojošā izstāde 
(projektā iegūtā kolekcija) 
Jaunākā Ziemeļvalstu literatūra
11. novembrī – Lāčplēša diena
Piemini Latviju! – 18.11. – Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadiena

8. oktobrī plkst. 10.50 Tilts no pagātnes nākotnē – 9. klases skolēnu tikšanās ar bijušo 
Baložu Tautas frontes nodaļas vadītāju Jāni Kūkumu

16. oktobrī plkst. 9.50 Mana bibliotēka – pasākums kopā ar 3. klases skolēniem

21. oktobrī plkst. 18 Jauno grāmatu apskats (projektā iegūtā latviešu 
oriģinālliteratūra)

30. oktobrī Spoku nakts bibliotēkā
DAUGMALES BIBLIOTĒKA

8.–15. oktobrī

1.–15. novembrī

Izstāde:
Ieskaties un ieklausies savā uzticamajā draugā – Starptautiskajai 
dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta izstāde
Franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī – 100

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

10.–15. oktobrī
16.–22. oktobrī
22.–30. oktobrī
4.–6. novembrī
7.–10. novembrī
11.–13. novembrī
13.–17. novembrī

Izstādes: 
Dzejniecei Veronikai Strēlertei jubileja
Vācu rakstniekam Ginteram Grasam jubileja
Topinambūrs – senais un jaunais
Aktrisei Svetlanai Bless jubileja
Mārtiņdiena
Lāčplēša dienai veltīta izstāde
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80

18. oktobrī plkst. 18
Katlakalna bibliotēka un Tautas nams aicina uz grāmatas 
atvēršanas svētkiem Jasmīn baltais, mana mūža... Piedalās 
grāmatas autore Indra Lintiņa un koncertmeistare Sandra Lūķe

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
8.–19. oktobrī
13.–26. oktobrī
28. oktobrī–
9. novembrī

6.–16. novembrī
10.–25. novembrī
11.–25. novembrī

Izstādes: 
Rakstniekam Albertam Belam – 75
Dzejniekam Ziedonim Purvam – 90
Tēlniekam Kārlim Zālem – 125
Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās – ceļojošā izstāde 
(projektā iegūtā kolekcija) 
Rakstniecei Ilzei Graudiņai – 45
Mārtiņdiena
Lāčplēša diena

18. oktobrī plkst. 18 Rasas Bogavičutes un Māra Belova monoizrāde BEZ JAKAS
9., 16., 23., 30. oktobrī 
plkst. 10.30
6., 13. novembrī plkst. 
10.30

Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība

31. oktobrī plkst. 17 Grāmatu klubiņa tikšanās

Tikšanās ar deputātiem diskusiju klubā 
31. oktobrī plkst. 18
Ķekavas kultūras nama mazajā zālē. 

Tēma: sociālā joma – sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība, sociālā  
aprūpe, pabalsti un cita veida atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām u. c. 
Piedalās: Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Igoris Malinauskas, sociālā die-
nesta vadītāja Ņina Timermane, Ķekavas sociālās aprūpes centra direktore Ingūna Zirne,  
Sociālo lietu komitejas pārstāvji, deputāti – Linda Danileviča, Ilgonis Leišavnieks, Roberts Jurķis.

26. novembrī plkst. 18 
Ķekavas kultūras nama mazajā zālē. 

Tēma: budžets un attīstības jautājumi 
(Ķekavas parka veidošana, jaunatnes iniciatīvu centrs, stadiona būvēšana u. c.)
Uz tikšanos aicinām ne tikai pensionārus, bet visus iedzīvotājus, kuriem interesē novada at-
tīstība un labklājība. Piedalieties sarunās, paudiet savu viedokli, esiet aktīvi! 

Tikšanās rīko pensionāru biedrība Polārblāzma 
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15.  septembrī notika Otrā Vislatvijas 
Spēka diena, divi no spēka punktiem 
atradās arī Ķekavas novadā: viens 
ielu vingrošanas laukumā Baložos un 
otrs  – Fortius laukumā, pie Ķekavas 
sporta kluba. 

Spēka diena Ķekavas novadā pulcēja 
173 dalībniekus (21 sieviete, 152 vīrieši), 
kas kopā pievilkās 1732  reizes. Labāko 
rezultātu sieviešu konkurencē uzrādīja 
Ķekavas novada sporta skolas audzēkne  
mākslas vingrošanā Ieva Luīze Drava 
(10 gadi) – 30 reizes, kas skaita ziņā pār
spēja labāko vīriešu rezultātu – 23 reizes. 
Labāko rezultātu ieguvējas tika uzaicinā
tas uz finālsacensībām Rīgā, Centrālās 
stacijas laukumā, lai cīnītos par galvena
jām balvām, viena no viņām bija arī Ieva, 
kura sīvā cīņā ieguva 4. vietu.

