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Baloži, Ķekava, DaugmaleĶekavas novada pašvaldības izdevums 

Aprīlis Ķekavas novadā ir izslu-
dināts par Spodrības mēnesi.  
Ķekavas novada pašvaldība  
aicina piedalīties ne tikai Liela-
jā talkā, bet visa mēneša garu-
mā rūpēties par kārtību un tīrī-
bu savā tuvākajā apkārtnē. 

Spodrības mēnesis ir īpašs ar to, 
ka šajā laikā drīkst sadedzināt 
bioloģiski noārdāmos atkritu
mus, kas pārējā laikā saskaņā ar 
Ķekavas novada sadzīves atkri
tumu apsaimniekošanas notei
kumiem ir aizliegts. Sadedzināt 
atļauts vienkopus savāktu zāli, 
lapas, zarus un citas augu daļas 
sava īpašuma teritorijā, ja tas ne
rada draudus cilvēku dzīvībai, ve
selībai, videi un mantai, kā arī ne
traucē apkārtējiem iedzīvotājiem.

Ik gadu Ķekavas novadā Spod
rības mēnesis tiek izsludināts di
vas reizes. Rudenī tas ir oktobris, 
taču pavasarī Spodrības mēne
sis tiek noteikts, izvērtējot laik
apstākļu piemērotību teritorijas 
uzkopšanai un uguns bīstamības 
līmeni. 

DER IELĀGOT!
Saskaņā ar Meža likumu koku 
ciršana ārpus meža no 15. aprīļa 
līdz 1. jūlijam ir aizliegta putnu 
ligzdošanas dēļ.

Lai arī pērnā zāle pieskaitāma 
bioloģiskajiem atkritumiem, tā 
jāsavāc vienkopus un jāsadedzi
na, ievērojot drošības noteiku
mus. Kūlu dedzināt ir aizliegts!

Šogad Lielā talka visā Latvijā 
norisināsies 23. aprīlī. Par tal-
kas vadmotīvu šogad izvēlēts 
sauklis „Latvijai BŪT zaļai!”, 
tādējādi iedzīvinot Latvijas 
mērķi virzīties uz zaļākās valsts 
pasaulē statusu.

Pašvaldība Lielās talkas ietvaros 
koordinē piesārņoto vietu reģis
trēšanu un savākto atkritumu 

aizvešanu. Talkas laikā piepildī
tie maisi atstājami tikai iepriekš 
reģistrētajās talkas vietā.

Lai pieteiktu talkošanas vietu, 
mājaslapā  www.talkas.lv kopējā 
talkas kartē jāatzīmē sakopjamā 
vieta, lai reģionu koordinatori 
varētu saskaņot veicamos dar
bus, platības un nodrošināt at
kritumu savākšanu.

Izsludinot šā gada Lielās talkas 

mēnesi, preses konferencē 23. mar 
tā Lielās talkas vadītāja Vita Jaun
zeme salīdzināja atkritumus ar te
rorismu, kas pašlaik satrauc visu 
pasauli: „Tie [atkritumi] vairojas, 
ir bīstami, un nav prognozējams, 
kad un kur tie „uzsprāgs”. Vides 
piesārņojums ir bumba ar laika 
degli, ko mēs nedrīkstam igno
rēt. Iespējams, mēs kā indivīdi 
nevaram mainīt kaut ko globāli, 

bet mēs varam sākt katrs ar sevi! 
Mēs varam ikdienā mainīt savus 
paradumus – būt draudzīgākiem, 
līdzjūtīgākiem un kultivēt pozitī
vismu.” 

Pagājušajā gadā Ķekavas no
vadā iedzīvotāji oficiāli pieteica 
vairāk nekā 40 talkošanas vietu. 
Pieteicās gan uzņēmumi, organi
zācijas, padomes, gan iedzīvotāji, 
kas izrādīja lielu iniciatīvu, aici

not arī kaimiņus kopīgiem spē
kiem sakopt savu novadu.

Lielās talkas koordinatore Ķeka
vas novadā ir Vides un labiekārto
šanas daļas vadītāja Sigita Varika, 
tālrunis – 67936039, 26417724.

Inga Ikauniece

Sākumskolas baseina pamatos iemūrē 
vēstījumu nākamajām paaudzēm

18. martā topošā Ķekavas sākumskolas baseina būvlaukumā notika svinīgā kapsulas iemūrēšana vērienīgās būves pamatos. Kapsulā kā 
vēstījums nākamajām paaudzēm tika ievietots Ķekavas novada domes lēmums par sākumskolas 3. kārtas būvniecības uzsākšanu un 
aizņēmuma ņemšanu, avīzes „Ķekavas Novads” februāra numurs, kurā publicēts Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada budžets, kā arī 
eiro monētas kā liecība no šī laikmeta.

Turpinājums 2. lpp.

Lielā talka – 23. aprīlī

Aprīlis – 
Spodrības 
mēnesis
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Sākums 1. lpp.
Pasākumu atklāja Ķekavas nova
da domes priekšsēdētājs Andis 
Damlics, novēlot būvniekiem 
veiksmīgu būvniecības proce
su un sveicot visus klātesošos 
ar šī projekta uzsākšanu. Tāpat  
A. Damlics izteica gandarījumu 
par veiksmīgu līdzšinējo sadar
bību ar būvniecības uzņēmumu 
SIA „Abora”, kas iepirkuma pro
cedūras rezultātā būvēja arī ie
priekšējās divās Ķekavas sākum
skolas kārtās paredzētās ēkas. 

Arī SIA „Abora” valdes priekš
sēdētājs Juris Kravalis pauda pār
liecību, ka turpmākā sadarbība 
ar Ķekavas novada pašvaldību 
būs tikpat veiksmīga un objekts 
tiks nodots plānotajā laikā – līdz 
2017.  gada 1.  jūlijam. Kapsulu 
ar vēstījumu būvniekam nodeva 
Ķekavas vidusskolas direktore 
Sandra Pugovka kopā ar perspek
tīvākajiem jaunajiem sportistiem 
no Ķekavas vidusskolas, kuri būs 
vieni no tiem jauniešiem, kam 
jaunajā sporta kompleksā būs 
iespēja pilnvērtīgi apgūt sporta 
programmu un uzlabot savus sa
sniegumus sportā.

Būvniecības projekta ietvaros 
Ķekavas sākumskolas 3. kārtā 
tiks izbūvēta sporta zāle ar 500 
skatītāju sēdvietām tribīnēs un 
laukumu, kas paredzēts florbo
lam, volejbolam, basketbolam, 
rokasbumbai un citiem sporta 
veidiem, lielais peldbaseins ar 
četriem 25 metrus gariem celi
ņiem un 140 skatītāju sēdvietām 
tribīnēs, kā arī bērnu baseins pel
dētprasmes apguvei.   

Paredzēts, ka baseinu izman
tos Ķekavas sākumskola, sporta 

skola un citas novada izglītības 
iestādes, bet no mācībām brīvajā 
laikā tas būs pieejams arī novada 
iedzīvotājiem.

Baseins un sporta halle ir vē
rienīgā Ķekavas sākumskolas 
būvniecības projekta trešā un 
noslēdzošā kārta, kas Ķekavas 
novada pašvaldībai izmaksās 10,1 
miljonu eiro. No tiem aizņēmums 
no valsts ir 7,6 miljoni eiro. Pārē
jos   2,5 miljonus eiro no kopējās 
summas segs pati Ķekavas nova
da pašvaldība. Plānots, ka 2016. 
gadā no aizņēmuma summas tiks 
izlietoti 4,8 miljoni eiro, bet 2017. 
gadā – atlikušie 2,8 miljoni.

 Savukārt pašvaldības budžeta 
līdzekļi sākumskolas būvniecībai 

sadalīti, ieplānojot 1,6 miljonus eiro 
2016. gadā, bet atlikušo nepilnu 

miljonu – 2017. gadā.
Inga Ikauniece 

Sākumskolas baseina pamatos iemūrē 
vēstījumu nākamajām paaudzēm

24. martā Ķekavas novada dome 
nolēma veikt izpēti telpu iegādei 
pašvaldības un tās iestāžu vajadzī
bām, tādēļ Ķekavas novada paš
valdība aicina iesniegt piedāvāju
mus telpām, kas atrodas Ķekavas 
novadā (platība ne mazāka par 
2000 m2) ar ērti piebraucamiem 
ceļiem, stāvlaukumu (vai iespē
ju izbūvēt stāvlaukumu) līdz šā 
gada 12. maijam Ķekavas novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros – Ķekavā, Baložos vai 
Daugmalē. Papildu informācijai 
zvanīt Ķekavas novada pašvaldī
bas izpilddirektora palīgam Jānim 
Vaivodam (tālr. 29262256).

Uzmanību 
1. klašu vecākiem!

Ķekavas vidusskolā uz pirmo 
klasi pieteikto bērnu vecāku 
sapulce 11. maijā plkst. 19.00 

sākumskolas klašu ēkā 
Ķekavā, nākotnes ielā 1A.

