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23. starptautiskajā tūrisma iz- 
stādē–gadatirgū „Balttour 2016” 
tūrisma iespējas  kopā ar citām 
Daugavas lejteces pašvaldī-
bām  prezentēja  arī Ķekavas no-
vads.  

Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Ogres 
un Baldones novads, kuri kopā vei-

do Daugavas lejteci, tika pārstāvēti 
vienotā stendā, kura atklāšanā pie-
dalījās arī Ķekavas novada domes 
priekšsēdētājs Andis Damlics.

Zinošu un atjautīgu gidu pa-
vadībā izstādes apmeklētāji va-
rēja doties improvizētā ceļojumā 
cauri Daugavas lejteces labirin-
tam, lai noskaidrotu savu ceļotāja 

gēnu un uzzinātu vairāk par no-
zīmīgākajiem tūrisma objektiem, 
kas interesantā veidā bija atdzīvi-
nāti stendā.

Ikviens labirinta apmeklētājs 
varēja vairāk uzzināt par 22. maijā  
gaidāmo mēģinājumu pārspēt 
kādu Ginesa rekordu Nāves salā 
Daugavā.

Ķekavas novads  sniedza ie-
skatu laivošanas azartā mazajās 
upēs – Ķekaviņā un Misā, kā arī 
piedāvāja ielūkoties kultūrvēs-
turisko pērļu klāstā, piemēram, 
Katlakalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca šobrīd piedzīvo fantas-
tisku restaurāciju.

Inga Ikauniece

Ķekavas novads piedalās 
starptautiskā tūrisma izstādē

Atklājot Daugavas lejteces stendu.

Sākusies Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecība
Ķekavas novada pašvaldība  
21. janvārī saņēma Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mes oficiālo atbildi, kurā tā ap-
stiprina aizņēmuma izsniegša-
nu pašvaldībai jaunās Ķekavas 
sākumskolas 3. kārtas būvniec- 
ībai.

Kopējās izmaksas Ķekavas sā-
kumskolas 3. kārtas būvniecībai 
ir 10,1 miljona eiro apmērā, no 
tiem aizņēmums no valsts – ap-
tuveni 7,6 miljoni eiro. 25%, t.i., 
2,5 miljonus eiro no kopējās 
summas segs pati Ķekavas no-
vada pašvaldība, 2016. gadā šim 
mērķim ieplānojot 1,6 miljonus 

eiro, bet 2017. gadā – aptuveni 
934 000 eiro. 

Ķekavas sākumskolas 3. kār-
tā tiks izbūvēta sporta zāle ar 500 
skatītāju sēdvietām tribīnēs un 
laukumu, kas paredzēts florbolam, 
volejbolam, basketbolam, rokas-
bumbai un citiem sporta veidiem, 
lielais peldbaseins ar četriem 25 m 

gariem celiņiem un 140 skatītāju 
sēdvietām tribīnēs, bērnu baseins 
peldētprasmes apguvei. Paredzēts, 
ka šo skolas infrastruktūru no mā-
cībām brīvajā laikā varēs apmeklēt 
ne tikai pārējo skolu skolēni un 
Sporta skolas audzēkņi, bet arī no-
vada iedzīvotāji.

Turpinājums 2. lpp.

Pieņem 
pašvaldības 
budžetu 
2016. gadam

Ķekavas novada dome 8. feb-
ruārī vienbalsīgi apstiprināja  
Ķekavas novada pašvaldī-
bas budžetu 2016.  gadam 
37,3 miljonu eiro apmērā. Sa-
līdzinājumā ar pagājušo gadu 
palielinājums vairāk nekā 
6 miljonu eiro apmērā saistīts 
ar saņemto kredītu Ķekavas 
sākumskolas 3. kārtas būvnie-
cībai un ielu rekonstrukcijai. 

2016.  gadā plānoti ieņēmumi 
28,2 miljonu eiro apmērā, izde-
vumi – 37,3 miljoni eiro, aizņē-
mumi – 6,3 milj. eiro (Ķekavas 
sākumskolas 3. kārtai, Rāmavas 
ielas (Rāmavā) un Skolas ielas 
(Baložos) rekonstrukcijai un 
Pliederu ielas (Ķekavā) ietves iz-
būvei). Konta atlikums – 2,7 milj.  
eiro.

Ņemot vērā likuma izmaiņas, 
šogad pašvaldībai par 80% ir 
palielinājušās izmaksas paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, proti, šogad Ķekavas no-
vadam jāmaksā citām pašval-
dībām 3,8 miljoni eiro, pērn –  
2,1 miljons eiro. 

Budžeta nepietiekamie ieņē-
mumi lielā mērā iespaido paš-
valdības iestāžu, uzņēmumu un 
infrastruktūras attīstību, jo pa-
matā visi līdzekļi jānovirza iestā-
žu uzturēšanas izdevumu segša-
nai. Taču arī šajā situācijā šogad 
plānoti lieli kapitālieguldījumi: 
Ķekavas sākumskolas celtnie-
cības darbiem ieplānoti līdzekļi  
6,4 milj. eiro apmērā, ielu un ceļu 
rekonstrukcijai – 2,4 milj. eiro, 
ielu apgaismojuma uzturēšanai 
un rekonstrukcijai – 385 000 eiro, 
pašvaldības īpašumā esošo ēku 
remontdarbiem – 395 000 eiro.

Izglītības funkciju nodro-
šināšanai pašvaldība izlieto 
lielāko pamatbudžeta daļu, un 
šogad tas būs 16,8  milj. eiro 
jeb 45,7% no pašvaldības izde-
vumiem. 

Turpinājums 2. lpp.
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Sākusies Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecība

Kādi dokumenti ir nepieciešami un 
kas jādara, lai saņemtu izziņu par 
jaunbūvi reģistrēšanai Zemesgrāma-
tā?

Lai saņemtu izziņu par jaunbūvi, 
Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē 
jāiesniedz:
1) iesniegums (veidlapa pieejama – in-
terneta vietnē www.kekavasnovads.lv, 
sadaļā „Būvniecība” – „Veidlapas”,
2) aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lie-
ta,
3) aktuāls izpildmērījuma plāns.

Ķekavas novada pašvaldības būvval-
de izvērtēs minētos dokumentus, un, ja 
būvdarbi būs veikti atbilstoši būvprojekta 
dokumentācijai, tiks izsniegta izziņa par 
jaunbūvi.

Kāpēc ir likvidēts Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras filiāles klientu apkal-
pošanas punkts Ķekavā, un kur tagad var 
veikt pensiju pārrēķināšanu, piešķiršanu 
un saņemt pensionāra apliecību?

Līdz ar valsts īstenoto politiku reģionos 
veidot valsts un pašvaldību vienotos klien-
tu apkalpošanas centrus, pagājušā gada no-
galē tika likvidēta arī Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras (VSAA) filiāle Ķekavā.

Šobrīd daļu VSAA pakalpojumu sniedz 
vienotais valsts un pašvaldības klientu ap-
kalpošanas centrs Ķekavā, Gaismas ielā 19, 
k. 9 (Ķekavas novada pašvaldības ēkā). Taču 
senioriem, kuri vēlas veikt pensiju pārrēķi-
nāšanu, piešķiršanu vai saņemt pensionāra 
apliecību, jādodas uz tuvāko VSAA nodaļu. 

VSAA Klientu 
apkalpošanas 
punkts Salaspilī
Skolas iela 7, tālr. 67940240
E-pasts: sigulda@vsaa.lv
Veic klientu pieņemšanu arī pēc iepriek-
šēja pieraksta (tālr. 67940240, 67940267, 
e-pasts sigulda@vsaa.lv) 
Klientu pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 8.30–19.00
Otrdienās 8.30–17.00
Trešdienās 8.30–17.00
Ceturtdienās 8.30–17.00
Piektdienās 8.30–15.00
VSAA Klientu apkalpošanas 
punkts Olainē
Olaine, Zemgales iela 
33, tālr. 67940240

VSAA Pierīgas nodaļa 
Sigulda, Šveices iela 12, 
tālr. 67972530
Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa
Rīga, Baldones iela 2
Tālr. 67804100
Rīgas pilsētas Latgales nodaļa
Rīga, Fridriķa iela 9
Tālr. 67038911
Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļa
Rīga, Raunas iela 64
Tālr. 67185611
Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa
Rīga, Mārupes ielā 1
Tālr. 67600653
Valsts vienotais klientu 
apkalpošanas centrs
Rīga, Talejas iela 1,tālr. 67038911

Turpinājums no 1. lpp.
Valsts mērķdotācija pedagogu 

darba samaksai un sociālā no-
dokļa nomaksai no šiem izdevu-
miem ieplānota 2,7 milj. eiro, kas 
ir tikai 16,5% no izglītības funk-
ciju nodrošināšanas budžeta. Sa-
vukārt 6,8 milj. eiro jeb gandrīz 
41% no izglītības iestāžu budžeta 
ir atalgojums un sociālā nodokļa 
maksājumi pedagogiem un teh-
niskajiem darbiniekiem.

Skolēnu brīvpusdienu apmak-
sai plānots izlietot apmēram  
424 000 eiro, proti, valsts budžeta 
mērķdotācija – apmēram 303 000 
eiro un pašvaldības finansējums –  
gandrīz 121 000 eiro. Pašvaldība 
2016. gadā turpinās risināt jau-
tājumu par telpu paplašināšanu 
bērnudārzam „Avotiņš” un Pļav-
niekkalna sākumskolai. Pēc iz-
maksu noskaidrošanas šo problē-
mu risināšanai tiek plānots ņemt 
aizņēmumu.

Tāpat palielinās izdevumi 
Ķekavas sākumskolas celtnie-
cības darbiem: šogad šim mēr-
ķim paredzēti 6,4 milj., eiro, bet 

2017. gadā – 3,7 milj. eiro. Taču  
7,6 milj. eiro no šīs kopējās sum-
mas ir kredīta līdzekļi. 

Liela daļa pašvaldības budže-
ta līdzekļu tiek pārskaitīti citām 
pašvaldībām par izglītības pakal-
pojumiem par tiem bērniem, kas 
deklarēti Ķekavas novadā, taču 
mācās citu pašvaldību teritori-
jās. Šim mērķim 2016. gadā tika 
atvēlēti 550 000 eiro, kas ir par 
40  000 mazāk nekā 2015. gadā. 
Tas saistīts ar to, ka ir samazi-
nājies to bērnu skaits, kas mācās 
citu pašvaldību izglītības iestā-
dēs. Turpretī atpakaļ pašvaldība 
plāno saņemt 570 000 eiro.

Lai nodrošinātu pirmsskolas 
vecuma bērnus ar vietām bērnu-
dārzos, kā arī lai atbalstītu sociāli 
mazaizsargātās iedzīvotāju gru-
pas, pabalstiem un kompensāci-
jām 2016. gadā ir atvēlēti 2,5 milj. 
eiro, kas ir par 541  000 vairāk 
nekā 2015. gadā. 

2016. gadā ievērojami līdzekļi 
tiek piešķirti pašvaldības ceļu 
un ielu uzturēšanai un investī-
cijām. Ceļu uzturēšanai papil-

dus speciālā budžeta līdzekļiem 
no pamatbudžeta tiek ieplānoti  
651 000 eiro un ceļu investīci-
ju projektiem 2,4 milj. eiro, kas 
kopā ir vairāk nekā 8% no paš-
valdības pamatbudžeta izdevu-
miem. Rāmavas ielas un Skolas 
ielas rekonstrukcijas darbiem 
un Pliederu ielas ietves izbūvei 
plānots ņemt aizņēmumus 75% 
apmērā no celtniecības darbiem, 
proti, 1,6 milj. eiro.

Savukārt Autoceļu fonda lī-
dzekļi 2016. gadā tiek plānoti 
gandrīz 282 000 eiro apmērā. Šie 
līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšanas izde-
vumu segšanai. Finanšu resursu 
trūkums arvien vairāk pasliktina 
pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, 
tāpēc no pašvaldības pamatbu-
džeta pašvaldības ceļu uzturē-
šanai un investīcijām papildus 
tiek piešķirta ievērojama naudas 
summa – 3 milj. eiro, lai šo situā-
ciju uzlabotu. 

Sabiedriskās kārtības no-
drošināšanai 2016. gadā plānots 
izlietot apmēram 900  000 eiro, 

no tiem 294 000 eiro ir ieņēmu-
mi, ko maksā citas pašvaldības, 
ar kurām reģionālā pašvaldības 
policija noslēgusi līgumu par sa-
biedriskās kārtības uzturēšanu. 
Atpūtas, kultūras un sporta pa-
sākumu nodrošināšanai ieplānoti 
2,1 milj. eiro. Kultūras iestāžu 
budžets 2016. gadā – 1,3  milj. 
eiro, Sporta aģentūras – gandrīz 
668 000 eiro.