Šogad pasākuma rīkotāji iedibināja 
arī jaunu tradīciju  – ikviens dalībnieks 
saņēma vienu no trim īpašajām spēka ap
rocēm (atkarībā no sasniegtā rezultāta), 
tā kļūstot arī par sava veida Spēka dienas 
idejas vēstnešiem. Plašāku informāciju un 
rezultātus var aplūkot www.spekadiena.lv.

Anete Medne

Datums Vieta Sacensības

11. oktobrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (vīr.) Ķekava–
SK Pārgauja

13. oktobrī 
plkst. 13

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (siev.) Ķekava–
Ķekavas Bulldogs

15. oktobrī 
plkst.21

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 2. 
līgā (vīr.) Ķekavas 
Bulldogs–FK Jūrmala

18. oktobrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (vīr.) Ķekava–
RTU/Inspecta

19. oktobrī 
plkst. 15 FK Auda stadions 1.līgas spēle futbolā FK 

Auda–Gulbene

19. oktobrī 
plkst. 19

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (vīr.) Ķekavas 
Bulldogs–SK Pārgauja

20. oktobrī 
plkst. 11

Daugmales 
multifunkcionālais 
centrs

Daugmales Zolītes 
turnīrs

25. oktobrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs

LČ virslīgas florbola 
spēle virslīgā (vīr.) 
Ķekava–FK Rīga

26. oktobrī 
plkst. 16

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (siev.) Ķekavas 
Bulldogs–FK Ādaži

27. oktobrī 
plkst. 16

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (siev.) Ķekavas 
Bulldogs–Rubene

27. oktobrī 
plkst. 19

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (vīr.) Ķekavas 
Bulldogs–Lielvārde

8. novembrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs

LČ virslīgas florbola 
spēle virslīgā (vīr.) 
Ķekava–Ķekavas 
Bulldogs

9. novembrī 
plkst. 10

Daugmales 
multifunkcionālais 
centrs

Ķekavas novada 
peldēšanas sacensības

10. 
novembrī 
plkst. 19

Ķekavas sporta 
klubs

LČ florbola spēle 
virslīgā (vīr.) Ķekavas 
Bulldogs–FK Madona

27. septembrī visā Latvijā notika Olim-
piskā diena ar vienojošo moto Esam 
sportiska ģimene, kurā piedalījās arī Ķe-
kavas novada pirmsskolu (Ieviņa, Zvaig-
znīte, Avotiņš, Bitīte, Namiņš) un vispā-
rējās izglītības iestāžu (Ķekavas vidus-
skola, privātā pamatskola Gaismas tilts 
97, Pļavniekkalna sākumskola, Baložu 
vidusskola un Daugmales pamatskola) 
audzēkņi un pedagogi. Mūsu novadā 
piedalījās 2500 dalībnieku.

Olimpiskā diena sākās ar kopīgu Olimpisko  
rīta vingrošanas kompleksu, kuru tiešrai
dē translēja radio Star FM un televīzijas 
kanāls LTV7.

Privātajā pamatskolā Gaismas tilts 97 
rīta vingrošanu un vēlāk arī stafetes Ķeka
vas sporta klubā skolēni veica kopā ar Lat
vijas Olimpiskās komitejas izvirzīto vēst
nesi – vieglatlēti Anitu Klapoti, kas Latviju 
10 km skrējienā pārstāvējusi 1992. gada Va
saras Olimpiskajās spēlēs Barselonā. Pļav
niekkalna sākumskolā kopīgās Olimpiskās 
dienas aktivitātēs piedalījās Latvijas Boksa 
federācijas viceprezidents Māris Liepiņš. 

Visu septembri audzēkņi piedalījās zī
mējumu un domrakstu konkursos, kā arī 

visi kopā izveidoja un fotogrāfijās iemū
žināja iespaidus ar devīzi Esam sportiska 
ģimene.