Lai nodrošinātu Ķekavas Mū-
zikas skolas pasniedzēju un ap-
meklētāju autotransporta ērtu 
novietošanu auto stāvlaukumā 
pie Ķekavas Mūzikas skolas, 
Ķekavas novada dome nolēma 

veikt izmaiņas satiksmes orga-
nizācijā Ķekavā, Skolas ielā 3. 
Jaunās ceļa zīmes tiks izvietotas 
aprīļa otrajā pusē. 

Atbilstoši domes lēmumam 
tiks uzstādītas:

• ceļa zīme „Stāvvieta” un papild
zīmes „Darbības virziens”, „Dar
bības laiks darba dienās no 12.00 
līdz 19.00”, „Ar Ķekavas Mūzikas 
skolas atļaujām”;
• ceļa zīme „Stāvvieta” un papild

zīmes „Darbības virziens”, „Dar
bības laiks darba dienās no 12.00 
līdz 19.00” un „Stāvēšanas laiks 
divas stundas”;
• papildzīme „Invalīdiem”. 

Vineta Bērziņa

Tirdziņu sezona Ķekavas no-
vadā atsāksies jau aprīlī un tur-
pināsies līdz pat decembrim.

17. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 
15.00 Ķekavā, pie Doles Tautas 
nama, norisināsies Pavasara 
tirgus, kurā, kā ierasts, varēs 
iegādāties gan apģērbus, gan 
apavus, gan dažādas noderīgas 
lietas mājsaimniecībai. Būs arī 
mājražotāju gardumi un amat
nieku darinājumi. Varēsiet sa
stapt gan ierastos tirgotājus, 
gan arī jaunus.

Paralēli lielajam tirgum no
tiks arī krāmu tirdziņš „Atver 
skapi, iztīri garāžu!” laukumā 
pie Ķekavas novada Tūrisma 
informācijas centra. Krāmu 
tirdziņā var piedalīties jeb
kurš interesents, kura īpašumā 
ir lietas, kas pašam vairs nav 
vajadzīgas, bet citam var būt 
noderīgas. Lai pieteiktos tir
dziņam, jāaizpilda pieteikuma 
anketa, kas atrodama vietnē  
www.parturismu.lv.

Vēl Ķekavā 15. maijā pare
dzēts Vasaras svētku tirgus un 
18. jūnijā Novada svētku tirgus, 
savukārt 29. maijā notiks Pava
sara tirgus Baložos.

Vairāk informācijas par pie
teikšanos var uzzināt, zvanot 
uz tālr. 27017333 vai rakstot uz 
epastu tirgi@kekava.lv.

Agrita Grīnberga

Valdība martā apstiprināja rī-
kojuma projektu par publiskās 
privātās partnerības iepirkuma 
procedūras uzsākšanu Ķekavas 
apvedceļa izbūves projektam. 
Kopējā partnerības iepirkuma 
līgumcena ir 160,6 miljoni eiro.

Partnerības līgums tiks slēgts 
uz 23 gadiem, no kuriem pro
jektēšana un būvniecība ilgs trīs 
gadus, bet apsaimniekošana – 20 
gadus.

Valsts galvenā autoceļa Rīga–
Bauska–Lietuvas robeža posms 

Rīga–Ķekava ir viens no noslo
gotākajiem ceļiem Rīgas pieejās 
ar satiksmes intensitāti 17 tūk
stoši automašīnu diennaktī, kurš 
turklāt šķērso blīvi apdzīvoto 
Ķekavu. Šis ceļš ietilpst Eiropas 
transporta tīklā (TENT).

Projekta mērķis ir uzbūvēt Ķe
kavas apvedceļu vairāk nekā 14 
kilometru garumā, padarot šo 
posmu par divu brauktuvju ātr
gaitas ceļu. 

Informācijas avots: 
„Autoceļu Avīze”

Tirdziņu sezona ir klāt!

Aicinājums iesniegt 
telpu piedāvājumus 
pašvaldības 
administrācijas 
vajadzībām

fo
to

: V
el

g
A

 K
ū

Ku
m

A

Jaunas ceļa zīmes pie Ķekavas Mūzikas skolas

Sāks Ķekavas apvedceļa izbūves iepirkumu procedūru

Nākotnes vēstījuma iemūrēša-
nas pasākums.

Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka kopā ar sākum-
sskolas audzēkņiem – jaunajiem sportistiem.
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17. martā Ķekavā pulcējās Pie-
rīgas pašvaldību vadītāji, lai 
apspriestu aktuālos jautājumus 
reģionā. Pierīgas novadu mēri 
lielāko uzmanību veltīja deinsti-
tucionalizācijai jeb sabiedrībā 
balstītu pakalpojumu ieviešanai 
pašvaldībās personām, kuras 
pārtrauc uzturēšanos ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs.

Deinstitucionalizācijas mērķis ir 
personām ar garīga rakstura trau
cējumiem un bērniem, kuri atro
das ārpusģimenes aprūpē, aizstāt 
ilgstošas sociālās aprūpes iestādes, 
to vietā piedāvājot ģimeniskai videi 
pietuvinātus apstākļus un sniegt 
nepieciešamos sociālos pakalpoju
mus personas dzīvesvietā.

Pierīgas pašvaldību apvienības 
(PPA) sanāksmē piedalījās arī pār
stāvji no Labklājības ministrijas un 
Rīgas plānošanas reģiona, kas Pierīgā  
koordinē deinstitucionalizācijas 
procesu un Eiropas fondu finan
sējuma piesaisti. Raisoties karstām 
diskusijām, klātesošie novadu mēri 
speciālistiem norādīja uz virkni 
jautājumu, par kuriem pagaidām 
skaidrības nav. Piemēram, kā tiks 
novērtētas to cilvēku vajadzības, 
kuri pārtraukuši uzturēšanos aprū
pes iestādēs; kā piesaistīt sociālos 
darbiniekus, kuru trūkst; kā plānot 

grupu dzīvokļu izveidi u.c. Pašval
dību pārstāvji arī pauda bažas, ka 
tad, kad vairs nebūs pieejams Ei
ropas finansiālais atbalsts, sociālo 
pakalpojumu un atbalsta sistēma 
gulsies tikai uz pašvaldību pleciem.

Savukārt PPA priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks tikšanās laikā 
informēja par ieceri rosināt grozī
jumus Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā, kas liegtu iespēju dekla
rēt nepilngadīgu bērnu īpašumā, 
kurā nav deklarēts neviens no 
bērna vecākiem vai aizbildņiem. 
M.  Sprindžuks skaidroja, ka šo
brīd Pierīgā ir ļoti liels pieprasī
jums pēc vietām izglītības iestā
dēs, tādēļ, lai nodrošinātu šo pa
kalpojumu sava novada iedzīvotā
jiem, priekšroka ir deklarētajiem 
novadniekiem, kuru samaksātais 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
nonāk pašvaldības budžetā.

Šo un citu jautājumu turpmāku 
virzību plānots pārrunāt jau nā
kamajā PPA sanāksmē, kas aprīlī 
norisināsies Mārupē. Pierīgas paš
valdību apvienībā par trešo valdes 
locekli ir ievēlēts Ainārs Mežulis.

2015. gada rudenī trīspadsmit Pie
rīgas pašvaldības – Ādažu, Baldones, 
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, In
čukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Māru
pes novada domes – nodibināja savu 
apvienību, lai kopīgiem spēkiem 
īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesis
ko interešu aizsardzību, veicinātu to 
ekonomisko un sociālo attīstību, kā 
arī sadarbību savstarpēji un ar citām 
Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Inga Ikauniece, Ilze Cerbule

Saskaņā ar Ķekavas novada 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem līdz šā gada 1.  jūlijam 
visiem dzīvnieku īpašniekiem 
Ķekavas novadā jāreģistrē savi 
mājdzīvnieki – suņi un kaķi – 
pašvaldības izveidotajā dzīvnie-
ku reģistrā, neraugoties uz to, vai 
dzīvniekam ir vai nav implantēta 
mikroshēma.

Lai reģistrētu savu mājdzīvnieku 
vietējā reģistrā, jādodas uz Ķekavas 
novada pašvaldību (15. kabinets, 
Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava), līdzi 
ņemot dzīvnieka pasi vai vakcinā
cijas pasi.

Dzīvnieka īpašniekam katru 
gadu jāsamaksā nodeva par suņa 
un kaķa turēšanu Ķekavas novada 
administratīvajā teritorijā – 4,27 
eiro par vienu suni un 2,85 eiro par 
vienu kaķi. Ikgadējā dzīvnieku no
deva pašvaldības kasē jāsamaksā 
līdz attiecīgā gada 1. maijam. 

No nodevas atbrīvoti pensionāri 
par vienu suni vai kaķi, suņu pava
doņu, suņu asistentu, suņu terapei
tu un dienesta suņu īpašnieki, kā 
arī ārpus pilsētām un ciematiem 
turēto suņu īpašnieki, uzrādot 
dzīvnieka vakcinācijas pasi.

Dzīvnieka saimniekam, samak
sājot nodevu pašvaldības kasē Ķe
kavā, Baložos vai Daugmalē, tiek 
izsniegts žetons, kas jāpieliek sa
vam mīluļa kakla siksniņai.