Sociālajai nodrošināšanai 
2016. gadā plānots izlietot 3 milj. 
eiro jeb 8,2% no pašvaldības pa-
matbudžeta, kas, salīdzinot ar pa-
gājušo gadu, ir gandrīz par 18% 
jeb 454  000 eiro vairāk. Pabal-
stiem un kompensācijām – gan-
drīz 896 000 eiro, kas saistīts ar 
sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju 
skaita palielināšanos pašvaldības 
teritorijā. Sociālā dienesta, soci-
ālās aprūpes centra un bāriņtie-
sas uzturēšanai plānots izlietot 
777 000 milj. eiro. Lai nodrošinā-
tu maksājumus par Ķekavas no-
vada bērnu apmeklējumu privā-
tās pirmsskolas izglītības iestādēs 
un aukļu pakalpojumiem, šogad 

plānots izlietot 1,3 milj. eiro, kas 
ir par 333 000 eiro vairāk nekā 
2015. gadā. Savukārt veselības 
nozarei novadā 2016. gadā tika 
piešķirti 273 000 eiro.

Vides aizsardzībai, pašvaldī-
bas teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai un ielu apgais-
mojumam kopā plānots izlietot 
2,3 milj. eiro. 587 000 eiro no 
tiem atvēlēti pašvaldības teritori-
ju sakopšanai un uzturēšanai, kas 
ir par 128 000 vairāk nekā pērn; 
907  000 eiro – pašvaldības īpa-
šumu apsaimniekošanai, 385 000 
eiro –  ielu apgaismojuma nodro-
šināšanas un uzlabošanas izde-
vumu segšanai, 334 960 eiro – ES 
finansēto projektu līdzfinansēju-
mam, 20 000 eiro – NVO projek-
tu līdzfinansējumam un 15  500 
eiro – dzīvojamo māju siltināša-
nas projektu līdzfinansējumam. 

Dabas resursu nodokļa izde-
vumi 2016. gadā tiek plānoti  
213 000 eiro apmērā. Līdzekļi tiks 
novirzīti pašvaldības teritoriju un 
vides sakopšanas darbiem.

Vineta Bērziņa

Pieņem pašvaldības budžetu 2016. gadam

Turpinājums no 1. lpp.
 Līdz ar aizņēmuma saņemšanu 

Ķekavas novada pašvaldība varēja 
dot „zaļo gaismu” būvniekam uz-
sākt veikt 3. kārtas būvniecības sa-
gatavošanas darbus. Tāpēc šobrīd 
iedzīvotājiem jaunās Ķekavas sā-
kumskolas apkārtnē ir jāsaskaras 
ar satiksmes organizācijas maiņu 
un dažādiem ierobežojumiem, 
proti, ir liegta apstāšanās un stā-
vēšana Īgumu ielā. Ir izveidots 

pagaidu stāvlaukums ar šķembu 
segumu Rīgas ielas 36/6 (mājas 
„Saulstari”) galā.

Satiksmes organizācijas shēmu 
atbilstoši tehnoloģiskajiem pro-
cesiem ir izstrādājis būvuzņēmējs 
SIA „Abora” un saskaņojis atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām. 
SIA „Abora” ir apņēmusies uztu-
rēt pagaidu stāvlaukumu iedzīvo-
tājiem „Saulstaru” mājas galā. 

Pievadceļi skolai nav organizēti 

pa māju pagalmiem, bet gan pa 
pašvaldībai piederošām ielām – 
Nākotnes ielu, Dienvidu ielu un 
Īgumu ielu. 

Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecības darbi tiek veikti, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības 
procesu sākumskolā. 

Atgādinām, ka 2015. gada 
janvārī tika atklāta Ķekavas sā-
kumskolas 2. kārta. Pēc tam tika 
sagatavoti nepieciešamie doku-

menti un tehniskā specifikācija 
Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecības darbu iepirkuma iz-
sludināšanai. Iepirkumā uzvarēja 
būvfirma SIA „Abora”, kas veica 
arī abas iepriekšējās skolas būv-
niecības darbu kārtas. Līgumu 
par Ķekavas sākumskolas 3. kār-
tas būvniecību parakstīja domes 
priekšsēdētājs Andis Damlics un 
SIA „Abora” valdes loceklis Juris 
Kravalis 2015. gada 18. augustā. 

Lai saņemtu aizņēmumu, tika 
sagatavota nepieciešamā infor-
mācija Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei saistībā ar Ķeka-
vas novada izglītības infrastruk-
tūras objekta tehniskā projekta 
„Ķekavas sākumskolas 3. kār- 
tas būvniecība” realizēšanai ne-
pieciešamo ilgtermiņa saistību 
uzņemšanos.

Vineta Bērziņa
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28. janvārī Ķekavā darba vizītē 
ieradās Lietuvas Valsts sociālās 
apdrošināšanas fonda valdes un 
Latvijas Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras pārstāvji, 
lai klātienē iepazītos ar jauno 
vienoto valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centru, 
kas darbību uzsāka pērn de-
cembrī. 

Tikšanās laikā Lietuvas pārstāvji 
detalizēti iztaujāja gan Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) pārstāvjus, gan Ķekavas 
novada pašvaldības Attīstības da-
ļas un klientu apkalpošanas cen-

tra speciālistus par vienotā centra 
izveides projektu, mērķi, izmak-
sām un pakalpojumu klāstu, 
īpašu uzmanību pievēršot VSAA 
pakalpojumiem. 

Līdz 28. janvārim jaunajā Ķe-
kavas novada vienotajā valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrā reģistrēti 835 iesniegumi 
(neskaitot konsultācijas) attiecībā 
uz VSSA pakalpojumiem. Kā at-
zīst Ķekavas speciālisti, tieši VSAA 
pakalpojumi ir vispieprasītākie no 
visiem citiem pieejamajiem valsts 
pakalpojumiem šajā centrā.

Klientu apkalpošanas speciālisti  
norādīja, ka iedzīvotājiem, kuri 

vēlas veikt pensiju pārrēķināšanu,  
piešķiršanu vai saņemt pensio-
nāru apliecību, šobrīd tomēr ir 
jādodas uz tuvāko VSAA noda-
ļu, kas Ķekavas iedzīvotājiem ir 
apgrūtinoši, jo līdz šim Ķekavā 
darbojās VSAA punkts. Taču, kā 
tikšanās reizē apliecināja VSAA 
pārstāvji, tuvākajā laikā plānots 
papildināt VSAA pakalpojumu 
klāstu šajos vienotajos centros ar 
pensiju pārrēķināšanas iespējām.  

Vienotais valsts un pašvaldī-
bas klientu apkalpošanas centrs  
Ķekavas novadā darbu uzsāka 
2015. gada 1. decembrī. 

Vineta Bērziņa

Lietuvas pārstāvji iepazīstas ar klientu centru Ķekavā

Lietuvas pārstāvji iepazīstas ar klientu apkalpošanas centra darbu.

Turpmākos piecus gadus Ķeka-
vas novada Lapenieku ciematā 
kanalizācijas pakalpojumu pie-
ejamību nodrošinās gan paš-
valdības uzņēmums „Baložu  
komunālā saimniecība”, gan 
SIA „Zeltenieki”, līdz ar to cie-
mata iedzīvotājiem beidzot ir 
atrisināta ieilgusī problēma ar 
kanalizācijas notekūdeņu sa-
vākšanu un attīrīšanu, informē 
SIA „Baložu komunālā saimnie-
cība” vadītājs Edgars Mencis. 

Saskaņā ar viņa teikto,   šādu rīcī-
bu paredz pagājušā gada nogalē 
noslēgtais pilnvarojuma līgums ar 
SIA „Zeltenieki”, kas apsaimnie-
ko kanalizācijas notekūdeņu tīklu 
Āraišu, Vizuļu, Tērvetes, Pils, Mag-
noliju, Arāju, Austrumu un Vec-
piebalgas ielā Lapenieku ciematā.  

Atbilstoši šim līgumam SIA 
„Zeltenieki” nodrošinās   kvali-

tatīvu un vides prasībām atbil-
stošu kanalizācijas pakalpojuma 
pieejamību Lapenieku ciematā, 
savukārt uzņēmums „Baložu 
komunālā saimniecība” veiks 
pakalpojuma līgumu slēgšanu ar 
iedzīvotājiem un notekūdeņu at-
tīrīšanu SIA „Baložu komunālā 
saimniecība” piederošajās   no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  

Savukārt, lai novērstu iespē-
ju novadīt pilsētas kanalizācijas 
notekūdeņu tīklos neuzskaitītus 
notekūdeņus no lietusūdens sa-
vākšanas vai gruntsūdens paze-
mināšanas sistēmām, SIA „Zel-
tenieki” sadarbībā ar SIA „Baložu 
komunālā saimniecība”, piesais-
tot Ķekavas novada būvvaldi un 
reģionālo pašvaldības policiju, 
veiks pārbaudes kanalizācijas pa-
kalpojuma lietotāju nekustama-
jos īpašumos Lapenieku ciematā. 

Vineta Bērziņa

Atrisinātas kanalizācijas notekūdeņu 
pakalpojumu problēmas Lapeniekos
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5. martā plkst. 14.00 Doles Tautas namā 
pensionāru atpūtas pēcpusdiena „Pavasari gaidot”.
Programmā:
• līnijdejotāju grupas „Pīlādžvīns” priekšnesumi;
• muzicēs grupa „Skuju ģimene” no Kokneses (vakara vadīšana, atrak-
cijas, spēles, dejas).
Lūdzu pieteikties pie Ilgas (tālr. 26274699), līdzi groziņš un labs gara-
stāvoklis. Būsiet mīļi gaidīti!

23. martā plkst. 14.00 Doles Tautas namā 
pensionāru biedrības „Polārblāzma” gada pārskata sapulce par 
2015. gadu.
Lūdzam sagatavot jautājumus debatēm. 
Pēc sapulces (aptuveni plkst. 15.30) dokumentālā filma (1989. g.) par 
piemiņas akmens atklāšanu represētajiem Odukalnā (ar komentā-
riem), kā arī par Atmodas laikā ķekaviešu darbošanos talkās un citās 
aktivitātēs. 
Aicināti visi, kurus interesē tā laika notikumi pirms 26 gadiem un re-
dzēt sevi un citus. 

Ekskursija uz Čehiju – Morāviju 
 23.–27. augustā, maksā 216 eiro.  Pieteikties ceturtdienās no 
plkst. 11.00 līdz 13.00 Ķekavas kultūras namā (pagrabā) pie 
Māras Brikules (tālr. 29613774). 

Informācija senioriem

8. februārī Ķekavas novada do-
mes ārkārtas sēdē tika pieņemti 
vairāki lēmumi, lai tiktu uzla-
bota domes darbība un stiprinā-
ta svarīgu novada jomu pārrau-
dzība domes vadības līmenī.

Ķekavas novada domes ārkārtas 
sēdē 8. februārī tika veikti grozī-
jumi Ķekavas novada pašvaldības 
nolikumā. Saskaņā ar tiem turpmāk 
domes priekšsēdētājam būs trīs viet-
nieki: 1. vietnieks – Juris Krūmiņš, 
2. vietnieks – Valts Variks, 3. viet-
nieks – Igoris Malinauskas. 

Vietnieku atbildības sadalījums 
būs šāds: 1. vietnieks – attīstības 
jautājumu risināšana, Daugmales 
pagasta teritoriālā pārraudzība; 
2. vietnieks – pašvaldības īpa-
šumu infrastruktūras jautājumu 

Stiprinot novada jomu pārraudzību – 
izmaiņas domes darbībā

Ķekavas novada domes priekš-
sēdētājs Andis Damlics, kurš ir 
„iedzimtais” katlakalnietis un 
pats ir mācījies Pļavniekkalna 
sākumskolā,   uzsver, ka skolas 
paplašināšana ir viens no šobrīd 
aktuālākajiem jautājumiem, 
kura risināšana, kas jau uzsāk-
ta, ir mērķtiecīgi jāturpina.
  
Lai ilgtermiņā risinātu vietu 
trūkumu Pļavniekkalna sākum-
skolā, Ķekavas novada dome jau 
pērn nolēma atteikties no pagai-
du risinājuma – moduļu nomas, 
kas pašvaldībai gadā izmaksā 
gandrīz 67 000 eiro, – un papla-

šināt Pļavniekkalna sākumskolas  
telpas. 

Lai izstrādātu vislabāko ie-
spējamo skolas rekonstrukcijas 
variantu, pašvaldība 2015. gada 
rudenī izsludināja metu konkur-
su „Pļavniekkalna sākumskolas 
paplašināšanas priekšlikumu iz-
strāde”, žūrijas komisijā uzaicinot 
Latvijā zināmus arhitektus. 