Zīmējuma konkursā par labāko zīmēju
mu tika atzīts Alises Gailes (Pļavniekkalna sā
kumskola 2.a klase) zīmējums. Pamatskolas  
un vidusskolas audzēkņi rakstīja domraks
tus, labākā domraksta autore  – Daniela 
Postņikova (Ķekavas vidusskola 12. klase). 
Šo darbu autori piedalīsies Latvijas Olimpis

kās komitejas rīkotajā konkursā.
Katrs pasākuma dalībnieks saņēma  

Starptautiskās Olimpiskās komitejas 
2013.  gada Olimpiskās dienas sertifikātu 
un hantelītes. Liels paldies Ķekavas nova
da izglītības iestāžu pedagogiem, audzēk
ņiem, vadībai par atsaucību Olimpiskās 
dienas vēstnešiem  – par veiksmīgi aizva
dīto Olimpisko dienu 2013.

Anete Medne

Sākot ar jauno mācību gadu, Ķekavas 
vidusskolā bērni ar smaidu sejā dodas 
uz sporta nodarbībām, kur skolēni 
tagad var apgūt fiziskās aktivitātes, 
izmantojot jaunu un mūsdienīgu 
sporta inventāru.

Ķekavas novada pašvaldība, piedaloties Iz
glītības un zinātnes ministrijas projektu kon
kursā, saņēma finansējumu 3000 latu apmērā 
sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta 

Sports standarta īstenošanai Ķekavas vidus
skolā. Iepirkumā par sporta inventāra piegādi 
uzvarēja SIA RANTZOWS SPORT. Kopējas 
projekta izmaksas ir 7308  latu apmērā, no 
tiem 4308  latus finansēja Ķekavas novada 
pašvaldība, bet 3000 latus līdzfinansēja Latvi
jas valsts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 
starpniecību. Projekta ietvaros Ķekavas vi
dusskolas sporta komplekss ir papildināts ar 
gumijas pussfērām ar adatiņām līdzsvara un 
koordinācijas trenēšanai, bumbām dažādiem 

komandu sporta  
veidiem, stepa 
soliņiem, jaunu 
augstlēkšanas sek
toru un jaunām florbola nūjām, vispārējās 
fiziskās sagatavotības attīstīšanai. Mūsdienīgs 
sporta zāles aprīkojums veicina skolēnu in
teresi par šo mācību priekšmetu, kā arī ļauj 
pedagogiem pielietot jaunas metodes sporta 
apguvei.

Artūrs Zālītis

Olimpiskā diena vieno 2500 dalībniekus

Olimpiskā diena pie privātās pamatskolas

Ķekavas vidusskolai jauns sporta inventārs

Spēka diena arī
novadā

Sporta kalendārs

Septembrī pie Ķekavas vidusskolas tika 
aizvadīts 4. posms Ķekavas novada strīt-
bola čempionātā. 

Finālposmā bija sapulcējušās 25 komandas 
no Ķekavas, Valdlaučiem, Iecavas, 
Salaspils, Aizkraukles, Rīgas un Baldones, 
lai noskaidrotu šā gada labākās komandas 
strītbola čempionātā. 

Ķekavas novada pašvaldības sporta 

aģentūra par veiksmīgo pasākuma norisi 
saka paldies strītbola dalībniekiem par 
sportisko gaisotni visa čempionāta laikā, 
līdzjutējiem par aktīvo atbalstīšanu, 
tiesnešiem par godīgas spēles tiesāšanu un 
Ķekavas novada Strītbola čempionāta 2013 
atbalstītājiem  – tirdzniecības centram 
Liiba, kafejnīcai Ņamma par garšīgajām 
picām sacensību uzvarētājiem. 

Anete Medne

Noskaidroti strītbola čempioni

Rezultāti
A grupa (2002. g. dz. un jaunāki)
1. vietā Šušliki (Aleks Grīnbergs, Rihards Ozo-
liņš, Jēkabs Tomsons, Mārtiņš Avotiņš, Eduards 
Dāvis Erviks), 2. vietā Jautrās desiņas(Verners 
Rezgals, Adrians Stankevičs, Rihards Zelčs, Reinis 
Dūdums), 3. vietā Mazie VEF (Jānis Lācis, Roberts 
Kotāns-Pilāns, Ēriks Vītiņš, Mariss Zušs).