Līdzekļus, kas iegūti no suņu un 
kaķu turēšanas nodevas, pašvaldī
ba izlieto klaiņojošo suņu un kaķu 
izolācijas pasākumu finansēšanai, 
suņu reģistrācijas organizēšanai un 
vienota parauga žetonu iegādei.  

Uz mājdzīvnieku īpašniekiem at
tiecas arī Ministru kabineta noteiku
mi Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnie
ku reģistrācijas kārtība”, kas paredz 
dzīvnieku mikročipēšanu un reģis
trāciju Lauksaimniecības datu centra 
informācijas sistēmas datu bāzē. Mā
jas dzīvnieku reģistrācija ir maksas 
pakalpojums: par reģistrāciju jāmak
sā 7,11 eiro, par dzīvnieka īpašnieka 
maiņu – 4,98 eiro. Ja dzīvniekam jau 
ir implantēta mikroshēma, tā reģis
trāciju var veikt arī Ķekavas novada 
pašvaldībā (14. kabinets, Gaismas 
iela 19, k. 9, Ķekava). Savukārt mik
roshēmas implantēšanu veic jebkurš 
praktizējošs veterinārārsts.

Saskaņā ar pašvaldības saistoša
jiem noteikumiem suņu un kaķu 
īpašniekam ir pienākums reģistrēt 
dzīvnieku, regulāri veikt tā vakci
nāciju, nepieļaut, ka dzīvnieks rada 
netīrību sabiedriskās vietās un kop
lietošanas telpās, kā arī nekavējoties 
ziņot reģionālajai pašvaldības polici
jai par dzīvnieka pazušanu.

Inga Ikauniece

Iestājoties siltam laikam, aizvien 
biežāk plašsaziņas līdzekļos tiek 
ziņots vai paši pamanām Latvi-
jas pavasarim raksturīgo sērgu – 
kūlas dedzināšanu. Pirmie kūlas 
ugunsgrēki šogad reģistrēti arī 
Ķekavas novadā.

2015. gadā Latvijā tika reģistrēti 
2786 kūlas ugunsgrēki. Kūlas deg
šanas rezultātā nodega 33 ēkas, čet
ras automašīnas un cieta trīs cilvēki.  
Kopumā pagājušajā gadā kūlas de
dzināšanas rezultātā izdega 3256 
hektāri Latvijas teritorijas.

Lai gan par uguns bīstamību ru
nāts daudz, tomēr joprojām saska
ramies ar vieglprātīgu attieksmi pret 
šo jautājumu. Lēmums nodedzināt 
pērno zāli var būt cēlonis tādām ne
laimēm kā ēku vai mežu ugunsgrē
kiem. Vēl viens no šādas rīcības ne
gatīvajiem aspektiem ir kaitējums 
dabai. Aiziet bojā kukaiņi un citas 
radības, kurām agri pavasarī lielā
koties tikai sākas attīstības process. 
Šie kustonīši, lai cik nenozīmīgi 
sākumā varētu šķist, ir ekosistēmas 
un barības ķēdes būtisks posms. 
Tāpat uguns skartajās teritorijās 
nopostīta tiek augu valsts.  

Iemesls šai sērgai ir pērnā vai pat 
vairākus gadus nenopļautā zāle, kas 
neiederas pavasarīgajā ainavā. Tā
pēc, lai izvairītos no kūlas ugunsgrē
kiem, Ķekavas novada pašvaldības 
Vides un labiekārtošanas daļas spe
ciālisti, sadarbojoties ar reģionālo  
pašvaldības policiju, katru gadu 
apseko novadā esošās nesakoptās 
teritorijas un aicina to īpašniekus 
ievērot teritorijas kopšanas un būv
ju uzturēšanas noteikumus. 

Saskaņā ar šiem pašvaldības sais
tošajiem noteikumiem nekustamo 
īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji 
vai nomnieki nekustamā īpašuma 
teritorijā veic teritorijas sakopšanu, 
zāles nopļaušanu (zāles garums pil
sētās un ciematu teritorijās nedrīkst 
pārsniegt 20 centimetrus, izņemot 
lauksaimniecības zemes ciemu te
ritorijās), publiskā lietošanā esošu 
apstādījumu uzturēšanu, nepieļau
jot būvgružu un atkritumu uzkrā
šanos. Par šā punkta pārkāpšanu 
reģionālā pašvaldības policija var 
piemērot administratīvo sodu fizis
kām personām līdz 700 eiro, juri
diskām personām – līdz 2900 eiro.

Kūlas dedzināšana Latvijā ir aiz
liegta, un par šā aizlieguma neievē
rošanu var piemērot administratīvo  
sodu. Latvijas Administratīvo pār
kāpumu kodeksa 179. pants par 
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, 
proti, par kūlas dedzināšanu, pa
redz naudas sodu fiziskām perso
nām no 280 līdz 700 eiro.

Vineta Bērziņa

Kūlas dedzināšana – 
drauds cilvēkam un 
dabai 

5. aprīlī Katlakalna Tautas namā 
notika labdarības pasākums 
„Katlakalna baznīca – kultūrvēs-
turisko vērtību atdzimšana”. 

Pasākuma moto bija mīlestība un 
ticība labajam, un tā mērķis bija 
aicināt iedzīvotājus un uzņēmējus 
ziedot līdzekļus baznīcas restaurā
cijas darbu pabeigšanai. Pasākumā 
piedalījās Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultātes docents Andris 
Priede, luterāņu mācītājs Agris Sut
ra, bet muzicēja Lielās Mūzikas bal
vas par mūža ieguldījumu ieguvējs 
pianists Ventis Zilberts, Ķekavas 
Mūzikas skolas pasniedzēji un mū
ziķis Arnis Miltiņš kopā ar dēliem.  

Nu jau pavisam drīz – aptuveni 
pēc mēneša – visi, kuri vien vēlē
sies, varēs aplūkot Katlakalna baz
nīcu tās jaunajā spožumā. Vispirms 
jau Baznīcu nakts pasākumos, kas 
notiks 10. jūnijā un kuros savu 
dalību pieteikusi arī Katlakalna  
baznīca.

Tomēr ir kāda problēma. Kad 
2014. gadā draudze par saviem lī
dzekļiem uzsāka baznīcas restaurā
ciju, paredzot šiem darbiem vairāk 
nekā 850 tūkstošus eiro, tai bija droša  
pārliecība, ka naudas pietiks, bet, 

kā vakara gaitā pastāstīja draudzes 
priekšnieks Pēteris Eriņš, restau
rācijas laikā atklājies tik ļoti daudz 
objektīvu un neparedzētu papild
darbu, ka tie krietni vien pārsniedza 
būvnieku un arhitektu paredzēto.

Lai gan Katlakalna baznīca ir 
uzticēta tās draudzei, kuras pie
nākums gādāt par šo vēsturisko 
celtni, pēc būtības kā valsts no
zīmes arhitektūras piemineklis 
tā pieder Latvijai un ikvienam 
tās cilvēkam. Katlakalna baznīca 
vienmēr ir kalpojusi un arī turp
māk būs vieta, kur kristīt bērnus, 
slēgt laulības, pulcēties svētdie
nās un svētkos. Atjaunots uni
kālais arhitektūras piemineklis 
būs interesants apskates objekts 
tūristiem un arī pašiem Ķekavas 
novada ļaudīm. Baznīcas kupola 
centrā, kā to bija iecerējis arhi
tekts Kristofs Hāberlands, tagad 
slienas vēsturiskā laterna, caur 
kuru baznīcā ieplūst saules gais
ma. No deviņiem rītā līdz devi
ņiem vakarā pilnās stundas nova
dā turpmāk iezvanīs jaunie baz
nīcas zvani. Katlakalna baznīca 
tiek uzskatīta par Romas Pante
onu miniatūrā, bet LU Teoloģijas 
fakultātes docents Andris Priede 

apgalvo, ka tā ir daudz gaišāka, 
cēlāka un priecīgāka par savu va
renībā izslavēto līdzinieku.

Labdarības pasākuma noslēgu
mā Katlakalna draudzes mācītājs 
Māris Ziemelis teica, ka draudzes 
iespējas diemžēl ir izsmeltas, tā
pēc aicināja ikvienu finansiāli at
balstīt baznīcas restaurācijas pa
beigšanu un pateicās visiem, kuri 
to jau ir izdarījuši. Ikviena ziedo
tāja vārds, ja vien pats ziedotājs 
nevēlēsies saglabāt anonimitāti, 
tiks ierakstīts īpašā plāksnē, kas 
turpmāk atradīsies baznīcas telpā 
pie sienas.

Katlakalna Tautas nama vadī
tāja aicināja, lai ikviens, tuvojo
ties Latvijas simtgadei, paveic ko 
labu un paliekošu savam nova
dam, savai Latvijai.  Ar ko sākt? 
Ar vēlēšanos darīt un piedalīties. 
Visi kopā mēs varam daudz! 