Šajā konkursā tika iesniegti 
četri rekonstrukcijas meti,   kur 
trīs no tiem paredz vecās skolas 
ēkas nojaukšanu. 

Tā kā deputāti neatbalstīja žū-
rijas komisijas lēmumu un ne-
akceptēja līguma slēgšanu par 

tehniskā projekta izstrādi ar kon-
kursa uzvarētāju, arī šogad paš-
valdībai vēl būs jāturpina nomāt 
moduļus pie vecās sākumsko-
las, kurā vietas ir tikai 90 skolē- 
niem.

Tāpēc tas, kāds Pļavniekkalna 
sākumskolas attīstības scenārijs 
būtu jāīsteno, pašvaldībai būs jā-
noskaidro, uzklausot iedzīvotāju 
viedokli publiskajā apspriešanā, 
līdzīgi, kā tas šobrīd notiek ar Ti-
turgas ezera mežaparka labiekār-
tošanu. Tādējādi skolas attīstības 
jautājuma risināšana prasīs vēl 
vienu gadu. 

Vineta Bērziņa

Aktuālais jautājums

Pašvaldībai būs jānoskaidro iedzīvotāju viedoklis par 
vēlamo Pļavniekkalna sākumskolas attīstības scenāriju

Turpmāk domē deputāti darbosies piecās saturiski  
loģiski izveidotās komitejās šādā sastāvā: 
• Finanšu komitejā: Andis Damlics, Valts Variks, Linda Danileviča,  
Andris Ceļmalnieks, Aigars Vītols, Juris Krūmiņš, Maksims  
Volkovičs;
• Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā: Juris  
Krūmiņš, Igoris Malinauskas, Ilgonis Leišavnieks, Andis Damlics, 
Andis Adats, Valts Variks un Ivans Pihtovs;
• Izglītības, kultūras un sporta komitejā: Aigars Vītols, Pēteris 
Geks, Vēsma Ozoliņa, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums;
• Sociālo jautājumu komitejā: Linda Danileviča, Ilgonis  
Leišavnieks, Igoris Malinauskas, Arnolds Keisters, Ieva Arnte;
• Īpašumu un vides jautājumu komitejā: Valts Variks, Arnolds 
Keisters, Roberts Jurķis, Igoris Malinauskas, Vēsma Ozoliņa.

risināšana, Ķekavas pagasta teri-
toriālā pārraudzība; 3. vietnieks –  
sociālo un veselības jautājumu 
risināšana, Baložu pilsētas terito-
riālā pārraudzība.

  Savukārt, lai koncentrētu ko-
miteju darbu un līdz ar to ietau-
pītu budžeta naudu, tika samazi-
nāts domes komiteju skaits. 

Vineta Bērziņa
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2015. gada 12. novembrī Ķekavas novada 
dome ar lēmumu Nr. 3.§ 4. (protokols Nr. 
31.) atbalstījusi ieceri par Titurgas eze-
ra Mežaparka attīstības variantu tipiem 
nekustamajos īpašumos Ezeru iela 7 un 
Baložu iela 35 Baložu pilsētā, Ķekavas no-
vadā, publisko apspriešanu. 

Tehniski ekonomiskie rādītāji
Kadastra 
numurs

Īpašuma 
nosaukums

Teritorijas 
platība 
(m2)

8070 002 1311 Ezeru iela 7 344 666
8070 001 1101 Baložu iela 35 259 019

Kopā 603 685

Publiskās apspriešanas termiņš  
noteikts no 2016. gada 12. janvāra līdz  

8. martam (astoņas nedēļas). 

Publiskās apspriešanas aptaujas anketas pie-
ejamas Ķekavas novada Baložu pilsētas pārva-
dē, Daugmales pagasta pārvaldē un centrālās 
administrācijas ēkā Ķekavas pagastā. 

Kontakti uzziņām un ierosinājumu 
iesniegšanai: 
adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķe-
kavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123; 
Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas 
novads, LV-2128; „Salnas”, Daugmales 
pagasts, Ķekavas novads, LV-2124;
e-pasts: novads@kekava.lv; 
tālruņi: 67936031, 67936019.

www.kekavasnovads.lv.

TITURGAS EZERA DABAS PARKS (a)

Titurgas ezera dabas parks ietver:
• pastaigu takas;
• atpūtas platformas;
• skatu torni(-ņus);
• izzinošus stendus par dabas vērtībām 
ezera apkārtnē.

Pastaigu takas ezera piekrastes purvai-
nākajās vietās veidotas kā laipas no koka 
dēļiem. Takas uz stabilas pamatnes veido-
tas no grants, šķembām.

Atsevišķās vietās pie ezera un mežā 
izvietotas atpūtas platformas ar koka soli-
ņiem un galdiņiem, kur var rīkot pikniku, 
vērot dabu un atpūsties.

Pie ezera iespējams uzstādīt skatu torni, 
no kura varēs vērot putnus un citu dzīvo 
radību Titurgas ezera apkārtnē.

Gar pastaigu taku izvietoti informatīvi 
stendi par Latvijas īpaši aizsargājamajiem 
biotopiem ezera apkārtnē. Informācija 
sniegta par parastās purvmirtes Myrica 
gale audzēm, melnalkšņu staignājiem un 
pārejas purviem un slīkšņām.

Takas izveide sniegtu vietējiem iedzīvo-
tājiem un viesiem atpūtas iespējas svaigā 
gaisā, baudot un izzinot dabas vērtības, 
kas tiem ir apkārt.

Ūdenskrātuve (Titurgas ezers)

Mežaparka teritorija

Plānotās takas un laipas

Tiltiņš

Plānotie piekļuves virzieni

Skatu tornis

Atpūtas vieta pie ūdens (peldvieta)

Labiekārtota atpūtas vieta

Piemērs: skatu tornis pie Usmas ezera. Piemērs: pastaigu laipas un skatu tornis Ķemeru 
Nacionālajā parkā.

Piemērs: pastaigu laipas 
Ķemeru Nacionālajā parkā.

Piemērs: pastaigu laipas 
Ķemeru Nacionālajā parkā.

Piemērs: atpūtas platforma ar skatu uz ezeru.

Piemērs: pastaigu laipas ziemas laikā. Piemērs: pastaigu laipas Ķemeru Nacionālajā 
parkā ziemas laikā.

Piemērs: pastaigu laipas ziemas laikā.

Piemēri:
• Cenas tīreļa purva laipa un skatu tornis;
• Ķemeru Nacionālais parks.

Apzīmējumi:
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PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA
Titurgas ezera Mežaparka attīstības priekšlikumi

Aicinām Jūs izteikt viedokli par Titurgas ezera Mežaparka labiekārtojuma veidiem un va-
riantu tipiem Titurgas ezera un tam piegulošajā teritorijā Baložu pilsētā. 

Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas novada dome noskaidro-
tu sabiedrības viedokli par Titurgas ezera Mežaparka labiekārtojuma veidiem un variantu 
tipiem.
1. Publiskās apspriešanas aptaujas anketas lapā fiziskā/juridiskā persona norāda šādu 
informāciju:
Vārds, uzvārds / nosaukums: ____________________________________
Personas kods / reģistrācijas numurs:______________________________
Adrese:_____________________________________________________
Kontakttālrunis:______________________________________________
2. Norādiet ar    savu viedokli par informatīvajos un prezentācijas materiālos piedāvā-
tajiem Titurgas ezera Mežaparka labiekārtojuma variantu tipiem:

Izvēlieties vēlamo attīstības tipu Atzīmēt
šeit

       titurgas ezera dabas parks.
        titurgas ezera tematiskais parks veidots no dabas elementiem.
         titurgas ezera aktīvās atpūtas parks.
Nepiekrītu nevienam no piedāvātajiem labiekārtojuma variantu tipiem.

3. Aicinām izteikt priekšlikumus vai nosacījumus par atbalstītoTiturgas ezera 
Mežaparka labiekārtojuma veidu un variantu tipu:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vārds uzvārds, datums, paraksts: 
* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu. 
Informācijas sniedzējs piekrīt savu personas datu nodošanai datu apstrādei saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu parakstu.
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Piemērs: skijorings.

TITURGAS EZERA TEMATISKAIS 
PARKS ,VEIDOTS NO DABAS 

ELEMENTIEM (b)

No dabas elementiem veidots Titurgas 
ezera tematiskais parks ietver:
• sajūtu taku;
• aktīvās atpūtas takas;
• tematiskās takas;
• atpūtas, piknika vietas.

Tematiskā parka koncepcija ietver visu 
elementu izveidi no dabīgiem materiā-
liem un to integrāciju vidē, neizmainot 
apkārtējo ainavu.

Sajūtu (baskāju) taka piedāvā pastai-
gas ar basām kājām pa dažāda raupjuma 
un tekstūras materiāliem – čiekuriem, 
oļiem, skaidām, smiltīm utt.

Aktīvās atpūtas takā izvietoti šķēršļi 
un vingrošanas elementi no koka.

Tematiskā taka veltīta vardei, kas ir 
Baložu pilsētas simbols. Takā izvietotas 
varžu figūras no koka, un gar pastaigu 
taku izvietoti informatīvi stendi par Lat-
vijā sastopamajām vardēm.  

Iespējams iekļaut motīvus no literārā 
darba „Vējš vītolos” (K. Greiems, 1908).

Atsevišķās vietās ierīkotas atpūtas vie-
tas piknikam, kur izvietoti koka galdi un 
soli. Parka koncepts pieļauj ūdens virs-
mas izmantošanu, pārvietojoties ar ne-
motorizētiem ūdens transportlīdzekļiem.

Takas izveide sniegtu vietējiem iedzīvo-
tājiem un viesiem aktīvas atpūtas iespējas 
svaigā gaisā. 

Piemēri:
• Laumu dabas parks;
• Sajūtu parka baskāju taka.

Piemērs: sajūtu (baskāju) takas inventārs. Piemērs: sajūtu (baskāju) takas inventārs.

Piemērs: sporta takas inventārs 
Laumu dabas parkā.

Piemērs: sporta takas inventārs
 Laumu dabas parkā.

Piemērs: SUP (airu dēļi)

Piemērs: tematiskās takas ziemā. Piemērs: tematiskās takas ziemā. Piemērs: tematiskās takas ziemā.

TITURGAS EZERA AKTĪVĀS 
ATPŪTAS PARKS (c)

Titurgas ezera aktīvās atpūtas parks 
ietver:
• veikparku;
• SUP airu dēļus;
• waterjump sistēmu;
• sauszemes labiekārtojuma elementus.

Titurgas ezera aktīvās atpūtas parks ir 
tendēts uz Titurgas ezera ūdens virsmas 
izmantošanu.

Pie Titurgas ezera plānots izveidot 
inventāra glabāšanas un nomas punktu, 
instruktoru un glābšanas dienesta pun-
ktu. Titurgas ezerā veikparka vajadzībām 
uzstādīti tramplīni, boksi un rāmji.

Veikparka inventāra punktā paredzēta 
iespēja iznomāt SUP dēļus, ar kuriem var 
braukt apkārt ezeram.

Ezera krastā var uzstādīt arī waterjump 
sistēmu, iepriekš padziļinot Titurgas eze-
ra daļu līdz atbilstošam dziļumam (lai 
drošības apsvērumu dēļ būtu iespējama 
lēkšana ūdenī no tramplīniem).

Iespējama laivu un katamarānu noma 
kuģošanai pa ezeru vietās, kur tas ne-
traucē veikparka un waterjump sistēmas 
elementiem.

Aktīvās atpūtas parka izveide Titurgas 
ezerā vietējiem iedzīvotājiem un viesiem 
sniegtu atpūtas iespējas svaigā gaisā gan 
uz ūdens, gan sauszemes.

Piemēri:
• Lucavsalas parks un veikparks;
• Pāvilostas veikparks „Wake das Crocodill”;
• „Baldones Waterjump”.

Apzīmējumi:
Ūdenskrātuve (Titurgas ezers)

Mežaparka teritorija

Plānotās takas un laipas

Tiltiņš

Plānotie piekļuves virzieni

Veikparka elements

Waterjump sistēmas elements

Ūdenstransporta elements

Atpūtas vieta pie ūdens (peldvieta)

Labiekārtota atpūtas vieta

Glābšanas dienesta postenis

Veikparka inventāra noliktava

Piemērs: Lucavsalas sauszemes labiekārtojuma 
elementi.

Piemērs: Lucavsalas veikparks.

Piemērs: veikparka labiekārtojuma elementi. Piemērs: SUP (airu dēļi). Piemērs: waterjump sistēma.

Piemērs: veikparks ziemā. Piemērs: slidošanas iespējas ziemā.