B grupa (2000. g. dz. un jaunāki)
1. vietā BIG 3 (Haralds Štāls, Toms Riekstiņš, Toms 
Bundulis), 2. vietā Čiekurs egles dēls (Eduards 
Jumis, Eduards Avotiņš, Patriks Dauburs Verners 
Žogla), 3. vietā Es nezinu (Edvards Innis, Rihards 
Ozoliņš, Jēkabs Tomsons, Mārtiņš Avotiņš)

C grupa (1998. g. dz. un jaunāki)
1. vietā Pūpoli (Ralfs Orste, Klāvs Ozoliņš, Artūrs 
Purviņš), 2. vietā Justīne (Toms Krūmiņš, Edvards 
Pigarovs, Klāvs Krūmiņš, Kristiāns Voicehovičs)

D grupa (1995. g. dz. un jaunāki)
1. vietā MVP (Ivars Vanags, Rūdolfs Priede, Ro-
berts Dauburs, Daniela Postņikova), 2. vietā Saļiks 
(Aigars Bērziņš, Egmonts Vircavs. Andris Matīss)

E grupa (2000. g. dz. un jaunākas) 
1. vietā Žiperīgās (Robija Vīksne, Anne Kāknēna, 
Enija Vīksne), 2. vietā Peka (Evita Postņikova, 
Patrīcija Zunde, Kintija Gateža, Nikola Ārenda), 
3. vietā Meiteņu TEAM (Agate Ozoliņa, Līva Purvi-
ņa, Elizabete Morusa, Madara Baško)

F grupa (1998. g. dz. un jaunākas) 
1. vietā Pelmenis (Signe Zole, Dace Kolosovska, 
Dita Endzele, Robija Vīksne)

Sieviešu grupā 
1. vietā Pelmenis (Dace Kolosovska, Signe Zole, 
Dita Endzele, Ieva Kolosovska, Sintija Bušmane)

MIX grupā 
1. vietā MIDI (Dzintra Nokalna, Ilze Vanaga, Ineta 
Bērziņa, Māris Bērziņš)

Vīriešu grupā līdz 40 gadiem
1. vietā Džardžāns (Ivars Vanags, Kristaps Stilve, 
Nauris Miezis, Niks Gūtmanis), 2. vietā Jēkabsons 
(Jānis Bērziņš, Guntis Vanags, Juris Stikāns), 3. vie-
tā Putniņi (Ivo Poļaks, Jānis Šulcs, Artūrs Krūmiņš)

Vīrieši 40+
1. vietā Iecava (Māris Ozoliņš, Gunārs Plucis, 
Juris Jašuks, Aļģis Mudurs, Dzintars Zaumanis), 
2. vietā Jaunā paaudze (Ingars Gulbis, Edgars 
Kukulis, Jānis Censonis, Kaspars Lodziņš), 3. vietā 
Rudens noskaņa (Gundars Sprinģis, Gunārs Bel-
kovskis, Ģirts Šreibers, Juris Groza) un Ķekavas 
maxi (Jānis Innis, Gunārs Lazda, Egons Grāvītis, 
Andris Eglītis, Ilmārs Švehs)
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Pateicoties Ķekavas novada domes 
atbalstam un tautas deju ansambļa 
(TDA) Zīle vadības un dejotāju iniciatī-
vai, ansamblis piedalījās starptautis-
kajā folkloras festivālā OHRID WAVE’S 
Ohridas pilsētā Maķedonijā. 

Lai nokļūtu uz festivālu, turp un atpakaļ 
ceļā dejotāji šķērsoja kopumā 14  valstis 
ar pavadītāju sveicieniem un laba vēlēju
miem, Bārtas un Abrenes tautastērpiem, 
ar Latvijas rupjmaizi, speķi un sīpoliem 
ceļa somās.

Starptautiskais deju festivāls OHRID 
WAVE’S Zīles dejotājus sagaida ar izmitināša
nu tuvējā Peštani ciemata viesnīcā pašā Ohri
das ezera krastā kopā ar pārējo valstu delegā
cijām no Polijas, Izraēlas, Turcijas, Rumānijas, 
Čehijas un Krievijas, kā arī ieradies otrs ko
lektīvs no Latvijas – Cēsu Randiņš. Kā vēlāk 
izrādās, Krievijas bērnu kolektīvs jau vairāk 
nekā 20 gadus ir draugos ar mūsu TDA Dzin-
tariņš. Arī Zīle festivāla laikā iepazīstas un 
stiprina draudzību ar pārējam dalībvalstīm.

Pirms pirmā koncerta notiek festivāla 
atklāšanas gājiens Ohridas promenādē. Festi
vāla pirmajā dienā mūsu dejotāji sniedz savu 
skaisto un cēlo programmu – Gatves deja, Es 
izjāju prūšu zemi, Saule Brida rudzu lauku, 
Sasala jūrīna. Tāpēc mugurā ir Bārtas nova
da tautastērpi. “Gan festivāla dalībnieki, gan 

apmeklētāji, gan vienkārši garāmgājēji vēlās 
fotografēties kopā ar mums, izsaka kompli
mentus par skaistajiem tērpiem! Mēs lepo
jamies, ka esam latvieši, ka mums ir Bārtas 
tautas tērps, ka varam citiem parādīt savas 
skaistās latviešu tautas dejas – pirmās dienas 
koncerts nodejots skaisti, aizraujoši. Priecā
jāmies par skatītāju atbalstu, vēlmi fotografēt 
un ovācijām.”