Anita Freiberga

Ziedojumu konts ar norādi 
„KAtlAKAlnA BAZnĪcAs 
RestAuRĀciJAi”:
Katlakalna evaņģēliski luteriskā 
draudze 
lV78unlA0050003234009 
Plašāka informācija draudzes mā-
jaslapā vai pa tālruni 29234047

Noslēgumam 
tuvojas mājdzīvnieku 
reģistrācijas termiņš

Ar mīlestību un ticību labajam

Ķekavā tiekas Pierīgas pašvaldību vadītāji

 Pierīgas pašvaldību vadītāji tiekas Doles Tautas namā.
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PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS ANKETA
Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves iecere

Aicinām Jūs izteikt viedokli par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves 
ieceri. 
Aptaujas anketā iegūtā informācija tiks izmantota, lai Ķekavas nova-
da dome noskaidrotu sabiedrības viedokli par Pļavniekkalna sākum-
skolas pārbūves ieceri.

1. Publiskās apspriešanas aptaujas anketas lapā fiziskā/juridiskā 
persona norāda šādu informāciju:

Vārds, uzvārds/nosaukums: _________________________________

Personas kods/reģistrācijas numurs:__________________________

Adrese:__________________________________________________

Kontakttālrunis:___________________________________________

2. Norādiet ar X savu viedokli par informatīvajos un prezentāci-
jas materiālos piedāvāto Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves 
ieceri:

Atbalstu o
neatbalstu o
 
3. Aicinām izteikt priekšlikumus vai nosacījumus par piedāvāto 
Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves ieceri:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

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 ap-
strādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un to apstiprina ar savu 
parakstu.

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskā apspriešana

2016. gada 1. aprīlī Ķekavas no-
vada dome ar lēmumu Nr. 5. § 9. 
(protokols Nr. 14) atbalstīja ieceri 
„Par publisko apspriešanu Pļav-
niekkalna sākumskolas pārbūvei”.  

Publiskajai apspriešanai tiek 
nodots Ķekavas novada pašval
dības Žūrijas komisijas veiktās 
iepirkuma procedūras – metu 
konkursa „Pļavniekkalna sākum
skolas paplašināšanas priekšliku
mu izstrāde”, identifikācijas Nr. 
ĶNP/2015/40, 1.  vietas ieguvēja 
SIA „AR.4”, reģistrācijas numurs 
40003632107, izstrādātā Pļav
niekkalna sākumskolas pārbūves 
iecere nekustamajā īpašumā Pļav
niekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķe
kavas pagastā, Ķekavas novadā.

Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts četras nedēļas 
no 2016. gada 12. aprīļa līdz  
10. maijam (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas pre-
zentācijas pasākums notiks 
Ķekavas novada Katlakalna 
Tautas namā (adrese: Pļavniek-
kalna iela 35, Katlakalns, Ķe-
kavas pagasts, Ķekavas novads, 
LV-2111) 2016. gada 27. aprīlī 
plkst. 18.00. 

Publiskās apspriešanas aptaujas 
anketas pieejamas Ķekavas novada 
Baložu pilsētas pārvaldē, Daugma
les pagasta pārvaldē un centrālās 
administrācijas ēkā Ķekavas pa
gastā, kā arī Pļavniekkalna sākum
skolā un Katlakalna Tautas namā.

KONTAKTI UZZIŅĀM UN 
IEROSINĀJUMU IESNIEGŠANAI: 
• adreses: Gaismas iela 19, k.9, 
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķeka
vas novads, LV2123; Uzvaras 
prospekts 1A, Baloži, Ķeka
vas novads, LV2128; „Salnas”, 
Daugmales pagasts, Ķekavas no
vads, LV2124;
• e-pasts: novads@kekava.lv;
• tālruņi: 67936031, 67936019;
• mājaslapa internetā: 
www.kekavasnovads.lv.
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 
Gruntsgabalā atrodas vēsturiskā 
skolas ēka, sporta zāles piebūve 
un pagaidu skolas paplašinājums 
no konteinertipa moduļiem. Bla
kus skolas ēkai aug liepa un bērzi, 
kas norobežo skolas teritoriju no 
ābeļdārza. 

Esošajai skolas ēkai nesaskatī
jām arhitektoniski vērtīgu apjo
mu vai detaļas, kas būtu sagla
bājamas un integrējamas jaunajā 
apjomā, tāpat konstrukcijas un 
telpu plānojums neatbilst esošo 
normatīvu prasībām. Par aina
visku un kultūrvēsturisku vērtību 
uzskatāma liepa, kas, iespējams, 
stādīta, dibinot veco skolu. 

Zemes gabalam ir izteikti li
neārs raksturs, kas noteica ēkas 
apjomu un klašu izkārtojumu. 
Sporta zāle ar sendvičpaneļu ap
dari vizuāli neizteiksmīga. 

KONCEPCIJA 
Lielākā ainaviskā un kultūrvēstu
riskā vērtība zemesgabalā – liepa. 

Liepa kā vēsture – Pļavniekkal
na skolas dibināšanas liecība.

Liepa kā simbols – patvērums 
un miers caur mātes, sievietes tēlu. 

Liepa kā centrs – centrs terito
rijai un kustībai tajā, centrs, ap 
kuru organizējams ēkas galvenais 
apjoms un ieejas mezgls.

Skolas tēlu veidot vienotu, 
lakonisku, iekļaujot tajā esošo 
sporta zāli. 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS
Ēkas apjoms zemes gabalu sadala 

trīs zonās: 
1) ziemeļos saimniecības zona – 
autostāvvietas, gāzes katlu telpa, 
ieeja virtuves blokā; 
2) rietumu daļā zemes gabala 
vidū – galvenā ieeja un centrālais 
pagalms ar labiekārtojumu ap lie
pu; 
3) dienvidu daļā – sporta lauku
ma un aktīvās atpūtas zona, kurā 
pārceļami esošie āra trenažieri. 

Centrālā pagalma labiekārto
jumam izmantotie materiāli –  
metāla režģis un laukakmeņu ie
segums sakņu sistēmas pasargā
šanai, kā arī betona bruģakmens 
gājēju celiņiem. Radiāli ap liepas 
centru izvietots liekts sols un ve
losipēdu novietnes. 

Sporta laukumam un skrejceli
ņam gumijas segums. 

APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:
• gruntsgabala platība – 5890 m2;
• apbūves laukums – 1920 m2; 
• telpu kopējā platība skolas jaun
būvei – 2781,7 m2; 
• telpu kopējā platība skolai ar 
sporta zāli – 3068,2 m2;
• stāvu platība apbūves tehnisko 
rādītāju aprēķiniem – 3562 m2;
• sporta laukums ar gumijas un 
smilts segumu – 690 m2;
• zāliens un stādījumi – 1874 m2;
• betona bruģa segums gājēju ce
liņiem – 625 m2;
• betona bruģa segums piebrau
camajiem ceļiem – 615 m2;
• autostāvvietu skaits – 6 gab.;
• apbūves blīvums – 32,6%;
• apbūves intensitāte – 60,5%;

• brīvā (zaļā) teritorija – 94,0%;
• IVa izmantošanas veids;
• ugunsnoturības pakāpe U2a. 

FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS 
Galvenā ieeja skolā no centrā
lā laukuma ēkas vidus daļā, pie 
kuras izvietotas administrācijas 
un garderobes telpas. Pret cen
trālo laukumu aiz liektās stiklo
tās fasādes izvietots gaitenis, kas 
apvienots ar rekreācijas telpām 
skolēnu atpūtai starpbrīžos un 
izmantojams dažādu pasākumu 
rīkošanai. Vestibilā integrētas va
ļējas liektas kāpnes, eksponētas 
cauri stiklotajai fasādei. 

Evakuācijas kāpnes izvietotas 
ēku galos – vienas iekštelpā, otras 
segtas ārtelpā. 

Klašu telpas izvietotas lineāri 
zemes gabala garenvirzienā uz 
austrumiem un leņķveidā, noslē
dzot apli ap liepu uz dienvidiem, 
tādējādi nodrošinot insolāciju 
klašu telpām. No ziemeļu puses 
loku noslēdz telpu bloks, kur ēd
nīca atrodas 1.  stāvā un biblio
tēka 2.  stāvā. Bibliotēka vērsta 
pret liepu un dienvidrietumiem, 
uz ziemeļu pusi izvietojot vir
tuves bloku, kurš izvietots pret 
saimniecības pagalmu. 

Sporta zāle integrēta kopējā ap
jomā ar iespēju to noslēgt no skolas 
ar atsevišķu ieeju no saimniecības 
pagalma. Virs saimniecības tel
pām, kas bloķētas pie esošās sporta 
zāles, izbūvēts balkons 2.  stāva lī
menī. Tas izmantojams skatītājiem 
saviesīgu pasākumu laikā. 

FASĀŽU APDARE 
Ventilējamās fasādes ar šķiedrce
menta lokšņu apdari uz alumīni
ja karkasa, nodrošinot augstvēr
tīgu un ilgmūžīgu fasādes apdari. 
Tumši pelēkā krāsā pamatap
joms, ieejas mezgls un logailas 
sarkanā tonī. 