Apzīmējumi:

Ūdenskrātuve (Titurgas ezers)

Mežaparka teritorija

Plānotās takas un laipas

Tiltiņš

Plānotie piekļuves virzieni

Tematiskā pastaigu taka

Sajūtu (baskāju) pastaigu taka

Aktīvās atpūtas (sporta) taka

Atpūtas vieta pie ūdens (peldvieta)

Labiekārtota atpūtas vieta
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Pašvaldības 
izdevumam – 
200. numurs!

Ņemot vērā izdevuma lappušu skaita ie-
robežojumu, šoreiz piedāvājam nelielu 
ilustratīvu ieskatu katrā 25. izdevuma 
numurā. Savos 16 iznākšanas gados izde-
vums jeb, kā visi to dēvē, avīze ir kļuvusi 
par būtisku saikni starp pašvaldību un 
iedzīvotājiem. Jo īpaši to savās pastkas-
tītēs gaida gados vecākie novadnieki, lai 
uzzinātu par norisēm Ķekavas novada 
pašvaldības darbā. 

Gadiem ejot, ir mainījies ne tikai in-
formācijas pasniegšanas veids un avīzes 
dizains, bet arī nosaukums – no „Mūsu 
Ķekava” par „Ķekavas Novadu”. Nosau-
kuma maiņa bija saistīta ar Latvijā noti-
kušo administratīvi teritoriālo reformu 
2009. gada vasarā, kad, apvienojot trīs 
teritorijas – Ķekavas un Daugmales pa-
gastus un Baložu pilsētu – izveidojās Ķe-
kavas novads. 

Pirmais numurs ar nosaukumu „Mūsu 
Ķekava” uz astoņām lappusēm iznāk 
1999. gada 11. novembrī, un to izdod 
Ķekavas pagasta padome. Avīze tiek dru-
kāta melnbalta; pirmo reizi ar krāsainiem 
drukātiem vākiem tā pie lasītājiem nonāk 
2008. gada augustā, kad pagasta vadību 
pārņēma pašvaldības pagaidu adminis-
trācija. 

Pēc novada izveides 2009. gada augustā 
izdevums piedzīvo jaunus vizuālus vaib-
stus (tā sauktajā avīzes „galviņā” parādās 
novada un Daugavas aerofoto, teksts tiek 
dalīts četrās slejās, un ir izveidotas rub-
rikas, piemēram, „Aktuāli”, „Izglītība”, 
„Drošība”, „Kultūra”, „Sports” u.tml.), kā 
arī kļūst lasītājiem parocīgāka izmēra – 
no A3 par tabloīdu.

Sekojot līdzi lasītāju uztveres maiņām 
un drukāto preses izdevumu dizaina ten-
dencēm, 2014. gada 11. martā pašvaldī-
bas izdevums iegūst jaunu veidolu, kāds 
tas vērojams līdz šim.

Vineta Bērziņa

Šomēnes iznāk Ķekavas novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma 200. numurs, un, kā 
jau pieņemts, šādās lielās jubilejas reizēs 

tiek vētīta jubilāra dzīve, spilgtākie notikumi un 
izaugsme. 

   16. februāris, 2016
Nr. 2 (200)

Ķekavas Novads
www.kekavasnovads.lv

   16. februāris, 2016   16. februāris, 2016
Nr. 2 (200)

Baloži, Ķekava, Daugmale

Ķekavas novada pašvaldības izdevums 

FO
TO

: V
EL

G
A

 K
Ū

KU
M

A

23. starptautiskajā tūrisma iz-stādē–gadatirgū „Balttour 2016” tūrisma iespējas  kopā ar citām Daugavas lejteces pašvaldī-bām  prezentēja  arī Ķekavas no-vads.  

Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Ogres un Baldones novads, kuri kopā vei-

do Daugavas lejteci, tika pārstāvēti vienotā stendā, kura atklāšanā pie-dalījās arī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics.Zinošu un atjautīgu gidu pa-vadībā izstādes apmeklētāji va-rēja doties improvizētā ceļojumā cauri Daugavas lejteces labirin-tam, lai noskaidrotu savu ceļotāja 

gēnu un uzzinātu vairāk par no-zīmīgākajiem tūrisma objektiem, kas interesantā veidā bija atdzīvi-nāti stendā.
Ikviens labirinta apmeklētājs varēja vairāk uzzināt par 22. maijā gaidāmo mēģinājumu pārspēt kādu Ginesa rekordu Nāves salā Daugavā.

Ķekavas novads  sniedza ie-skatu laivošanas azartā mazajās upēs – Ķekaviņā un Misā, kā arī piedāvāja ielūkoties kultūrvēs-turisko pērļu klāstā, piemēram, Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca šobrīd piedzīvo fantas-tisku restaurāciju.
Inga Ikauniece 

Ķekavas novads piedalās starptautiskā tūrisma izstādē

Atklājot Daugavas lejteces stendu.

Sākusies Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecībaĶekavas novada pašvaldība 21. janvārī saņēma Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kon-troles un pārraudzības pado-mes o� ciālo atbildi, kurā tā ap-stiprina aizņēmuma izsniegša-nu pašvaldībai jaunās Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniec-ībai.

Kopējās izmaksas Ķekavas sā-kumskolas 3. kārtas būvniecībai ir 10,1 miljona eiro apmērā, no tiem aizņēmums no valsts – ap-tuveni 7,6 miljoni eiro. 25%, t.i., 2,5 miljonus eiro no kopējās summas segs pati Ķekavas no-vada pašvaldība, 2016. gadā šim mērķim ieplānojot 1,6 miljonus 

eiro, bet 2017. gadā – aptuveni 934 000 eiro. 
Ķekavas sākumskolas 3. kār-tā tiks izbūvēta sporta zāle ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu, kas paredzēts � orbolam, volejbolam, basketbolam, rokas-bumbai un citiem sporta veidiem, lielais peldbaseins ar četriem 25 m 

gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs, bērnu baseins peldētprasmes apguvei. Paredzēts, ka šo skolas infrastruktūru no mā-cībām brīvajā laikā varēs apmeklēt ne tikai pārējo skolu skolēni un Sporta skolas audzēkņi, bet arī no-vada iedzīvotāji.
Turpinājums 2. lpp.

Pieņem 
pašvaldības 
budžetu 
2016. gadam

Ķekavas novada dome 8. feb-ruārī vienbalsīgi apstiprināja Ķekavas novada pašvaldī-bas budžetu 2016.  gadam 37,3 miljonu eiro apmērā. Sa-līdzinājumā ar pagājušo gadu palielinājums vairāk nekā 6 miljonu eiro apmērā saistīts ar saņemto kredītu Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvnie-cībai un ielu rekonstrukcijai. 
2016.  gadā plānoti ieņēmumi 28,2 miljonu eiro apmērā, izde-vumi – 37,3 miljoni eiro, aizņē-mumi – 6,3 milj. eiro (Ķekavas sākumskolas 3. kārtai, Rāmavas ielas (Rāmavā) un Skolas ielas (Baložos) rekonstrukcijai un Pliederu ielas (Ķekavā) ietves iz-būvei). Konta atlikums – 2,7 milj. eiro.
Ņemot vērā likuma izmaiņas, šogad pašvaldībai par 80% ir palielinājušās izmaksas paš-valdību � nanšu izlīdzināšanas fondā, proti, šogad Ķekavas no-vadam jāmaksā citām pašval-dībām 3,8 miljoni eiro, pērn – 2,1 miljons eiro. 

Budžeta nepietiekamie ieņē-mumi lielā mērā iespaido paš-valdības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pa-matā visi līdzekļi jānovirza iestā-žu uzturēšanas izdevumu segša-nai. Taču arī šajā situācijā šogad plānoti lieli kapitālieguldījumi: Ķekavas sākumskolas celtnie-cības darbiem ieplānoti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, ielu un ceļu rekonstrukcijai – 2,4 milj. eiro, ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai – 385 000 eiro, pašvaldības īpašumā esošo ēku remontdarbiem – 395 000 eiro.Izglītības funkciju nodro-šināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu, un šogad tas būs 16,8  milj. eiro jeb 45,7% no pašvaldības izde-vumiem. 
Turpinājums 2. lpp.
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No februāra publiski ir pie-
ejama jaunā Ķekavas novada 
pašvaldības interneta vietne 
www.kekavasnovads.lv. 

Ko piedāvā jaunā interneta 
vietne?
• Jaunu un mūsdienīgu dizainu.
• Ērtāku navigāciju – galvenajā 
lapā ir pieejamas aktuālākās navi-
gācijas pogas (izglītība, veselība, 
bizness, sports, tūrisms, trans-
ports, kultūra un pasākumi).
• Ērtāku navigāciju arī lapu 
apakšsadaļās. 
• Galvenajā lapā uzreiz redzēt 
TOP 3 ziņu aktualitātes, jaunā-
kās fotogalerijas un pasākumu 
afišas. 
• Iespēju ieteikt rakstu arī savos 
sociālo tīklu (Facebook.com un 
Twitter.com) profilos.
• Uzdot jautājumu vai nosūtīt at-
sauksmi Ķekavas novada pašval-
dībai.
• Platformu pašvaldības iestāžu 
mājaslapu izveidošanai.
• Uzlabotu saderību ar mobila-
jām ierīcēm.
• Aktualizētu visas interneta 
vietnes saturu.
• Pilnvērtīgas svešvalodu sa-
daļas – angļu, vācu un krievu 
valodā.  
• Ne tikai foto, bet arī video sa-
daļu galvenajā lapā. 

Vineta Bērziņa

Jauna interneta vietne

29. janvārī Ķekavas novada 
sporta skola aicināja ikvienu uz 
savu piecu gadu jubilejas pasā-
kumu, kas notika Ķekavas kul-
tūras namā. 

Sporta skola ir Ķekavas novada 
pašvaldības izglītības iestāde, kas 
īsteno bērnu un jauniešu profe-
sionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas sešos sporta veidos: 
brīvajā cīņā, mākslas vingrošanā, 
regbijā, riteņbraukšanā, peldēša-
nā un vieglatlētikā. 

Pirmie audzēkņi  Ķekavas no-
vada sporta skolā tika uzņemti 
2011. gada janvārī – 15 izglītoja-
mie brīvās cīņas profesionālās ie-
virzes sporta izglītības program-
mā un 104 izglītojamie mākslas 
vingrošanas profesionālās ievir-
zes sporta izglītības programmā. 

 Pašlaik sporta skolā mācās jau 
293 bērni un jaunieši vecumā no 
pieciem līdz 25 gadiem: brīva-

jā cīņā trenējas astoņi audzēkņi, 
mākslas vingrošanā – 98, regbijā –  
42, riteņbraukšanā – 11, viegl-
atlētikā – 63, peldēšanā – 71. 
Sporta skolas audzēkņi ar panā-
kumiem startē ne tikai vietējā, 
bet arī starptautiskā mēroga sa-
censībās. 

Treniņu procesa organizē-
šanai Ķekavas novada sporta 

skola izmanto Ķekavas pagasta, 
Daugmales pagasta un Baložu 
pilsētas izglītības iestāžu un or-
ganizāciju sporta bāzes. 

Ķekavas novada pašvaldība 
sporta skolas darbības nodroši-
nāšanai 2016. gadā plānojusi at-
vēlēt aptuveni 153 000 eiro, kas ir 
par 7000 eiro vairāk nekā pērn, 
kad šī summa bija 146  000 eiro. 

Skola saņem arī audzēkņu vecāku 
līdzfinansējumu un valsts mērķ-
dotāciju treneru atalgojumam.  

Ķekavas novada sporta skolas 
nolikums tika parakstīts 2010. 
gadā, bet skola sāka darboties 
2011. gada 3. janvārī. Līdz tam 
Ķekavas jaunie sportisti realizē-
ja profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas Rīgas un 
Rīgas rajona bērnu un jauniešu 
sporta skolas ietvaros.   

Sporta skolas darbības mērķis 
ir veidot izglītības vidi, organizēt 
un īstenot izglītības procesu, kas 
nodrošinātu profesionālās ievir-
zes sporta izglītības mērķu sa-
sniegšanu – veselas, fiziski, garīgi 
un emocionāli attīstītas perso-
nības veidošanu, kas ir motivēta 
aktīvam, kustīgam dzīvesveidam 
un apzinās sporta pozitīvo ietek-
mi cilvēka personības veidošanas 
procesā. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada sporta skolai aprit pieci gadi
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Nodibina Ķekavas novada fondu

Pie Ķekavas ambulances uzstā-
dīta aizlieguma zīme, kas nosa-
ka, ka darbdienās no plkst. 7.00  
līdz 17.00 ambulances ēkas aiz-
mugurē atļauts novietot auto-
mašīnas tikai ar Ķekavas ambu-
lances atļaujām.