Festivāla otrajā dienā notiek izbrauciens 
pa Ohridas ezeru – garām Kaulu līcim, kur 
ir aptuveni 3000  gadu veca pāļu namiņu  – 

zvejnieku ciemata  – kopija. Dejotājiem tā 
atgādina Āraišu ezerpili. Brauciena mērķis 
ir Sv. Naum klosteris, dienas noslēgumā fes
tivāla otrais koncerts. Šoreiz meitas ietērpjas 
Abrenes kleitās un skatītājiem izrāda jautros 
Latgales dančus. Patīk pašiem, festivāla dalīb
niekiem un pilsētas viesiem!

“Tā kā braukuši bijām gana daudz, Dīvs 
veicis aptauju par dažādiem ar ceļojumu 
saistītiem notikumiem. Noskaidrojam, kur 
ir bijusi labākā ceļojuma ballīte, kurš ir brau
ciena izpalīdzīgākais cilvēks, uzzinām par 

lielāko dīvainību, ieskicējam nākotnes plā
nus attiecībā uz nākamajiem folkloras festi
vāliem, apzinām skaistāko pilsētu no redzē
tājām. Ar skaļām gavilēm sveicam brauciena 
plānotājus – Līgu un Aivaru, sakot paldies 
Dīvam par informatīvajām pauzēm un Evi
tai par konkursiņiem un uzdevumiem visa 
brauciena laikā. Iebraucot Ķekavā, vēl pē
dējo reizi nodziedam Dvēseles dziesmu, kas 
izvērtusies par šī ceļojuma himnu, un tad jau 
esam sagaidītāju aplenkumā.” 

Festivāla apmeklējums bija pilns skaistu,  
saulainu, iespaidīgu, iedvesmojošu, in
teresantu, un neaizmirstamu mirkļu, ie
pazīstot citu tautu kultūru un ar lepnu
mu nesot pasaulē savējo – latviešu tautas 
bagāto mantojumu! “Uzzinājām un re
dzējām daudz jauna, cits citu iepazinām 
tuvāk, dziedājām, dejojām un smēlāmies 
spēkus. Piedzīvots tik daudz!” Stāsti, fo
togrāfijas un katram savas atmiņas vēl ilgi 
sildīs visus festivāla dalībniekus! 

No visas sirds TDA Zīle pateicas vi
siem, kas ilgi un daudz strādāja un gādāja, 
lai brauciens būtu tieši tāds, kāds bija. Vis
lielāko paldies sakot tieši Ķekavas novada 
domei par finansiālo atbalstu, palīdzību 
un sadarbību, dodot iespēju kolektīva va
dībai un dejotājiem smelties spēkus un ie
dvesmu nākamajai sezonai!

Dina Mateusa, Sigita Varika

Izskanējis Katlakalna 2.  starptautis-
kais folkloras festivāls Rudenāji 2013. 
Trīs dienas aizskrējušas vēja spār-
niem, taču dalībnieku vidū joprojām 
virmo neaizmirstamas emocijas.

Mūsu tautas tradīciju pūrs ir neizsmeļams, 
un šāds festivāls rada iespēju labāk iepazīt 
vienu no bagātākajām, taču mazāk zinā
majām tradīcijām – Rudenājus. Šis ir ra
žas, darba augļu ievākšanas un izvērtēša
nas laiks, kā arī laiks, kad cilvēks pateicas 
dabai un spēkiem, kas mums palīdzējuši 
visu to sasniegt.

Rudens ziedi, augļi un dziesmas par 
ražu un talkā iešanu, kopīgu darbu, saules 
un dabas daudzinājums – tas viss festivāla  
atklāšanā pie Katlakalna Tautas nama. 
Viesi no Latvijas dižnovadiem, Lietuvas, 
Igaunijas un Norvēģijas visi vienoti tautu 
tradīcijās, bet tik atšķirīgi un dažādi, gan 
dziesmu skanējumā, gan tautastērpos. 
Brunču rakstos un strīpās skats apmulst – 
īsta rudens krāsu bagātība! 