Sporta zāles apdarei iespējami 
divi risinājumi: 
1) pilnīga integrācija jaunajā apjo
mā, nomainot visu fasāžu apdari, 
2) daļēja integrācija, veidojot ap
dari tikai no publiskās ārtelpas 
redzamajām fasādēm. 

KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS 
Daļēji nesošā monolītā dzelzsbe
tona pārseguma un karkasa būve 
liektajā daļā, mūra un saliekamo 
dzelzsbetonu paneļu konstrukci
jas pārējā daļā. 

Sporta zāles apjoma paplašinā

šana un pastiprināšana ar metāla 
konstrukcijām. 

INŽENIERTEHNISKIE 
RISINĀJUMI
Apkure no gāzes katlu telpas. 
Ventilāciju plānots dalīt vairā
kos blokos, aprīkojot ar vadības 
un automātikas sistēmu, lai ie
spējama attālināta ventagregātu 
kontrole un vadība. Mācību kla
sēs tam tiek paredzēti klātbūtnes 
sensori, kas regulē gaisa plūsmas 
daudzumu. 

Servera telpa izvietota pie da
torklases, nodrošinot tai gaisa 
dzesēšanu. 

Skolas ieeja aprīkota ar piekļuves 
sistēmu un karšu lasītāju, lai reģis
trētu ienākošos un izejošos cilvēkus. 

Videonovērošanas sistēma, ap
sardzes un ugunsdzēsības auto
mātikas sistēmas.

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskā apspriešana

Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves ieceres apraksts
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Jau pavisam drīz apmeklētājiem 
būs iespēja apmeklēt topošo 
kūdras muzejdzelzceļu Ķekavas 
novada Baložos. Tas vērs dur-
vis ieskatam uz kūdras ieguves 
pasauli Starptautiskās Muzeju 
nakts ietvaros – 21. maijā.

Lai gan par pilnvērtīgu muzeja eks
pozīciju pagaidām vēl pāragri runāt, 
tomēr apmeklētājiem būs iespēja 
izbaudīt unikālo kūdras dzelzceļu 
atmosfēru un ieskatīties tajā, kā no
tikusi kūdras ieguve kādreiz un ta
gad. Līdz norises vietai apmeklētāji 
varēs nokļūt, izbraucot ar motor
drezīnu, savukārt kūdras fabrikas 
teritorijā būs iespēja apskatīt dzelz
ceļu un kūdras ieguves tehniku un 
paviesoties autentiskā kūdras dzelz
ceļu ēdnīcas vagonā. Šā vagona in
terjeru biedrības „Bānīša Draugu 
klubs” (BDK) entuziasti jau pilnībā 
atjaunojuši ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu un saviem resursiem, 
sniedzot iespēju apmeklētājiem pa
sniegt arī uz vagona krāsns pagata
votu siltu dzērienu. 

Dalība Muzeju nakts pasāku
ma ietvaros būs pirmais publiskais 
pasākums Baložu kūdras muzej
dzelzceļā, kas kļuvusi iespējama, 
pateicoties dzelzceļu entuziastu pū
liņiem nu jau trīs gadu garumā un 

uzņēmuma SIA „Pindstrup Latvia” 
atbalstam. Šajā laikā ir tikuši veikti 
apjomīgi ceļu remontdarbi ap dzelz
ceļa depo, lai sapuvušos koka gulš
ņus nomainītu pret dzelzsbetona, tā 
ļaujot sākt droši ekspluatēt dzelzceļa 
tehniku. Paralēli noris darbs ne ti
kai pie minētā ēdnīcas vagona res
taurācijas, bet arī pie lokotraktora 
apkopes un vēl vienas lokomotīves 
kapitālā remonta, lai nākamajos ga
dos apmeklētājus varētu vizināt ne 
tikai motordrezīna, bet arī pilnvēr
tīgs šaursliežu vilciens.

Šajā gadā plānots arī pabeigt slie
žu ceļu remontus visā dzelzceļa ga
rumā, gan atjaunojot laika gaitā bo
jātos ceļa posmus, gan arī nozagtos. 
Biedrība „Bānīša Draugu klubs” ap
vieno entuziastus, kuriem šaurslie
žu dzelzceļa atjaunošana ir hobijs, 
un lielākā daļa darbu tiek veikta 
brīvprātīgo talku veidā. Tuvojoties 
siltākam laikam, āra darbu – sliežu 
ceļu remonta – sezona tiks atklāta 
ikgadējās BDK pavasara Lieltalkas 
laikā, kas noritēs vienlaikus ar Lielo 
talku visā Latvijā – 23. aprīlī, un šī 
talka tradicionāli izvēršas par vis
kuplāk apmeklēto. Savukārt vasaras 
sezonā atbilstoši ceļu darbu prog
resam brīvdienās tiks organizēti iz
braucieni ar motordrezīnu.

Šajā gadā biedrība īpaši vēlas 

vērsties pie Baložu pilsētas un no
vada iedzīvotājiem: ja jūsu dzīves
vietas tuvākā apkārtne ir skaista 
un sakopta, mēs būsim ļoti prie
cīgi redzēt jūs palīgos pie mums  
23. aprīlī, līdzi ņemot lāpstas, dak
šas un grābekļus (tikai ne lapu grā
bekļus)! Kopīgiem spēkiem izvei
dosim jaunu, sakoptu apskates un 
atpūtas objektu Baložos!

Regulārās talkas tiek organizētas 
vidēji divas reizes mēnesī – parasti 
sestdienās, un tajās gaidīts ikviens 
interesents, kurš ir gatavs ieguldīt 
savu laiku un prasmes kopīga mēr
ķa sasniegšanai – unikāla šaursliežu 
dzelzceļa atjaunošanai. Iepriekšējas 
priekšzināšanas nav obligātas, talkās 
dalību ņem ļoti daudz un dažādu 
jomu pārstāvji, darbi tiek piemek
lēti jebkuram interesentam – tā, lai 
visiem būtu iespēja darīt to, kas pa 
spēkam. Svarīgs elements ir arī kopā 
pavadītais laiks, it īpaši maltītēs, kas 
pagatavotas biedrības ēdnīcas vago
nā. Informācija: www.bdklubs.lv.

Biedrība „Bānīša Draugu klubs” 
dibināta 2011. gadā, un tajā apvie
nojušies šaursliežu dzelzceļu entu
ziasti, kas regulāri rīko brīvprātīgo 
talkas un iesaistās dzelzceļa objektu 
saglabāšanā un atjaunošanā, kā arī 
meklē atbalstītājus un ziedotājus. 
Kopš 2012. gada biedrībai piešķirts 
sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, apliecinot tās veltījumu in
dustriālā kultūras mantojuma sa
glabāšanā.

Piezīme: sliktu laikapstākļu, kā arī 
mitra laika gadījumā Muzeju nakts 
pasākums nenotiks, jo daļa no tā 
notiek uz kūdras klājuma. Nokļūša
na uz pasākuma vietu tikai ar mo
tordrezīnu, brauciena sākums – Ba
ložos, Bērzu ielas galā, 175 metrus 
no krustojuma ar Dārzu ielu, sākot 
no plkst. 19.00. Izbrauciens un dalī
ba pasākumā par ziedojumiem.

Dāvis Bušs

Pirmā iespēja apmeklēt kūdras muzejdzelzceļu

AicinĀm DARBĀ sPeciĀlistu 
SIA „KONSTANTA TVIS” 

noliKtAVĀ.
Pienākumi:
• elektroinstalācijas remonts (pro-
žektori, gaismekļi, pagarinātāju u.c.);
• jauno prožektoru izgatavošana 
no komplektējošām daļām.

Prasības:
• amatam atbilstoša izglītība;
• pieredze ne mazāk par 3 ga-
diem;
• precizitāte, atbildība pret veica-
majiem pienākumiem;
• spēja strādāt dinamiskos aps-
tākļos.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu; 
• labus darba apstākļus;
• darbu stabilā uzņēmumā.

lūdzam sūtīt savu cV uz e-pasta 
adresi info@konstantatvis.lv.

Galvenie amata pienākumi:
• kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem;
• veikt būvdarbu kontroli būvinspektora pārziņā esošajā Ķe-
kavas novada teritorijā;
• pārbaudīt ekspluatācijā pieņemtu būvju drošumu;
• organizēt būvju pieņemšanu ekspluatācijā, novērtējot bū-
ves gatavību ekspluatācijai, kā arī atbilstību būvprojektam 
un normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, sastādot aktu 
par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
• apsekot būves dabā un izdod izziņas par būvju neesību;
• izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko perso-
nu iesniegumiem;
• pieņemt apmeklētājus un konsultēt juridiskās un fiziskās per-
sonas par būvniecības jautājumiem savas kompetences ietvaros.