Zīme uzstādīta, lai darba laikā 
nodrošinātu vietu mobilā rentge-
na un mobilā mamogrāfa, kā arī 
citam medicīnas personāla trans-
portam.

Atgādinām, ka arī ambulances 
ēkas ieejas pusē esošais stāvlau-
kums joprojām ir paredzēts tikai 

a u t o m a -
šīnām ar 
Ķ e k a v a s 
ambulan-
ces atļau-
jām. Arī 
invalīdiem paredzētā stāvvieta 
atrodas ambulances priekšpusē.

Ķekavas novada pašvaldība ai-
cina pārējos iedzīvotājus novietot 
automašīnas tuvākajā apkārtnē 
pieejamajās stāvvietās – pie pasta  
vai pretī Ķekavas kultūras na-
mam.

Inga Ikauniece

Pie ambulances ierobežo 
transporta līdzekļu 
novietošanu Ķekavas novada pašvaldība  

2016. gadā segs izmaksas privāta-
jām izglītības iestādēm par vienu 
bērnu mēnesī 169,33 eiro apmē-
rā, kas ir par 7,59 eiro vairāk nekā 
iepriekš, kad tās bija 161,74 eiro.

Šis palielinājums saistīts ar pērn 
decembrī pieņemtajiem Minis-
tru kabineta noteikumiem par 
izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība at-
bilstoši tās noteiktajām vidējām 
izmaksām sedz pirmsskolas iz-
glītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei.

Ņemot vērā jaunos MK notei-
kumus, Ķekavas novada pašval-
dībai bija jāiekļauj tikai pamatlī-
dzekļu nolietojums, kas paaugsti-
nāja viena bērna izmaksas bērnu-
dārzā, jo pašvaldība jau līdz šim 
strādāja pēc šādas metodikas.

Šo MK noteikumu izstrādes 
darba grupā piedalījās arī Ķeka-
vas novada pašvaldības Izglītības 
daļas speciālisti.

Ķekavas novada pašvaldībā ir 260 
bērnu, kas saņem pašvaldības un 
valsts līdzfinansējumu privāto bēr-
nudārzu pakalpojumu segšanai. 

Vineta Bērziņa

Aprēķinātas viena bērna uzturēšanas 
izmaksas bērnudārzā

Februārī tika publiskots arī 
jaunais Ķekavas novada vi-
deoklips. Katra vieta ir ar 
savu stāstu. Šis stāsts ir par 
Ķekavas novadu. Viss jaunais 
ir mūsu dzinējspēks. Pamatā 
ir cilvēks – tas, kurš grib, var, 
domā, mēģina un dara. 

Ķekavas novada bagātība ir 
meži, kas aizņem pusi no no-
vada teritorijas un pilda Rīgas, 
Latvijas galvaspilsētas, zaļo 
„plaušu” funkcijas. 

Dabas plašumi, kultūras 
daudzveidība un aktīvās atpūtas 
iespējas vienkopus sadzīvo ar iz-
veidoto infrastruktūru uzņēmēj-
darbības un izglītības attīstībai.  

Ķekavas novada video veido-
ja aģentūra „BOOB” pēc Ķeka-
vas novada pašvaldības pasūtī-
juma. Filmēšana notika 2015. 
gada vasarā, un tajā iesaistījās 
arī Ķekavas novada iedzīvotāji 
un uzņēmēji. 

Jauno videoklipu latviešu un 
angļu valodā var noskatīties 
pašvaldības interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv, sadaļā 
„Video”. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novads – 
iespēju brīvība

Ķekavas novada fonds turp-
māk sniegs savu ieguldījumu 
novada izaugsmei, kā arī radīs 
iespēju ikvienam līdzdarboties 
savā apkaimē. Novada fonds 
izveidots ar Borisa un Ināras 
Teterevu fonda atbalstu, lai 
iesaistītu iedzīvotājus viņiem 
svarīgu jautājumu risināšanā 
sociālajā, kultūras, sporta un 
citās novadā svarīgās jomās.

Ķekavas novada fonds pievie-
nosies Kopienu fondu kustībai. 
Latvijā šādi kopienu fondi jau 
veiksmīgi darbojas vairākos no-
vados, tostarp Talsos, Valmierā, 
Limbažos, Lielvārdē, Alūksnē, 
Kandavā. 

Jaunais fonds rīkos arī projek-

tu konkursus, kuros varēs pie-
teikties jebkurš Ķekavas novada 
iedzīvotājs, tādējādi nodrošinot 
sabiedrībai svarīgu projektu īs-
tenošanu neatkarīgi no ārējiem 
finanšu resursiem. Savukārt zie-
dotāji par savu devumu saņems 
iespēju piedalīties projektu iz-
vērtēšanā. Ziedojumi varēs būt 
gan ar konkrētu mērķi, gan arī 
vienkārši „labiem darbiem”.

„Mēs saprotam, ka ir vajadzī-
ga jauna domāšana, cits skatī-
jums uz sevi, darbu, sabiedrību 
un novadu kopumā. Iespējams, 
labais ir senaizmirsts vecais. Pa-
gājušā gadsimta sākumā tādas 
Ķekavas novada ēkas kā Doles 
Tautas nams, Katlakalna pagasta 
māja un Tautas nams Daugmalē 

tika celtas par vietējo iedzīvo-
tāju ziedojumiem, un tās kalpo 
sabiedrības vajadzībām vēl šo-
dien,” pauž fonda pārstāve Agita 
Eizenberga. 

Jau šobrīd gatavību darboties 
fondā un kļūt par tā dibinātājiem 
pauda 22 dažādu Ķekavas nova-
da sabiedrības sektoru pārstāvji.

Darbs pie fonda dibināšanas 
tika uzsākts jau 2014. gadā, pie-
daloties Borisa un Ināras Tete-
revu fonda īstenotās „Kopienu 
filantropijas attīstības program-
mas 2012.–2017.” konkursā. Pēc 
veiksmīgas konkursa pirmās ak-
tivitāšu kārtas – Ķekavas novada 
Iedzīvotāju foruma 2015. gada 
martā – saņemts Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda atbalsts arī 

otrajai kārtai – Ķekavas nova-
da fonda izveidošanai. Projektu 
īstenoja biedrība „Partnerība 
„Daugavkrasts””, un to atbalstīja 
Ķekavas novada pašvaldība. 

Uzņēmumu reģistrā fonds re-
ģistrēts 2016. gada 27. janvārī, un 
tā darbība veicinās dažādu sabied-
rības grupu – NVO, pašvaldības, 
privātā sektora – sadarbību. Fonds 
ir neatkarīgs no kāda politiska, 
ekonomiska vai cita spēka, tas vei-
do plašas partnerības un uzņemas 
līdera lomu vietējās labdarības un 
dialoga veicināšanā.

Inga Ikauniece



Darbs
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Izdarīt Ķekavas novada domes 2011. gada  
8. decembra saistošajos noteikumos  
Nr. 28/2011 „Ķekavas novada pašvaldības 
nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 9.4. punktu 
šādā redakcijā: 
„9.4. Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu 
komiteju piecu locekļu sastāvā;”
2. Izteikt saistošo noteikumu 9.6. punktu 
šādā redakcijā:
„9.6. Sporta un tūrisma komiteju piecu lo-
cekļu sastāvā”
3. Izteikt saistošo noteikumu 39. punktu 
šādā redakcijā:
„39. Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu 
komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 
jautājumus par:”
4. Izteikt saistošo noteikumu 39.1. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.1. izglītības un kultūras iestāžu darbu”
5. Izteikt saistošo noteikumu 39.2. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.2. izglītības un kultūras koncepcijas un 
plānu izstrādi un īstenošanu novadā”
6. Izteikt saistošo noteikumu 39.3. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.3. izglītības un kultūras attīstības plā-
nu izpildes veicināšanu”
7. Izteikt saistošo noteikumu 39.4. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.4. kultūras un izglītojošām brīvā laika 
nodarbībām”
8. Izteikt saistošo noteikumu 39.6. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.6. uzņēmējdarbību, kas saistīta ar kul-
tūras un izglītošanas darba veicināšanu”
9. Izteikt saistošo noteikumu 39.9. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„39.9. sniedz atzinumus par lēmumu pro-

jektiem, kas attiecas uz kultūras un izglītī-
bas jomu pašvaldībā”
10. Izteikt saistošo noteikumu 39.12. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
„39.12. kultūras dzīves sekmēšanu novadā”
11. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 punktu 
šādā redakcijā:
„41.1 Sporta un tūrisma komiteja sagatavo 
izskatīšanai domes sēdē jautājumus par”
12. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 1. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 1. sporta, tūrisma un brīvā laika no-
darbībām”
13. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 2. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 2. sporta un tūrisma attīstības plānu 
izpildes veicināšanu”
14. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 3. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 3. sporta un tūrisma plānu izstrādi un 
īstenošanu novadā”
15. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 4. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 4. sporta un tūrisma dzīves sekmēša-
nu novadā”
16. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 5. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 5. sporta un tūrisma iestāžu darbu”
17. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 6. pun-
ktu šādā redakcijā:
„41.1 6. uzņēmējdarbību, kas saistīta ar 
sportu un tūrismu, darba veicināšanu”
18. Izteikt saistošo noteikumu 41.1 9. pun-
ktu šādā redakcijā:

„41.1 9. sniedz atzinumus par lēmumu 
projektiem, kas attiecas uz sporta un tūris-
ma jomu pašvaldībā” 

Sēdes vadītājs 
A. Adats

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 25. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1. §  (protokols Nr. 3)

Saistošie noteikumi Nr. 4/2016
Grozījumi Ķekavas novada domes 2011. gada 8. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 28/2011 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu

SIA „A Aptieka” „Apotheka” aptieku tīkls aicina savai komandai pievienoties 
enerģiskus un profesionālus 

FARMACEITUS/-ES vai FARMACEITA ASISTENTUS/-ES 
Darbs „Apothekā” Ķekavā (tirdzniecības centrā „Liiba”, Rīgas iela 22A). 

Ja esi ar atbilstošu izglītību farmācijas jomā, pozitīvu attieksmi un interesi attīstīties vienā 
no modernākajiem aptieku tīkliem Latvijā, raksti uz e-pastu cv@magnum.lv vai zvani uz 
tālruni 67718765.

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 14. janvāra lēmumu 2. § 6. „Par detāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”” uzsākta 
detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”, kadastra nu-
murs 8070 012 0073.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – karjera izveide saskaņā ar Ķekavas novada 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –  
lauksaimniecības teritorijas L, mežsaimniecības teritorijas M un satiksmes infra-
struktūras teritorijas TL.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plāno-
šanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis. Kontakttālrunis 67847161.

Lokālplānojuma redakcija publiskajai 
apspriešanai tiek nodota, pamatojoties 
uz Ķekavas novada domes 2016. gada  
28. janvāra lēmumu Nr. 2. § 3. (prot. Nr. 
4) „Par lokālplānojuma teritorijas plāno-
juma grozījumiem nekustamajā īpašumā 
Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir pamatot 
funkcionālā zonējuma maiņu (Ķekavas 
pagasta teritorijas plānojuma grozīju-
mus) no jauktas dzīvojamās un darījumu 
apbūves teritorijas uz rūpniecības apbū-
ves teritoriju (R1), izņemot satiksmes in-
frastruktūras objektu teritoriju (TL), kas 
paliek līdz šim noteiktajā teritorijā. 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās 
apspriešanas laiks noteikts četras nedē-
ļas no publikācijas brīža Teritorijas at-
tīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS): no 2016. gada 11. februāra līdz 
2016. gada 10. martam. Informācija par 
publisko apspriešanu pieejama Ķeka-
vas novada pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada 
informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” 
un Latvijas ģeotelpiskās informācijas por-
tālā „Ģeolatvija.lv”.

Publiskās apspriešanas sanāksme no-
tiks 2016. gada 25. februārī plkst. 18.00 

Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 
19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķeka-
vas novads, 24. kabinetā. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas sapulce notiks 2016. gada 
31. martā plkst. 18.00 Ķekavas novada 
pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. ka-
binetā. 

Ar lokālplānojuma redakcijas ma-
teriāliem iespējams iepazīties un 
rakstiskus priekšlikumus iesniegt 
(vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas nova-
da pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k.9,  
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  
LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespē-
jams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā 
(35. kab., tālr. 67936031). Apmeklētāju 
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 
9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–
19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un 
priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās 
apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu ie-
sniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā 
jānorāda: fiziskām personām – vārds, 
uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām 
personām – nosaukums, adrese, reģistrā-
cijas numurs.