Un ietrīsas sirds un uzvirmo emocijas, 
kad visi dalībnieki, skanot taurēm, dūdām 
un bungām, skandinot dziesmas, aizvijas 
vienotā lāpu gājienā uz Sauliešu pilskalnu, 
kur piedalās Rudenāju uguns rituālā, tau
tas sadziedāšanā, dančos un rotaļās. Tā ir 
tā lielā Talka, kur, godinot darbu un darba 
augļus, godina arī darba darītāju un Talkas 
māti. Liels gods un atbildība pulcēt kopā 

talciniekus, gan darbi jāpieņem, gan par 
cienastu jārūpējas. Un kāds visu dalībnieku  
prieks un pārsteigums, kad no iesma tiek 
noņemts ceptais cūķis, kas jābauda ar 
brūkleņu mērci, galdā liktas pupas, pīrāgi  
un gardais miestiņš. Pēc laba darba sā
tīgs cienasts! Un tad jau uz skatuves kāpj 
folkloras kopa pēc kopas, un nebēdnīgās 
dziesmās un rotaļās laiks rit krietni pāri 
pusnaktij.

Festivāla otrā diena sākas ar nopietnu 
darbu  – Ķekavas Mūzikas skolā visi fes
tivāla dalībnieki radošajās meistarklasēs 
dalās pieredzē, māca rotaļas, apmāca ins
trumentu spēlē, stāsta to gatavošanas un 
spēles noslēpumus.

Vēl jāpieskandina Daugmales puse un 
Baložu kultūras nams, lai visi jūt un redz, 
kādi viesi novadā. Un tad pats Dižkon
certs Ķekavas estrādē, kurā tiek dziedāts 
un dancots uz nebēdu. Koncerts beidzas 
ar tumsas iestāšanos, taču festivāla dalīb
nieki auj kājas Danču vakaram. Aizmirstās 
garās dienas nogurums, un dančus lec gan 
jauns, gan vecs. Īsta meistarklase dančos 
un rotaļās, jo visi dalās pieredzē un rāda, 
kas kura zināšanu pūrā. Smiekli, lēkšana 
jau basām kājām, bet muzikanti nomaina 
cits citu, lai kāpinātu danču tempu.

Trešā festivāla diena aizrit Etnogrāfis
kajā brīvdabas muzejā, kur mūsu festivāla 
dalībnieki Ražas svētku gadatirgū sniedz 
savu koncertprogrammu visas dienas 

 garumā. Mūsu ārzemju viesi priecājas 
par iespēju iepazīt amatnieku un tautas 
mākslas meistaru darbus. Citi turpat tir
dziņā apgūst prasmes un mācās amatus. 
Koncertā, spītējot lietum, dziesmas tiek 
papildinātas ar rotaļām un dejām, te ne
paliek vienaldzīgi arī apmeklētāji un lec uz 
nebēdu.

Taču visi svētki reiz beidzas – Katlakalna  
Tautas namā sasildoties, karstu tēju un atva
du kliņģeri baudot, sakām cits citam atvadu 
vārdus, maināmies adresēm, saskaņojam 
nākotnes plānus un izvērtējam paveikto.

Šīs dienas ir bijušas radošuma un mil
zīgas enerģijas pārpilnas. Ikviens personīgi 
un katrs kolektīvs ir ieguvis daudz jaunas 
un vērtīgas informācijas, meistarklases ir 
rosinājušas uz draudzību. Un vēl ir atklāta 
rudens tradīciju burvība. Te arī izskan pa
tiesais secinājums  – tikai kopjot un godā 
turot savas tradīcijas, mēs saglabājam savu 
patieso identitāti. Stipras saknes nodroši
na galotnes zaļošanu, cieņa un pagātnes 
izpratne aizved uz izpratni nākotnē. Nāka
mais festivāls tieši pēc diviem gadiem!

Aija Vitmane

Ķekavu ar dejām prezentē Maķedonijā

TDA Zīle pārstāv Ķekavas novadu Maķedonijā

Folkloras festivālā sagaida Rudenājus

Starptautiskais folkloras festivāls Sauliešu pilskalnā
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12  afiša
Ķekavas novads

2013. gada 8. oktobris

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
12. okt. plkst. 13 Skolotāja Jāņa Caunes grāmatas Manas dzīves pieturzīmes atvēršanas svētki.
31. okt. plkst. 12–15
plkst. 18–21

Helovīna radošās darbnīcas bērniem – maksa Ls 1 (€ 1,42), 
Mošķu ballīte ar DJ un atrakcijām – ieejas maksa Ls 1 (€ 1,42).