Prasības  
pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras 
jomā arhitekta studiju programmā vai pirmā vai otrā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinže-
niera studiju programmā;
• patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta 
profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā;
• patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne ma-
zāk par pieciem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņem-
šanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo 10 gadu laikā);
• pēdējo piecu gadu laikā nav anulēts būvspeciālista serti-
fikāts par profesionālās darbības pārkāpumiem, kas radīja 
vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai 
videi;
• pēdējo divu gadu laikā likumā noteiktajā kārtībā nav kon-
statēta vaina tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas 
saistīts ar kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināša-
nos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu labumu pieņemša-
nu vai komerciālu uzpirkšanu;
• lai noslēgtu darba līgumu, amata kandidātam jābūt reģis-
trētam būvinspektoru reģistrā;
• zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem; 

• prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt 
patstāvīgi;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja teh-
niku.
Mēs piedāvājam:
• profesionālās pilnveides un attīstības iespējas;
• profesionālu darba kolektīvu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• pretendenta dzīves apraksts;
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies 
tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai!

Pieteikuma dokumentus ar norādi „Būvinspektors” iesniegt vai 
līdz 29.04.2016. (ieskaitot) nosūtīt Ķekavas novada pašvaldības 
Personāla daļai. Adrese: gaismas iela 19, k.  9, Ķekava, Ķekavas 
pagasts, Ķekavas novads, lV-2123; e-pasts konkurss@kekava.lv. 

ĶEKAVAS 
VIDUSSKOLA 

ar  2016. gada 1. septembri 
aicina darbā:

• mAtemĀtiKAs sKolotĀJu;  
• lAtVieŠu VAloDAs  un 
liteRAtūRAs sKolotĀJu; 

• sĀKumsKolAs sKolotĀJu. 
 
Prasības 
pretendentiem: 
• augstākā pedagoģiskā izglītība 
atbilstoši ministru kabineta no-
teikumos nr. 662 noteiktajam;
• pretendentam uz matemātikas 
un latviešu valodas skolotāja 
vakanci pieredze vidusskolas 
klasēs tiks uzskatīta par  priekš-
rocību.
 
cV sūtīt uz e-pastu kekavas.vi-
dusskola@kekava.lv, informācija 
pa tālruni 29391623.
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 Sliežu ceļu kapitālais remonts 2015. gada augustā. 

Ķekavas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000048491, 
aicina darbā BŪVINSPEKTORU

Darbs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. marta lēmumu Nr. 2. § 1. „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Adamsi” Ķeka
vā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 12) uzsākta detālplānojuma 
izstrāde nekustamajā īpašumā „Adamsi”, kadastra numurs 8070 008 2806.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju un dvī
ņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plā
nojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijas DzM, kā arī satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, atklāto 
telpu (zaļās) teritorijas Z apakšzonējumu parku un rekreācijas teritorijas ZA2, 
veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko ko
munikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritori
jām (t. sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās 

plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā 
Titurgas ielā 34 un 40, Baložos, Ķekavas novadā 

Ķekavas novada dome 2016. gada 10. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 2. „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Titurgas ielā 34 un 40, 
Baložos”. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju 
būvniecība. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildu informācija pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasno-
vads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par „Getliņi EKO” tarifu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2016. gada 1. aprīlī pieņēma 
lēmumu par SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpoju
ma tarifu. Saskaņā ar komisijas padomes lēmumu SIA „Getliņi EKO” sadzī
ves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, sākot ar šā gada 5. maiju, būs  
28,32 eiro/t bez PVN. 
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2016. gada ietvaros Ķekavas no-
vada Jaunatnes iniciatīvu centrs 
ir uzsācis darbu pie Ķekavas 
novada Jaunatnes politikas 
stratēģijas izveides, kurā tiks 
ņemtas vērā arī jauniešu reko-
mendācijas. Jaunatnes likumā 
ir noteikts, ka šāda stratēģija jā-
izstrādā katrā Latvijas novadā.

Ķekavas novada jaunatnes politi
kas foruma ietvaros, kas tika orga
nizēts sadarbībā ar Latvijas Jaunat
nes padomi, notika četri pasākumi 
Ķekavas vidusskolā, Baložu vidus
skolā un Daugmales pamatskolā, 
kuros kopā piedalījās 469 dalībnie
ki vecumā no 13 līdz 19 gadiem. 

Pasākumos jauniešiem bija iespēja 

uzzināt vairāk par jaunatnes politi
ku un jauniešu lomu tās veidošanā 
novadā un Latvijā. Jaunieši ar lielu 
aizrautību izvērtēja jaunatnes politi
kas un darba ar jaunatni īstenošanas 
praksi Ķekavas novadā un aktīvi 
līdzdarbojās priekšlikumu izstrādē 
jaunatnes politikas attīstībai novadā. 

Darbs tika organizēts tematis
kajās grupās, kas tika definētas 
atbilstoši Eiropas un Latvijas jau
natnes politikas darbības virzie
niem: izglītība un apmācības; brīv
prātīgais darbs; līdzdalība; sociālā 
iekļaušana; veselība un labklājība; 
radošums un kultūra; nodarbinā
tība un uzņēmējdarbība; jaunatne 
un pasaule. Radošas un spraigas 
darba dienas noslēgumā jaunieši 

prezentēja, viņuprāt, nozīmīgākās 
jomas, kura būtu nepieciešams at
tīstīt Ķekavas novadā, lai veidotu 
mūsu novadu jauniešu interesēm 
un vajadzībām piemērotāku un 
saistošāku, liekot uzsvaru uz jau
niešiem pieejamajām aktivitātēm 
ārpusskolas laikā.

Ķekavas novada jauniešu ak
tuālākais jautājums ir skeitparks 
Ķekavā. Līdz ar vecā skeitparka 
nojaukšanu daudziem jauniešiem 
nav vietas, kur aktīvi pavadīt brī
vo laiku. Lai arī jaunieši paši ir ie
saistījušies projekta sagatavošanā, 
mēģinot piesaistīt nepieciešamo fi
nansējumu, tomēr līdzšinējie pūli
ņi nav vainagojušies panākumiem.

Baložu pilsētas jaunieši par ak

tuālāko problēmu izvirzīja jauniešu 
centra trūkumu pilsētā. Lai arī nova
da centrā ir Jauniešu centrs, Baložu 
jauniešiem nokļūšana līdz tam nav 
vienkārša dažādu apsvērumu dēļ – 
tas ir finansiāli dārgi, laikietilpīgi un, 
lai nokļūtu no Baložiem līdz Ķekavai, 
nepieciešams izmantot divus trans
portlīdzekļus. Tikpat svarīga Baložu 
jauniešiem ir infrastruktūras sakār
tošana, izbūvējot stadionu un basei
nu pie skolas. Savukārt Daugmales 
jaunieši kā galveno vēlmi un ieteiku
mu izvirzījuši to, lai Daugmalē tiktu 
organizētas neierastas, izzinošas un 
attīstošas nodarbības.

Kopīga problēma visiem novada 
jauniešiem ir darbavietu trūkums 
vasaras periodā.

Visi foruma laikā iegūtie rezul
tāti ir apkopoti vienotā darba ma
teriālā, kas tiks izmantots turpmā
kajā darba procesā, strādājot pie 
plānošanas dokumenta. Tāpat ar 
šiem rezultātiem tiks iepazīstināti 
gan pašvaldības struktūrvienību 
un iestāžu vadītāji, gan deputāti.

Tomēr ikvienam jaunietim, kurš 
nemācās kādā no Ķekavas novada 
skolām, ir iespēja izteikt savu vie
dokli un sniegt ierosinājumus par 
to, kas mūsu novadā būtu jāuzlabo 
vai jāievieš, lai veicinātu uz jaunie
šu vajadzībām un interesēm balstī
tu pašvaldības darbu. Priekšliku
mus līdz 30. aprīlim lūdzam sūtīt 
uz epasta adresi jic@kekava.lv.

Linda Vašekvica-Veita

Izstrādās Jaunatnes politikas stratēģisko darba plānu

Ķekavas novada jauniete Katrīna  
Milta ar Ķekavas novada Jau-
natnes iniciatīvu centra atbalstu 
martā piedalījās 81.  Starptautis-
kajā Eiropas Jauniešu parlamenta 
(EJP) sesijā Dublinā un Belfāstā, 
kas bija pirmā EJP sesija, kura no-
tika divās valstīs. 

Tās tēma bija „Crossing borders. 
Transcending conflict” jeb „Šķēr
sot robežas. Pārspēt konfliktu”, 
kas ir ļoti simboliski, ņemot vērā 
sarežģītās attiecības starp Īriju un 
Ziemeļīriju gan vēsturiski, gan 

mūsdienās. Sesijā darbojās 300 
dalībnieku no 33 valstīm, lai mek
lētu risinājumus Eiropas Savienī
bas problēmām, liekot uzsvaru uz 
mieru un sarunu kā vēlamo kon
flikta izlīdzināšanas metodi.

Latviju pārstāvēja septiņi jau
nieši, kas tika iedalīti kādā no 
15 komitejām. Katras komite
jas darbs ir uzrakstīt rezolūciju, 
kuru īstenojot Eiropas Komisija 
(līdz ar to Eiropas Savienība un 
tās dalībvalstis) atrisinātu tādas 
aktuālas problēmas kā Grieķijas 
ekonomisko krīzi, Izraēlas un 

Palestīnas konfliktu, ieroču eks
portu, bēgļu krīzi, izvairīšanos 
no nodokļiem utt. Katrīna Milta 
pārstāvēja DEVE komiteju, kurā 
tika  runāts par Eiropas Komisi
jas un Apvienoto Nāciju humani
tārās palīdzības politiku  ar cen
tieniem uzlabot tās sistēmu. 