Paziņojums par „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem 
nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 

Ķekavas novadā” publisko apspriešanu

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) pārrau-
dzībā tiek vērtēti projekti 2014.–2020. 
gada plānošanas perioda Specifiskā 
atbalsta mērķa 5.3.1. „Ūdenssaimnie-
cības sistēmu attīstība, uzlabojot vides 
stāvokli” ietvaros. Atbalsts no Kohē-
zijas fonda līdzekļiem, salīdzinot ar 
iepriekšējo periodu, ir ievērojami ma-
zāks un paredzēts galvenokārt jaunu 
kanalizācijas tīklu izbūvei.

Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar 
SIA „Ķekavas nami” jau 2015. gada pava-
sarī iesniedza ministrijā nepieciešamos 
dokumentus ES Kohēzijas fonda līdzfi-
nansējuma piesaistei ūdenssaimniecības 
projekta īstenošanai Ķekavas novada te-
ritorijā. 

Projektu priekšatlases 1. kārtā tika sa-
ņemts ministrijas akcepts, un Ķekavas 
novada dome 2015. gada 12. novembrī 
nolēma konceptuāli atbalstīt projekta 
īstenošanu Ķekavas novada Ķekavas pa-
gasta Loreķu lauka teritorijā, paredzot 
līdzfinansējumu gan centralizētu kanali-
zācijas tīklu, gan ūdensvada izbūvei. 

Tehniskā projekta izstrādes darbus 
plānots uzsākt jau 2016. gada pava-
sarī, bet būvdarbi notiktu 2017. un  
2018. gadā. Paredzēts izbūvēt gandrīz 
9 km garu ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu teritorijā starp Ķekavas ciematu un 
Ziemeļu ielu.

Īstenojot projektu, tiks nodrošināta ka-

nalizācijas pakalpojumu pieejamība un 
augstas kvalitātes dzeramā ūdens padeve 
centrālajā tīklā Loreķu lauka privātmāju 
iedzīvotājiem, samazināts Daugavas pie-
sārņojums, sekmēta ūdens resursu un 
energoresursu racionāla izmantošana, 
nodrošinātas ugunsdrošības pasākumu 
ievērošanai nepieciešamās ūdens caur-
plūdes jaudas un izbūvēti ugunsdzēsības 
hidranti. 

Projekta īstenošanu sarežģī tas, ka lie-
lākā daļa projekta teritorijas, tajā skaitā 
arī ielas, nepieder pašvaldībai, bet ir 
privātīpašumā. Tas nozīmē, ka tehniskā 
projekta izstrādes laikā projektētājiem 
būs nepieciešami saskaņojumi gandrīz 
no visiem zemes īpašniekiem. Lūdzam 
zemes īpašniekus būt atsaucīgiem un ar 
izpratni izvērtēt projekta sniegtās priekš-
rocības.

Projekta finansējuma ietvaros tiks iz-
būvētas arī pieslēguma vietas mājsaim-
niecībām. Maksa par pieslēgumu nav 
paredzēta. Iedzīvotāji par saviem līdzek-
ļiem varēs izbūvēt ievadus savos īpašu-
mos.

Vairāk informācijas par projektu ie-
spējams iegūt arī SIA „Ķekavas nami” 
birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, iepriekš 
sazinoties ar galveno inženieri Jāni Frei-
bergu (tālr. 29255787) vai Juri Firstu 
(tālr. 29126835).

Juris Firsts

Ūdenssaimniecības pakalpojumi 
plānoti arī Loreķu lauka teritorijā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

turpinot aizsākto tradīciju, par godu Advokatūras dienai advokātu biroji, 
individuāli praktizējoši advokāti un viņu palīgi visā Latvijā sniegs bezmaksas 

juridiskās konsultācijas. 

Advokāti 17. martā sniegs par brīvu juridiskās konsultācijas 
arī Ķekavas novadā: 

• Ķekavā, Ķekavas kultūras nama viesību zālītē, plkst. 10.00–17.00;
• Baložos, Baložu bibliotēkas lasītavā, plkst. 10.00–12.00.
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Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,

Gan sūrumu, gan prieku 
katrs slēpis,

Bet viss ir bijis vajadzīgs 
priekš sirds.

Ķekavas novadā 
2016. gada februārī

ĶEKAVAS PAGASTĀ 

90 gadu jubileju svin
Lilija Stūre

Jūliuss Zeile

85 gadu jubileju svin
Mirdza Bērziņa
Egons Cīrulis
Zoja Čudina

Renāte Jēkabsone
Leons Iesalnieks
Indriķis Teivāns

80 gadu jubileju svin 
Zoja Djačkova

Daila Tuliševska
Helvija Lāse

Valentīns Drigo
Austra Rutka

Irēna Cera

BALOŽU PILSĒTĀ
96 gadu jubileju svin

Ņina Kotova

90 gadu jubileju svin
Aleksandra Solovjova

Raisa Kravčenko
Veronika Andžāne

80 gadu jubileju svin
Jānis Jākobsons
Linards Ginters

Nadežda Migaine
Emīlija Arbidāne

Vēlot veselību, izturību 
un dzīvesprieku, 

gaviļniekus sveic Ķekavas 
novada dome

Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2016. gada janvārī 

reģistrēti 20 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Elza, Enriko, Melānija, 

Gustavs, Ričards, Dereks, Marija, Markuss, 
Kristians, Damians, Johans, Patriks, Emma, 
Edvards, Endijs, Alise, Evelīna, Ramils un 

divas Šarlotes. 

Reģistrēta viena laulība.

Reģistrēti 13 mirušie:
Aneļa Apsīte (1933), Oļģerts Brigmanis (1953),

Jānis Briuņa (1956), Ļubova Cekule (1953),
Aina Citrone (1923), Vladimirs Černouckis (1933),
Ēriks Graudiņš (1934), Nikolajs Jermačkovs (1927),

Olga Kareļina (1923), Valerijs Kazmins (1944),
Vladimirs Kirillovs (1931), Sergejs Pavlovs (1951),

Ruta Trimda (1939).

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai

Iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.

(A. Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem, 

Gati Gundaru pēkšņi zaudējot. 
Ķekavas novada dome

Izmaiņas Valsts policijas 
Baložu iecirkņa

pieņemšanas laikos 
Šogad ir mainījušies Valsts 

policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirkņa inspektoru 
pieņemšanas laiki Ķekavā. 

turpmāk apmeklētāju 
pieņemšana tiks veikta vienu reizi 

nedēļā – ceturtdienās no 
plkst. 16.00 līdz 18.00.

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pa-
matbudžetu 2016. gadam ieņēmumos sadalī-
jumā pa ieņēmumu veidiem 27 749 223 euro 
apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2016. gadam izdevumos 
36 796 705 euro apmērā, t. sk. līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem 433 400 euro apmērā, 
aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 
785  815 euro apmērā un pamatkapitāla pa-
lielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās 
159 862 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Ķekavas nova-
da pašvaldības pamatbudžeta nau-
das līdzekļu atlikumu uz 2016. gada  
1. janvāri 2 713 135 euro apmērā, t. sk. līdzek-
ļu uzkrājums Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecībai 1 458 580 apmērā euro, 2016. gada 
aizņēmuma summu 6  340  697 euro apmērā, 
līdzekļu atlikumu uz 31.12.2016. 6350 euro ap-
mērā. Apstiprināt saistību apjomu 2016. gadā 
936 149 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības 
pamatbudžeta 2016. gadam izdevumu sadalīju-
mu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām 
struktūrvienībām, saskaņā ar 5.  pielikumu.

5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības spe-
ciālo budžetu 2016. gadam ieņēmumos sada-
lījumā pa ieņēmumu veidiem 464  368 euro 
apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības spe-
ciālo budžetu 2016. gadam izdevumos euro 
495 296 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības 
speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 
2016. gada 1. janvāri 30 928 euro apmērā, sa-
skaņā ar 3. pielikumu.
8. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības 
ziedojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2016. 
gada 1. janvāri 4696 euro apmērā, saskaņā ar 
4. pielikumu.
9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības zie-
dojumus 2015. gadam izdevumos 4696 euro 
apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu.
10. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības iz-
pilddirektoram saskaņā ar apstiprināto 2016. 
gada budžetu apstiprināt uzņēmumu, iestāžu 
un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uztu-
rēšanas tāmes.
11. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un 
iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpil-
dītāji, kuri ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu 

izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem 
noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm.
12. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības 
aģentūru un iestāžu vadītājiem un direkto-
riem celtniecības darbi, remontdarbi un to 
izmaksas jāsaskaņo ar Ķekavas novada paš-
valdības izpilddirektoru.
13. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības 
aģentūru un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma 
pamata un struktūrvienību vadītājiem, saska-
ņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpild-
direktoru, nepieciešamības gadījumos ir tie-
sības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās kla-
sifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros veikt 
izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25% no 
apstiprināto attiecīgo apakškodu summas no-
teiktiem mērķiem.

Sēdes vadītājs A. Damlics

Ar saistošajiem noteikumiem, to pieliku-
miem un paskaidrojuma rakstiem var ie-
pazīties Ķekavas novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Ba-
ložos un Daugmalē vai interneta vietnē  
www.kekavsnovads.lv.   

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 8. februāra ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 5)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2016
Par Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma
 „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11. un 16. pantu

Līdzjūtība

Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs liekas:
Te tas ieskanas klusi, pieaug spēkā arvien;
Te tas norimst un paliek – atbalsis vien...

(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Laumai Žilko,  
tēvu mūžības ceļā pavadot.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras kolektīvs
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29. 
februārī

Ķekavas 
vidusskola

plkst. 
20.30

Dubultamatieru basketbola  
2. līgas spēle RXG/Ķekava–Ultra

2. martā Ķekavas 
vidusskola

plkst. 
20.00

Maksibasketbola spēle  
Ķekava–BK Tukums (vīr. 50+) 

2. martā
Ķekavas 
sporta klubs, 
B zāle

plkst. 
21.30

Latvijas čempionāta spēle 
florbolā (vīr. 2. līga) Ķekavas 
Bulldogs2–FK Roja-Rauda Print

4. martā
Ķekavas 
sporta klubs, 
A zāle

plkst. 
21.15

Rīgas telpu futbola čempionāta 
spēle Ķekavas novads– 
fc Inter STAR 35+

5. martā
Ķekavas 
sporta klubs, 
B zāle

plkst. 
15.00

Latvijas čempionāta spēle 
florbolā (siev.)  FK Ķekava–LiepU

7. martā Ķekavas 
vidusskola

plkst. 
19.00

Dubultamatieru basketbola  
2. līgas spēle RXG/Ķekava–Ūpis

9. martā Baloži plkst. 
15.00

Veselības apļi 2016 Baložos,  
1. posms

10. martā
Ķekavas 
sporta klubs, 
A zāle

plkst. 
19.45

Olybet basketbola līgas spēle 
(siev.) Ķekava–BS Jugla

Sacensības

Pasaules Sniega dienas ietvaros 
janvārī Ķekavas novadā notika 
dažādas sportiskas aktivitātes. 
16. janvārī sportiskā garā Snie-
ga dienu atzīmēja Baložos, kur 
134 dalībnieki piedalījās jaut-
rajā biatlonā, šaušanas vietā 
mērķī metot lidojošos šķīvīšus, 
distanču slēpošanā un ragaviņu 
vilšanas aktivitātēs. 

Netālu no Baložiem, Titurgas 
ezera trasē, norisinājās Rīgas bēr-

nu un jauniešu atklāto skijoringa 
meistarsacīkšu pirmie divi posmi, 
kuros spēkiem mērojās gandrīz 
300 dalībnieku, sagādājot ne ma-
zums aizraujošu brīžu daudzajiem 
skatītājiem, kas aktīvi dzīvoja līdzi 
sacensībām. Ne viens vien dalīb-
nieks apsvēra iespēju stumt laukā 
no šķūnīša savu braucamo vai vis-
maz sagādāt slēpju pāri, lai nāka-
majos posmos dotos trasē. Titur-
gas ezers priecēja ar svaigu sniega 
klājumu, uz kura izveidotajā trasē 

braucējiem un slēpotājiem bija 
jāparāda meistarība, apvienojot 
braukšanas prasmes gan uz snie-
ga, gan ezera gludā tēraudledus. 
Labāk, protams, veicās tiem, kuri 
prata apvienot spēkus kopīgai eki-
pāžas sadarbībai.

Pasaules Sniega dienas noslē-
gumā saulainā svētdienā pie Ķe-
kavas sākumskolas 12 komandas 
piedalījās spraigās un aizraujošās 
hokeja cīņās, neviena no koman-
dām nebija gatava padoties un 
vēlējās gūt uzvaru katrā spēlē. Ko-
mandas tika palutinātas ar gardu 
soļanku un pasākuma atbalstītā-
ja – putnu fabrikas „Ķekava” –  
pārsteiguma balvām. 

Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra saka lielu pal-
dies visiem Sniega dienas dalīb-
niekiem, sacensību tiesnešiem, 
līdzjutējiem un atbalstītājiem, kā 
arī Ķekavas novada jauniešiem 
par interesanto ideju – Šļūkšanas 
festivālu. Uz tikšanos nākamajās 
sporta aktivitātēs!

Sacensību rezultātus un fotogrā-
fijas skatīt: http://sports.kekava.lv.

Anete Medne

Pasaules Sniega diena Ķekavas novadā

Ar Ķekavas novada domes lē-
mumu apstiprināti saistošie no-
teikumi „Par finansējuma sada-
li Ķekavas novada sportistiem”, 
kā arī izveidota Vērtēšanas ko-
misija, kas atbilstoši noteikumu 
kritērijiem piešķir finansējumu 
Ķekavas novadā deklarētajiem 
sportistiem. 

Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūras funkciju lokā 
sesto gadu ietilpst finansiālā at-
balsta sniegšana Ķekavas novadā 
deklarētajiem sportistiem, kas 
tiek piešķirti saskaņā ar saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 9/2013. 
Tie nosaka kārtību, kādā finan-
sējums tiek pieteikts, piešķirts un 
kādam nolūkam paredzēts. Bu-
džetā apstiprinātais finansējums 
tiek sadalīts trīs fondos atbilstoši 
noteikumiem. 

Finansējums tiek piešķirts no 
Balvu fonda par sportistu sasnie-
gumiem dažāda mēroga sacensī-
bās, Rezerves fonda un Masveidī-
bas fonda, kas sadalīts atbilstoši 
iesaistīto bērnu, jauniešu un pie-
augušo sportistu skaitam.

2015. gadā tas ir: 43,35 eiro 
sportistam – pieaugušajam, 16,23 
eiro sportistam – bērnam līdz 6 
gadu vecumam, 80,34 eiro spor-
tistam – jaunietim no 7 līdz 25 
gadu vecumam.

Piešķirtais finansējums biedrī-

bām, sporta klubiem, individu-
ālajiem sportistiem 2015.  gadā: 
ūdenssporta klubam „Kambīze” 
2695,66  eiro, Ķekavas svarbum-
bu celšanas klubam 3098,41 eiro, 
biedrībai „Zelta rati” 1044,08 eiro, 
futbola skolai „Metta” 
4937,01 eiro, sporta klubam „Ķe-
kavas šautra” 1560,18 eiro, futbola 
klubam „Auda” 7864,44 eiro, fut-
bola klubam „Ķekava” 971,85 eiro, 
biedrībai „Kusties!” 971,86  eiro, 
florbola klubam „Ķekavas Bull-
dogs” 26 771,66 eiro, regbija klu-
bam „Miesnieki” 5066,63  eiro, 
sporta klubam „Daugmale” 
3955,68  eiro, biedrībai „Lāčplē-
ša Cīņu Leģions” 3550,43  eiro, 
biedrībai „Labie nodomi” 
1095,30  eiro, Ķekavas vingroša-
nas klubam „Feja” 1709,78  eiro, 
sporta klubam „GKSPORT” 
460,62  eiro, florbola komandai 
„Ķekava” 1380  eiro, džudo klu-
bam „BOSKO” 1261,02  eiro, Ķe-
kavas novada novusa komandām 
872  eiro, biedrībai „Titurgas ie-
spēju parks” 1622,40  eiro, Ķeka-
vas novada basketbola sieviešu, 
jauniešu un veterānu komandām 
63  86,76  eiro, biedrībai „Aktīvai 
Ķekavai” 400,85 eiro, Ķekavas no-
vada futbola komandai 700  eiro, 
biedrībai „MOO Racing Team” 
373,38  eiro, Tehniskās jaunra-
des klubam 1498,95  eiro, basket-
bola klubam „Ķekava” piešķirti 

3129,64 eiro (vīriešu komandām), 
544,90 eiro (dāmu, kungu vete-
rānu komandām), 645,25  eiro 
(jauniešu komandām), bied-
rībai „BBAclub.lv” 290,73  eiro 
un individuālajiem sportistiem 
35 140,53 eiro.

Finansējums paredzēts treniņu 
un sacensību izmaksu segšanai, 
nepieciešamā inventāra iegādei, 
kā arī citām ar sporta aktivitā-
tēm saistītām izmaksām, kas 
saskaņotas ar Ķekavas novada 
pašvaldības sporta aģentūru un 
akceptētas ar Vērtēšanas komisi-
jas lēmumu.

Atbilstoši saistošajiem notei-
kumiem Nr. 3/2015 „Par Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģen-
tūras maksas pakalpojumiem” 
Ķekavas sporta kluba zāle tiek 
piešķirta futbola skolai „Met-
ta”, florbola komandai „Ķekava”, 
futbola klubam „Auda”, basket-
bola klubam „Ķekava”, biedrībai  
„Lāčplēša Cīņu Leģions”, florbo-
la klubam „Ķekavas Bulldogs”,  
Ķekavas novada futbola koman-
dai un Ķekavas novada sporta 
skolai treniņprocesa nodrošinā-
šanai un sacensību rīkošanai. 

Ar saistošajiem noteikumiem 
„Par finansējuma sadali Ķeka-
vas novada sportistiem” plašāk 
varat iepazīties mūsu mājaslapā  
http://sports.kekava.lv.

Dace Cīrule

Trīs grupas: „sporta”, „tautas” un sievietes.

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

Organizē ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Finansējums Ķekavas novada sportistiem 2015. gadā

Šļūkšanas festivāls
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ĶEKAVAS NOVADA INDIVIDUĀLAIS 
ČEMPIONĀTS 

NOVUSĀ 
27. februārī plkst. 10.00

Ķekavas sporta klubā
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30. janvārī Baložu kultūras 
namā notika komponista Vik-
tora Pizāna jubilejas koncerts 
„Skan stabule pār ūdeņiem”, – 
jau septiņpadsmito gadu viņš 
savu radošo darbību saista ar 
Baložu pilsētu.

Jubilejas koncertā piedalījās kori, 
deju kolektīvi, vokālie un koklē-
tāju ansambļi, un koncerta prog-
rammā izskanēja V. Pizāna kom-
pozīcijas. 

Viktors Pizāns dzimis 1946. ga- 
da 15. janvārī Rīgā. Pirmā neaiz-
mirstamā sastapšanās ar mūziku 
Viktoram bija septiņu astoņu 
gadu vecumā, kad skolas kon-
certā uzcītīgajam puikam atļāva 
dziedāt dziesmas „Ērglēns” solo 
partiju. 

Pusaudža gados viņš agri tika 
paņemts armijas orķestrī, kur 
spēlēja klarneti. Pēc armijas izvē-
lējās nopietnas mūzikas studijas 
un iestājās Jāzepa Mediņa mūzi-
kas vidusskolā, kam sekoja studi-
jas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijā, apgūstot mūzikas 
skolotāja specialitāti.

Pirmās kompozīcijas Viktors 
Pizāns radījis ap 25 gadu vecu-
mu, tolaik gan salīdzinoši maz. 
Ražīgākais ir bijis brieduma pe-
riods 90. gados.

Viktora Pizāna mīļākais dzej-

Komponistam Viktoram Pizānam – 70

Doles sala bija lielākā sala Lat-
vijā. Tai ir sava nozīmīga vieta 
Latvijas vēsturē.   Rīgas HES 
būvniecības rezultātā zem 
ūdens ir ne tikai mājsaimnie-
cības, kuras atradās Doles salā, 
bet arī 177 mājas abos Dauga-
vas krastos Ķekavas un Salaspils 
pusē. 

Daugavas muzejs veicis apjomīgu 
darbu, lai saglabātu Doles salas 
pagātni. Arī Ķekavas novadpēt-
niecības muzejā ir ne mazums 
liecību par likvidētajām mājām.  
Cilvēki, kuri bija spiesti pamest 
savas dzimtās mājas, vēlas izvei-
dot paliekošu piemiņas vietu un ir 
nodibinājuši Doles salas atbalsta 
fondu, lai iemūžinātu dzelmē zu-
dušo māju un vietvārdu piemiņu.

Plānots izveidot labiekārtotu 
tūrisma objektu, kurā nosacīti 
reāli tiks atveidota zudusī Do-
les salas daļa, Mārtiņsala, kā arī 
Daugavas krasti Salaspilī un Ķe-
kavā. Šis būs vides dizaina ob-
jekts, kurā ne tikai vizuāli būs 
iespējams redzēt zudušo zemi, 

bet informācijas stendā varēs ie-
pazīties arī ar zudušo māju no-
saukumiem un dzimtām, kuras 
dzīvojušas šajās mājās.  

Doles salas atbalsta fonda di-
binātāji ir jau veikuši zināmus 
darbus. Ir notikušas deviņas sa-
nāksmes, kurās piedalījās vairāk 
nekā 100 dalībnieku. 2015. gada 
nogalē notika tikšanās Ķekavas 
novadpētniecības muzejā, kur 
interesi par plānoto piemiņas 
ansambli izrādīja arī Ķekavas pu-
ses likvidēto māju īpašnieki. Bija 
iespēja noskatīties dokumentālo 
filmu „Ātrāki par straumi”, kas 
daudziem uzjundīja emocionālas 
bērnības atmiņas par Daugavas 
varenību un cilvēkiem, kuri prata 
to izmantot.

Sanāksmē piedalījās tēlnieks 
Valtis Barkāns, kurš klātesošos 
iepazīstināja ar savu ieceri. Pie-
miņas ansamblis tiks veidots 
kā lidojošas, virs zemes pacel-
tas salas uz spēcīgiem akmens 
pīlāriem, kas kā ledlauži stājas 
pretim Daugavas straumei. Tas 
sastāv no piecām atsevišķi stā-

Zudušo māju liecinieki
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vošām daļām, kuras veido ap-
plūdinātās Doles salas kontūras. 
Uz akmeņiem simboliski būs re-
dzama salas ainava ar mājām un 
kokiem. Māju vārdi tiks iegravēti 
latviešu ornamentā uz akmeņu 
aizmugurējās nopulētās virsmas. 

Ir apzināti aptuveni 40 bijušo 
māju īpašnieku pēcteči, kuri ir 
gatavi ziedot līdzekļus idejas rea-
lizēšanai. Līdz šim saziedoti 770 
eiro. Piedaloties Salaspils novada 
domes izsludinātajos kultūras 
projektos, ir saņemts pašvaldības 

līdzfinansējums 1150 eiro apmē-
rā. Šie līdzekļi izlietoti tēlnieka 
V. Barkāna ideju skiču apmaksai 
un izvēlēto akmeņu aizvešanai 
uz tēlnieka darbnīcu. Kopē-
jās projekta izmaksas plānotas  
15 900 eiro apmērā. Nepiecie-
šamos līdzekļus ieplānots ie-
gūt, piedaloties dažādos pro-
jektos. Salaspils novada dome 
ir piešķīrusi 7000 eiro projekta  
realizācijai.

Plānotais tēlniecības ansamblis 
radīs vizuālu piemiņas vietu par 
to, kāda bija Doles sala un tās 
apkārtējie Daugavas krasti pirms 

Rīgas HES celtniecības. Muzeja 
apmeklētāji iegūs ne tikai emo-
cionālu baudījumu, bet arī in-
formāciju par dzelmē zudušajām 
mājām un cilvēkiem, kuri tajās 
dzīvojuši. 

Aicinām atsaukties bijušos 
māju saimniekus un viņu pēc-
tečus, lai papildinātu esošo in-
formāciju un pierakstītu atmiņu 
stāstus. Gaidām Ķekavas novad-
pētniecības muzejā! Zvaniet uz 
tālruni 28679514 vai rakstiet uz 
e-pastu inara.rumbina@kekava.lv  
vai aija.grinvalde@kekava.lv.

Rudīte Ķikuste

Ļaudis pie bijušajām „Avotiņu” mājām Ķekavas pusē. 

Projekts: „Piemiņas vietas 
izveide mājām, kuras tika lik-
vidētas Rīgas HES celtniecības 
laikā”. Objekta idejas autors: 
tēlnieks Valtis Barkāns, 2015. 
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nieks – dzejnieks iedvesmotājs –  
ir Knuts Skujenieks. Radniecīgi 
tuvi ir arī Alfrēda Krūkļa, Jāzepa 
Osmaņa un latviešu dainu vārdi. 
Un tomēr – Viktora daiļradē do-
minē dziesmas ar Knuta Skuje-
nieka dzeju. Mākslinieciski tuvs 
domu gājiens un veiksmīga rado-
šā sadarbība savulaik bija arī ar 
Dziesmu svētku virsdiriģentiem –  
Jāni Dūmiņu un Paulu Kveldi.