1. nov. plkst. 19

Teātra izrāde – jūtu komēdija 2 daļās Hamilkāra kungs- cilvēks, kas maksā. Titullomā 
Jānis Reinis. Lomās: Aīda Ozoliņa, Egija Missa-Silāre, Enriko Avots, Jānis Mūrnieks. 
Biļetes: Ls 5 (€ 7,11), nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba un 1 h pirms 
izrādes Doles TN.

2. nov. plkst. 19
Balle Dari un radi zaļākam novadam ar konkursa uzvarētāju sumināšanu, līksmu 
mūziku un cienastu. Dalības maksa – Ls 1 (€ 1,42). Pieteikšanās pa tālr. 26417724 
(Sigita) vai 28312379 (Dace).  

14. nov. plkst. 19
Pianistes Diānas Zandbergas koncerts Ungāru un latviešu klavierainavas – CD 
prezentācija. Biļetes Ls 2 (€ 2,85), ar Drauga karti Ls 1,50 (€ 2,13), nopērkamas Kultūras 
informācijas centrā Liiba un 1 h pirms koncerta Doles TN.

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

11. okt. plkst. 18
Teātra izrāde Salidojums – galvenajās lomās E. Avots, R. Vītiņa, A. Enģele. Biļetes: Ls 4 
(€ 5,69), ar Drauga karti Ls 3 (€ 4,27), nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba un 
Baložu pilsētas bibliotēkas kasē.

21. okt. plkst. 10 Teātra izrāde bērniem Smurfiņi un zelta statuete Valmieras teātra aktieru izpildījumā. 
Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas pirms izrādes kultūras namā.

26. okt. plkst. 14 Pensionāru rīkota balle Rudens avenāji, informācija pa tālr. 67916160 vai 26191036.

27. okt. plkst. 15
Guntas Virkavas grāmatas Nakts sarunas atklāšana. Biļetes: Ls 3 (€ 4,27), ar Drauga 
karti Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas Baložu bibliotēkas kasē un kultūras informācijas centrā 
Liiba.

28. okt.–1. nov.  
plkst. 10–16

Radošās darbnīcas skolēnu brīvdienās Nāc un radi!. Dalības maksa Ls 2 (€ 2,85), ar 
Drauga karti Ls 1 (€ 1,42).

30. okt. plkst. 19
Pianistes Diānas Zandbergas koncerts Ungāru un latviešu klavierainavas – CD 
prezentācija. Biļetes: Ls 1 (€ 1,42) nopērkamas pirms koncerta kultūras namā, ar 
Drauga karti bez maksas. 

2. nov. plkst. 19 Ukraiņu cirka izrāde ar lāzeršovu. Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas pirms izrādes 
kultūras namā.

8. nov. plkst. 19 Z.Liepiņa rokopera Lāčplēsis. Biļetes: Ls 5 (€ 7,11) līdz Ls 12 (€ 17,07), nopērkamas 
Biļešu paradīzes kasēs.

11. nov. plkst. 19 A. Saulīša dokumentālā filma Atmodas antoloģija. Ieeja bez maksas.

14. nov. plkst. 17 Svētku gājiens ar lāpām uz Titurgas ezeru par godu Baložu pilsētas 22 gadu jubilejai. 
Pulcēšanās skvērā pie vardes. 

15. nov. plkst. 19 
 plkst. 21

Svētku pasākums Tu esi Latvija! – Ķekavas novada domes apsveikuma uzruna, pilsētas 
amatierkolektīvu koncerts. Ieeja bez maksas.
Balle – spēlē Brāļi Auzāni & band, ieejas maksa Ls 4 (€ 5,69), ar Drauga karti Ls 3 (€ 4,27).

No 7. oktobra Kultūras namā apskatāma V. Kūkumas foto izstāde Dziesmu un Deju svētkos.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS

12. okt. plkst. 12

IK Vecie draugi sezonas atklāšanas pasākums Rudens skarbajā elpā spēku 
pasmelties... Pasākuma viesi – aktrise Sigita Jevgļevska un mūziķis Māris Kupčs. Biļetes: 
Ls 2 (€ 2,85), ar Drauga karti Ls 1 (€ 1,42), nopērkamas pirms pasākuma, kluba biedriem 
bez maksas.

18. okt. plkst. 18
Muzikāli literārā kafejnīca – grāmatas par Eduardu Rozenštrauhu Jasmīn’ baltais, mana 
mūža... atvēršanas svētki. Viesos autore un dziedātāja Indra Lintiņa. Ieejas maksa Ls 1 
(€ 1,42) ar Drauga karti Ls 0,50 (€ 0,71).