Jauniešiem šādi projekti ir ārkār
tīgi vērtīgi, lai iekļautu tos politiska
jā dialogā un lai iedvesmotu, parā
dītu, ka mums, jauniešiem, ir spēks 
risināt arī globālus jautājumus. Jo 
īpaši jauniešus sajūsmina redzamie 
rezultāti. Sesijas beigās notiek ģene

rālā asambleja, kurā katra komiteja 
prezentē savu rezolūciju pārējiem, 
un visiem ir iespēja piedalīties at
vērtajās debatēs. Piedāvājošajai ko
mitejai jāspēj aizstāvēt savu darbu 
un pārliecināt visus, ka ir izstrā
dājuši vislabākos risinājumus. Tad 
notiek balsošana, pēc kuras rezo
lūcijas, ko vairākums uzskatījis par 
vērtīgām, tiek nodotas izskatīšanai 
tālāk. Rezolūciju, pie kuras darbojās 
arī Katrīna, kāda eksperte atzina par 
tik labi sagatavotu, ka nodeva to tā
lākai izskatīšanai Apvienoto Nāciju 
taktikas veidošanas vienībai Ženē

vā un Sarkanā Krusta lobiju grupai 
Briselē.

Katrīna Milta par iespēju pie
dalīties EJP sesijās piebilst: „Mani 
vecāki šīs aizraušanās dēļ domā, ka 
kļūšu par politiķi. Lai gan līdz ar 
iesaistīšanos daudz vairāk intere
sējos par cilvēktiesībām un pasau
lē notiekošajiem procesiem, kā arī 
vairāk spēju tos apjaust, nedomāju, 
ka šoreiz vecākiem ir taisnība. Savu 
EJP „karjeru” nedomāju drīzumā 
beigt, bet redzu to kā pašizaugsmes 
un pasaules uztveres līdzekli.”

Linda Vaškevica-Veita

Darbošanās Eiropas Jauniešu parlamentā – personības pilnveidošanas ceļš

Šogad aprit pieci gadi, kopš 
dibināts Ķekavas novada Jau-
natnes iniciatīvu centrs. Jubi-
lejas svinības ir aizvadītas, un 
pasniegtas arī Ķekavas jauniešu 
Gada balvas 2015.   Par šā gada 
apvienotā pasākuma simbo-
lu tika izvēlēts tilts un tēmu – 
„Balsts un atbalsts”. 

Pasākumu atklāja Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centra ritma 
grupa, kas darbojas projekta „Mie
ra balodis” ietvaros. Pirmā tika go
dināta Ķekavas novada Jaunatnes 
iniciatīvu centra pirmā direktore 
Linda Zaķe. Tieši Linda ir tas cil
vēks, kurš „atnesa un iemūrēja” 
pirmo akmeni Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centra nākot
nes tilta radīšanas ceļa sākumā.

Taču kas gan būtu Jaunatnes ini
ciatīvu centrs bez savas komandas? 
Jaunatnes iniciatīvu centra darbi
nieki un projekta „Miera balodis” 
nodarbību vadītāji saņēma pro
jekta „Miera balodis” fotostudijas 
dalībnieku uzņemtos foto, kā arī 

personīgu pateicību no centra di
rektores Lindas VaškevicasVeitas 
par to, ka veido Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centra nākotni 
un iedvesmo jauniešus.

Taču ir virkne ne mazāk sva
rīgu lietu, kam jauniešu dzīvē ir 
nozīmīga loma. Pēc Ķekavas no
vada izglītības iestāžu audzēkņu 
aizpildītajām „Ķekavas novada 
Jauniešu gada balva 2015” anke
tām tika noteikti uzvarētāji de
viņās nominācijās ar vairākām 
apakšnominācijām. 

Šajā gadā īpaši šim pasākumam 
radītās balvas saņēma:
• Foršākais skolotājs Baložos – 
Ilze Kajaka;
• Foršākais skolotājs Ķekavā –  
Jānis Bebers;
• Foršākais skolotājs Daugmalē – 
Andrejs Lukjanovs;
• Jauniešiem draudzīgākā ēdi
nāšanas iestāde Ķekavā un 
Daugmalē – ekspresrestorāns 
„Ņamma”;
• Jauniešiem draudzīgākā ēdinā

šanas iestāde Baložos – kafejnīca 
„Mario”
• Jauniešiem draudzīgākais vei
kals Ķekavā un Daugmalē – 
tirdzniecības centrs „Liiba”
• Jauniešiem draudzīgākais vei
kals Baložos – tirdzniecības 
centrs „A7”
• Talantīgākais jaunietis Ķekavas 
novadā – Madara Tīģere;
• Sportiskākais jaunietis Ķekavas 
novadā – Hardijs Nungurs;

• Jauniešiem draudzīgākais depu
tāts – Juris Jerums;
• Nozīmīgākais notikums Ķekavas 
novadā –  Ķekavas vidusskolai 40.

Savukārt šogad no jauna ievies
tajās nominācijas, kurās uzvarētā
jus noteica lielākais Ķekavas no
vada Jaunatnes iniciatīvu centrā 
brīvprātīgi nostrādāto darba stun
du apjoms un Ķekavas novada ie
dzīvotāju iesūtīto pieteikuma an
ketu izvērtēšana, balvas saņēma:

• Gada brīvprātīgais – Elvīra Eņģele;
• Ķekavas novada Gada jaunie- 
tis – Dženete Elēna Dumpe.

Uz pasākumu bija ieradušies 
arī īpašie viesi – Bordeshomlas 
Rotari kluba un Rīgas Hanzas 
Rotari klubus pārstāvoša delegā
cija, kam tika pasniegtas pateicī
bas balvas par atbalstu Ķekavas 
novada jauniešiem. Pateicoties 
šo klubu finansiālajam atbalstam 
Ķekavas novada Jaunatnes inicia
tīvu centrs realizē projektu „Mie
ra balodis”, kura ietvaros jau
niešiem tiek piedāvātas septiņas 
neformālās izglītības program
mas: DJ skola, Datorskola, Teātra 
studija, Dažādu lietu pārstrādes 
darbnīca, Ritma studija, Foto un 
videostudija un Žurnālistu skola.

Pasākums tika noslēgts ar 
dziesmu „Tikai tā!” Ķekavas no
vada Jaunatnes iniciatīvu centra 
kolektīva izpildījumā. Pateica
mies visiem, kuri šo piecu gadu 
laikā mūs ir iedvesmojuši, bijuši 
mūsu stiprais balsts un atbalsts!

Santa Auziņa-Stucere

Jaunatnes iniciatīvu centram – pieci gadi

Jaunatnes iniciatīvu centra jubilejas pasākums.
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23. martā Doles Tautas namā uz 
ikgadējo atskaites sapulci pul-
cējās pensionāru biedrības „Po-
lārblāzma” biedri, lai atskatītos 
uz aizvadītajā gadā paveikto un 
informētu par šogad plānota-
jām aktivitātēm.

Lai informētu par aktuālajiem 
jautājumiem sociālajā sfērā, sa
nāksmē viesojās Ķekavas nova
da Sociālā dienesta vadītāja p.  i. 
Inese Bērziņa. Viņa pastāstīja par 
izmaiņām sociālo statusu iegūša
nas kārtībā, kas stājušās spēkā šā 
gada martā. 

Tāpat I. Bērziņa klātesošos in
formēja par ieceri turpmāk  80, 
85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 gadu ju
bilejās sveikt gaviļniekus, pie
šķirot naudas pabalstu 20 eiro 
apmērā. Lūgums tiem  Ķekavas 

novada iedzīvotājiem, kuri šogad 
svinēs iepriekš minētās gadadie
nas, iesniegt Ķekavas novada So
ciālajā dienestā bankas konta nu
murus, lai būtu iespējams veikt 
pārskaitījumu  uz jubilāra kontu. 
Derēs arī  „Latvijas pasta” konta 
numurs, jo tāds ir arī tiem, kuri 
saņem pensiju dzīvesvietā.  Taču 
tie jubilāri, kuri nebūs iesnieguši 
konta numurus, no aprīļa katra 
mēneša otrajā un ceturtajā treš
dienā tiks sveikti dzīvesvietā.

Tāpat I. Bērziņa pastāstīja par 
deinstitucionalizācijas projektu, 
kura mērķis ir attīstīt sabiedrībā 
balstītos pakalpojumus, lai per
sonai, kurai ir ierobežotas spējas 
sevi aprūpēt, būtu pieejams ne
pieciešamais atbalsts mājās vai 
ģimeniskā vidē. Praktiski šī iece
re skar sešpadsmit Ķekavas no

vadā deklarētas personas ar ga
rīgās veselības problēmām, kuras 
šobrīd atrodas ilgstošās aprūpes 
iestādēs. Tā kā šī projekta ievie
šana vēl ir procesā, ir daudz ne
skaidrību. Taču šis valsts mēroga 
jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls 
ne tikai Ķekavas novada, bet arī 
daudzu citu pašvaldību sociāla
jiem dienestiem.