Autors izdevis divas nošu grā-
matas, koriem pārdoti teju 50 grā-
matas eksemplāri, toties ansam-

bļiem jau izpirkti 130 krājumi.  
Ansambļi Latvijā ļoti labprāt 
dzied un savā koncertrepertuārā 
iekļauj Viktora kompozīcijas.

Šobrīd autora radošā darbība 
saistīta ar Baložiem, izveidojot 
un jau septiņpadsmito gadu va-
dot senioru vokālo ansambli „At-
vasara”, kas izdziedājusi lielāko 
daļu Viktora ansambļiem radīto 
dziesmu pūra.

Kāds ir Viktors? Mierīgs, lē-
nīgs, rūpīgs, ar glītu, salasāmu 
rokrakstu, dāsns, mīl pucēties, 

plāno laiku. Ar lielu entuziasmu 
organizē savas mūzikas svētkus, 
labs menedžeris, meklē daudz-
veidību paša radītās mūzikas 
izpildījumā. Pie izcila mūzikas 
ieraksta rodas jaunas deju horeo-
grāfijas, kuras izdejos koncerta 
laikā!

Varētu teikt, ka paralēli citām 
dzīves darbībām Viktora ceļš vijies 
kopā ar Latvijas koriem – dziedā-
jis Latvijas Radio korī, Latvijas 
Akadēmiskajā korī „Latvija”, va-
dījis VEF Kultūras pils kori „Rīga”, 

Pionieru pils bērnu kori, vairākus 
skolēnu korus Rīgā, Salaspilī, Ul-
brokā, jaukto kori „Vilce”.

Viktoram piemīt labas komu-
nikācijas spējas, viņš viegli saru-
nājas ar saviem laikabiedriem un 
vienlaikus atrod kopēju valodu 
ar gados daudz jaunākiem cilvē-
kiem, labprāt sniedz padomu vai 
palīdzīgu roku, ja kāds to lūdz.

Pateicoties dziesmai, Viktoram 
ir bijusi iespēja daudz ceļot un 
arī iedvesmoties: padomju laikos 
tur, kur ļāva izbraukt, – Krievijā, 
Čehoslovākijā, Bulgārijā, Vācijas 
DR, brīvvalsts laikā tālāk – Itālijā, 
Spānijā, Vācijā, Francijā, Austri-
jā. Pēdējie lielākie braucieni biju-
ši kopā ar kori „Frachori” – starp-
tautisko konkursu laureātu –,  
kurš savā repertuārā iekļāvis Vik-
tora vīru kora dziesmas. 

Viktoram svarīga ir ģimene –  
meitas, kuras abas izskolotas 
mūzikas jomā līdz augstskolai, 
un mazdēli Gustavs un Ričards. 
Viktors lepojas, ka arī jaunākais 
mazdēls mācās mūzikas skolā – 
trompetes klasē.

Brīvo laiku Viktors labprāt pa-
vada ar mazdēliem, iet kopā ķert 
vardes, sliekas un pa retam – zivis.  
Viktoram ir iespaidīga skaņu pla-
šu, grāmatu un nošu grāmatu ko-
lekcija, ar ko viņš ļoti lepojas. 

Ilze Reinholce

Komponists savā jubilejas koncertā
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BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS NAMS 
17. februārī 
plkst. 9.00 un 10.30 
Liepājas Leļļu teātra izrāde 
„Krāsainais brauciens”. Stāsts 
par mazu vardulēnu, kurš neko 
vairāk par dīķa malu un tuvējo 
mežiņu nav redzējis. Taču tagad 
ir pienācis laiks doties ceļojumā 
pa plašo pasauli. 
Biļetes cena: 3 eiro.

24. februārī plkst. 19.00 
Komēdija – erotisks trilleris pie-
augušajiem „Dzejnieks, mūza, 
un sargeņģelis”. Iespējams, ka 
tiem skatītājiem, kuri uzskata, ka 
ir jau solīdos gados, šis visai maz-
ticamais notikums atsauks atmi-
ņā kaut ko no kādreiz piedzīvotā, 
kad rozā brilles vēl nebija nogla-
bātas seno atmiņu atvilktnē... Bet 
tiem, kuri vēl joprojām ir ilūziju 
un sapņu varā, šīs izrādes apmek-
lējums liks saprast, ka visās šīs 
pasaules ķibelēs un pārsteigumos 
noteikti iejaukta sieviete…

Lomās: Dainis Porgants, Ieva 
Puķe un Zigurds Neimanis. 

Biļetes cena: 5–9 eiro.

27. februārī plkst. 16.00
„Meteņdienas sadancis” ar dan-
čiem, rotaļām un pankūkām. 

Piedalās vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Baloži” un draugi. Ie-
ejas maksa: 1 eiro.

4. martā plkst. 18.00 
Dokumentālā filma „Vēsā mie-
rā” ir   izklaidējošs, pozitīvi mo-
tivējošs un piesātināts stāsts 
par uzdrīkstēšanos īstenot sa-
vus sapņus, par drosmīgiem, 
neatlaidīgiem un veiksmīgiem 
Latvijas vīriešiem, kuri, pārva-
rot dažādas grūtības, ar milzu 
enerģiju, mērķtiecību un darbu 
nebaidās īstenot savu sapni – uz-
būvēt pirmo elektromobili, lai 
piedalītos Dakāras rallijreidā. 
Galvenais varonis – autosportists 
un inženieris Andris Dambis.

Lomās: Andris Dambis, 
Kaspars Dambis, Kristaps Dam-
bis, Māris Saukāns, Oļegs Doro-
fejevs. Režisors: Didzis Eglītis. 
Ieejas maksa: 2 eiro.

6. martā plkst. 9.00 un 10.30
Muzikāla pasaka ar jokiem 
„Princese uz zirņa” – visiem 
zināmā un tradicionālā pasaka 
asprātīgi stāsta par to, kas notiek, 
ja bērnus pārmērīgi lutina un iz-
dabā visām viņu vēlmēm, it īpaši 
mūsdienu iespēju laikā. Izrādes 
galvenā vērtība ir asprātīgie tek-
sti, skaistās dziesmu melodijas, 
videoprojekcijas, tērpi  un dejas. 
Lomās:    Indra Burkovska,   Mar-

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
ģers Eglinskis, Sarmīte Prule, Lai-
la Ilze Purmaliete, Regīna Devīte 
u.c.  Biļetes cena: 3 eiro.

DAUGMALES 
PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS
 NODAĻA
20. februārī plkst. 17.00 
Latvisko danču vakars.

25. februārī plkst. 19.00 
„No Kuivižiem līdz Kasablan-
kai” – Rīgas saksofonu kvartets 
un pianiste Herta Hansena. Biļe-
tes cena: 5–8 eiro (var iegādāties 
„Biļešu Paradīzes” kasēs).

4. martā plkst. 19.00 
Klasiskās salonmūzikas kon-
certs. 19. gs. romantisma laika 
skaņdarbi. Eva Jestignejeva (flau-
ta), Guntars Gritāns (flauta), Ēri-
ka Tiltiņa (klavieres). Ieejas mak-
sa: 1 eiro.

5. martā plkst. 14.00 
Senioru atpūtas pēcpusdiena.

12. martā  Ķekavas Jaunatnes 
iniciatīvu centra jubileja un Gada 
balvas pasniegšana.

13. martā plkst. 19.00 
Mākslas filma „Pelnu sanatori-
ja”. Biļetes cena: 2 eiro. 

KATLAKALNA TAUTAS 
NAMS
10. februārī plkst.18.00 
Bērnu vokālā ansambļa „Lai 
skan” un bērnudārza „Bitīte” de-
jotāju koncerts „Mūsos katrā 
dārgums mīt”. 

Ieeja bez maksas.

13. februārī plkst.12.00 
Interešu kopas „Vecie draugi” pasā-
kums „Satikšanās mīlas dziesmās”.

Ieejas maksa: 3 eiro; kluba 
biedriem bez maksas.

14. februārī plkst.14.00 
No latviskās dzīves ziņas cikla „Va-
karēšana kaimiņos” – „Sveču die-
nas svinības”: sveču liešana, tautas 
gudrības, rotaļas, danči, zīlēšana 
un putras ēšana. Ieeja bez maksas.

27. februārī plkst.19.00  
Improvizācijas vakars „Smieties 
nav aizliegts!”. Ieejas maksa: 3 eiro.

4. martā plkst.20.00 
Jāņa Paukštello un Lailas Ilzes Pur-
malietes koncerts „Baltās dzies-
mas”. Pasākuma norise pie galdi-
ņiem. Ieejas maksa: 6 un 8 eiro, pasā-
kuma dienā 10 eiro. Biļetes iepriekš-
pārdošanā Katlakalna Tautas namā. 

6. martā plkst.16.00 
Stāstnieku tējotava – lielās stāstu 
nakts ievadpasākums; stāstīšanas 
prasmes izklāstīs eksperts Guntis 
Pakalns. Ieejas maksa: 2 eiro.

12. martā plkst.12.00 
Interešu kopas „Vecie draugi” pa-
sākums „Šeit jaunība un pavasa-
ris tiekas”  Ieejas maksa: 3 eiro; 
kluba biedriem bez maksas.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Februārī Otrā stāva foajē telpā – 
Sandra Rimova fotoizstāde „No 
rītiem līdz rietiem”.
19. februārī plkst.19.00 
Jauktā kora „Mozaīka” un instru-
mentālās grupas koncerts „Mīles-
tības dziesmas”. Ieeja bez maksas. 

1. martā plkst.18.00 
Gleznu izstādes „No privātko-
lekciju klāsta – I” atklāšana kul-
tūras nama viesību zālē. Izstāde 
apskatāma līdz 5. aprīlim darb-
dienās no plkst. 10.00.

5. martā plkst. 19.00 
Etnoroka grupas „Laimas 
muzykanti” koncerts „Atdot 
tautai tautas dziesmu”. Biļetes 
cena: 7 eiro (nopērkamas ie-
priekšpārdošanā kultūras nama 
un „Biļešu paradīzes” kasēs). 

12. martā plkst. 18.00 
Ķekavas radošo ģimeņu koncerts 
„Radu raksti”.  Ieeja bez maksas.

13. martā plkst.10.00–16.00
 Rokdarbu pulciņa „Labieši” cikla 
„Mans tautas tērps” lietišķā no-
darbība „Aube”. Vada Cesvaines 
amatu mājas meistare Vanda Po-
diņa. Dalības maksa: 2 eiro. 

ĶEKAVAS 
NOVADPĒTNIECĪBAS 
MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas 
„Ķekava laiku lokos”; „Māksli-
nieka un novadnieka E. Ozoli-
ņa dzīve un daiļrade”; „Ķekava 
bildēs senāk un tagad”; „Foto  
K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”.

Līdz 20. februārim 
Izstāde „Dainis Breikšs. Gleznas 
un karikatūras”.

25. februārī plkst. 16.00 
Mākslinieces I. Sudares gleznu 
izstāde „Ziedlapiņas sniegā” at-
klāšana. Izstāde apskatāma līdz 
24. martam.

ĶeKAVAS NOVADA BIBLIOtēKu PASĀKuMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

18. februārī plkst. 15.00
24. februārī plkst. 11.00 

26. februārī plkst. 9.50 

2., 5., 10. martā 
 
 

9. martā plkst. 15.00
8. martā plkst. 10.00 

12. marts plkst. 11.00 
 

Bērnu žūrijas noslēguma pēcpusdiena
Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi (1–3 gadu veci) ar vecākiem vai auklītēm, 
lai kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
Projekta „uNeSCO Stāstu laiks” ietvaros atzīmēsim Dzimtās valodas dienu: „Valodas 
krāšņums – tāmnieku dialekts”.
Lasīšanas veicināšanas projekta „Grāmatu starts” ietvaros aicinām trīsgadniekus (kas 
vēl nav bibliotēkas lasītāji) kopā ar vecākiem uz bibliotēku, kur brīnišķīgajā grāmatu 
pasaulē jūs ievedīs Pūčulēns (projekta tēls). Aicinām pieteikties līdz 29. februārim bib-
liotēkā vai pa tālr. 67917775.
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
Projekta „uNeSCO Stāstu laiks” ietvaros „Klausies pasaku” – lasa Ķekavas novada priekš-
sēdētājs Andis Damlics.
„Kā dzīvot ilgi un laimīgi?” tikšanās ar ārstu un grāmatu autoru Anatoliju Danilānu. 
Ieejas maksa – 1 eiro, pasākuma dienā – 1,50 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā Baložu 
pilsētas kultūras nama kasē. Informācija pa tālr. 67917775.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

10. martā Pasākumu cikla „Iepazīsti profesiju” ietvaros „Picu cepšana: profesija – pavārs”. Sadarbībā 
ar Pļavniekkalna sākumskolas 6. klasi.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

24. februārī plkst. 10.30 tikšanās ar Grāmatu tārpiņu