19. okt. plkst. 19
Improvizācijas teātru pasākums IMPROFEST 3  – šovi, demonstrējumi, izaicinājumi. 
Pasākums pie galdiņiem ar līdzpaņemtu cienastu. Biļete: Ls 2 (€ 2,85), ar Drauga karti ls 
1,50 (€ 2,13), nopērkamas pirms pasākuma.

31. okt. plkst. 19
IK Dzīvesziņa tradīciju pasākums Veļu vakars kopā ar folkloras kopu Rāmupe. Austras 
Engīzeres stāstījums par Pļavniekkalna seniedzīvotājiem (6.–9. gs.) Biļetes: Ls 1 (€ 1,42), 
ar Drauga karti Ls 0,50 (€ 0,71), nopērkamas pirms pasākuma.

9. nov. plkst. 12 IK Vecie draugi tematisks pasākums Par pašu dārgāko, par Latviju ar režisora A. Saulīša 
dokumentālās filmas Atmodas antoloģija bezmaksas demonstrēšanu.

16. nov. plkst. 15 Dāvana iedzīvotājiem Valsts svētkos – Ķekavas novada domes svētku uzruna un teātra 
izrāde – Ibsens Pērs Gints – KC Mazā ģilde teātra studijas izpildījumā. Ieeja bez maksas.

No 7. okt. Tautas namā apskatāma Velgas Kūkumas foto izstāde Dziesmu un deju svētkos.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS

21. okt. plkst. 13 Teātra izrāde bērniem Smurfiņi un zelta statuete Valmieras teātra aktieru sniegumā. 
Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas pirms izrādes kultūras namā. 

26. okt. plkst. 14 Pensionāru padomes rīkota atpūtas pēcpusdiena Iet zeme rudenī.
29. okt.17.30 Pensionāru padomes rīkots diskusiju klubiņš Tikšanās ar deputātu.

2. nov. plkst. 16 Ukraiņu cirka izrāde ar lāzeršovu. Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas pirms izrādes 
kultūras namā.

8. nov. plkst. 19 Režisora A. Saulīša dokumentālā filma Atmodas antoloģija. Ieeja bez maksas.

9. nov. plkst. 18 SDK Sidrabaine un draugu tradicionālā sadancošana Mārtiņos Caur latvju latu es eiro 
skatu. 

11. nov. plkst. 20 
plkst. 21

Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens.
JK Mozaīka rokkoncerts Tas ir laiks. Ieeja bez maksas.

15. nov. plkst. 20
Svētku pasākums Šķērsu dienu saule tek!, Ķekavas novada domes svētku apsveikuma 
uzruna, kultūras nama amatierkolektīvu koncertuzvedums.
Ieeja bez maksas.

No 7. okt. Kultūras namā apskatāma Velgas Kūkumas foto izstāde Dziesmu un deju svētkos.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
22. okt. plkst. 15 Mājā Alpi cikla Iepazīsti sevi nodarbība. Ieeja bez maksas. 
24. okt. plkst. 19 Daugmales pamatskolas zālē Peldēšanās gongu skaņās. Informācija pa tālr. 26648571.

26. okt. plkst. 18 DMC Mākslas filmas Gaismas ēnās prezentācija, tikšanās ar radošo grupu. Ieeja bez 
maksas.

11. nov. plkst. 10
 
plkst. 18

Stafetes gājiens, veltīts Lāčplēša dienai – Daugmale, Dzintaru kalns, Nāves sala. 
Aicinām piedalīties dažāda vecuma dalībniekus mūžīgās uguns nešanā. Aptuvenais 
ceļa gājiens 1,5 km. Informācija pa tālr. 26648571.
Pulcēšanās pie Daugmales pārvaldes ēkas, lai dotos piemiņas lāpu gājienā uz senču 
svētkalniņu pie Važu rāvēja. Lūgums pašiem nodrošināties ar lāpām.

14. nov. plkst. 18 DMC koncertpasākums Spēka dziesmas Latvijai.

16. nov.  plkst. 18
DMC svētku pasākums Latvijai 95! – Ķekavas novada domes svētku apsveikuma 
uzruna, Ķekavas novada jauniešu simfoniskā orķestra un Daugmales izpildītāju 
koncerts.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

18. okt.– 18. nov. Izstāde Latvijas Tautas frontei – 25. 

12.–30. nov. Izstāde Ķekavas novads: Baloži
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. 