Sanāksmē piedalījās arī šā gada 
sākumā nodibinātā Ķekavas no
vada iedzīvotāju fonda pārstāve 
Agita Eizenberga, lai pastāstītu 
par fonda mērķiem un aicinātu 
„Polārblāzmas” biedrus iesais
tīties fonda rīkotajās aktivitātēs, 
piemēram, Novada svētku ie
tvaros plānotajā „Bumbu rallijā”. 
Biedrība „Polārblāzma” par pār
stāvi sadarbībai ar Ķekavas no
vada iedzīvotāju fondu izvirzīja 
Ingeru Bērziņu.

Sanāksmes laikā pensionāri 
akcentēja arī tādus jautājumus, 
kurus nepieciešams risināt, pie
mēram, vides jautājumi, Ķekavas 
ainavas vizītkartes izveide un vie
notā klientu apkalpošanas cen
tra pakalpojumu paplašināšana. 
Kopš Valsts sociālās apdrošinā
šanas aģentūras punkta slēgšanas 
Ķekavā un vienotā centra izvei
des, lai risinātu vairākus ar pensi
jām saistītus jautājumus, jādodas 
uz tuvāko VSAA filiāli, un tas se
nioriem rada papildu neērtības.  

Sanāksmes turpinājumā par 
2015. gadā paveiktajiem un 2016. ga  
dā plānotajiem darbiem ziņoja 
biedrības „Polārblāzma” valdes 
priekšsēdētāja Ludmila Petruša, 
biedrības pārstāve no Baložiem 
Ludmila Cīrule un Daugmales 
pārstāve Ļubova Kamaldiņa. Par 
šogad plānotajiem kultūras pa
sākumiem klātesošos informēja 
Dzintra Maļinovska, par eks
kursijām – Māra Brikule,  savu
kārt par sporta aktivitātēm senio
riem – Ingera Bērziņa.

Inga Ikauniece

Ķekavas novada pensionāru biedrības „Polārblāzma”
darbības pasākumu plāns 2016. gadam

Organizatoriskie pasākumi
Valdes sēdes – vienu reizi mēnesī (pēc nepieciešamības iespējams sanākt 
biežāk). Padomes sēdes – vienu reizi divos mēnešos (pēc nepieciešamī-
bas iespējams sasaukt ārkārtas sapulci). Atbildīgā: ludmila Petruša.

Kultūras pasākumi
Atpūtas pēcpusdienas (organizētas kopā ar kultūras namiem): 
• 21. maijā – tēma „Puķu balle”,
• 22. oktobrī – tēma „Ražas svētki”,
• 16. decembrī – tēma „Ziemassvētku gaidās”.
Pasākumu norises vieta – Doles tautas nams vai Ķekavas Kultūras nams. 
Atbildīgās – Dzintra maļinovska (tālr. 26120206), ilga (tālr. 26274699).

Plānotās vienas dienas ekskursijas 
pa Latviju ar trīs autobusiem: 
• 3., 8., 10. jūnijs. Maršruts: Valmiera – pilsētas apskate, upes tramvajs. 
Ārstniecības augi „silkalni”, sajūtu parks, Valmiermuiža – pusdienas, eks-
kursija, baskāju taka.
• 13., 15., 20. jūlijs. Maršruts: Gaiziņkalns – Kalsnavas kokaudzētava, 
Bērzaunes baznīca, Vestienas muiža un parks, gaiziņa apkārtne un Ķirso-
na pils, atpūta pie Kāla ezera.
• Ekskursija vecmāmiņām ar mazbērniem līdz 14 gadiem. Baskāju taka, 
ar atpūtu pie jūras (ekskursijas datumi tiks precizēti).
• 27.–28. jūlijs. grupas „novecosim aktīvi” ekskursija (maksas).
• 21. jūlijs. Pensionāriem, „kuri nekad, nevienu reizi un nekur nav brau-
kuši” – ekskursija uz Burtniekiem. maršruts: Burtnieku muižas parks un 
ezers, Dambja dižozols, zirgaudzētava, Z.  skrastiņas daiļdārzs, kaņepju 
audzēšanas saimniecība „Adzelvieši” ar ekskursiju, degustāciju un iepirk-
šanos. Ar pusdienām (zivju zupa un saldais) 10 eiro.
• 23.–27. augustā uz Čehiju (maksa 219 eiro).

Atbildīgās par ekskursijām: māra – tālr. 29613774, ludmila – tālr. 
26076086, slāvija – tālr. 29294860, ingera – tālr. 28228087. Atbildīgā par 
transportu: ilga – tālr. 26274699. Pieteikties ceturtdienās plkst. 11.00–
13.00 Ķekavas Kultūras nama pagalmā pie māras. 

 Sporta aktivitātes pensionāriem
• Vingrošanas nodarbības Sociālās aprūpes centrā katru nedēļu pirmdie-
nās, otrdienās, trešdienās un piektdienās.
• „Mēs jau dziedam” katru trešdienu plkst. 16.00.
• Daugmales peldbaseina apmeklējums ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 
17.00 (pašvaldības transports – bez maksas). Pirmdienās no plkst. 14.00 
līdz 17.00 individuālais baseina apmeklējums (transportu organizē paši).
• Vingrošana – jogas nodarbības katru ceturtdien plkst. 11.00.

Sporta aktivitātes kopā ar Sporta aģentūru.
• Augusta otrajā sestdienā novada senioru čempionāts ar iespējamo atpū-
tas pēcpusdienu, plānots aicināt arī seniorus no tuvākajiem novadiem –  
lielvārdes, salaspils, mārupes.
• Individuālās nodarbības Ķekavas Sporta centrā no pirmdienas līdz  
ceturtdienai plkst. 11.00–15.00.
• Nūjošanas pasākums „Veselības apļi” un ziemā „Mēs vēl varam un mā-
kam slēpot”. 
Atbildīgā: ingera Bērziņa – tālr. 28228087. 

Teātru, koncertu apmeklējumi
Atbildīgās: Aina Ansone – tālr. 29724030, Vanda Akmeņkale. Atbildīgā 
par transportu: ilga Priede – tālr. 2674699                              

Līnijdejas 
Ķekavas Kultūras namā vai Doles tautas namā. nodarbības divas reizes 
nedēļā. Atbildīgā: māra – tālr. 29613774.

Ķekavas bibliotēkas un Ingeras Bērziņas organizētie pasākumi  
„Apceļosim pasauli neklātienē”.
Senioru apmācības darbam ar datoru Ķekavas sociālās aprūpes centra 
Dienas centrā. Atbildīgā: slāvija – tālr. 29294860. 

Pensionāri atskatās uz pērn paveikto

Pensionāru biedrības „Polārblāzma” biedri atskatās uz pērn paveikto.

Bijušo kolhoznieku balle
16. aprīlī plkst. 18.00 Doles tautas namā.

moto no R. Bīlandes dzejas: „nepaej garām, atskaties!”. muzicēs Ēriks. Vakara gaitā 
pārsteigums. Plašāka informācija, zvanot uz tālr. 26120206 (Dzintra). 

Pensionāru atpūtas pēcpusdiena „Puķu balle”
21. maijā plkst. 14.00 Ķekavas kultūras namā.

muzicēs kapela „Vecie draugi”.
Pasākumam lūgums sagatavoties atbilstoši tēmai. iespēju ir daudz – ziedi var būt 
matos, pie cepures, uz rokas, kleitas audumā... izdoma ir jūsu ziņā. Krāšņākajam 

sniegumam būs balva. uz tikšanos!
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ĶeKAVAs noVADA BiBliotĒKu PAsĀKumi
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
18.–25. aprīlis
19. aprīlī plkst. 9.00

21. aprīlī plkst. 18.00

24. aprīlī plkst. 11.00

13. maijā plkst. 15.00

Bibliotēku nedēļas pasākumi: viktorīna bērniem – bibliotekāra profesija.
Literārā stunda ar mazo raganiņu. sadarbībā ar atpūtas centru „telpa”.
Tikšanās ar dokumentālo filmu scenāristi, literāti un ceļotāju elvitu Ruku. elvita Ruka literatūrā debitēja  
2006. gadā ar grāmatu „sirsnīgie suņi”.  Vēlāk par autores vērienīgāko literāro projektu kļuva grāmatu 
sērija „15 jukušas avis”, kuras ietvarā pie lasītāja nonāk grāmatas par dažām bijušajām Padomju savie-
nības valstīm – uzbekistānu, tadžikistānu, Kirgizstānu, gruziju.  
Autores jaunākā grāmata – „izdzīvo. Piedzīvo. lido”.
Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti 1–3 gadus veci mazuļi kopā ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgu 
lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
19. aprīlī plkst. 18.00

21. aprīlis

Bibliotēku nedēļas pasākumi: grāmatas atvēršanas svētki – milda Pormale „Kā spoža stīga” – par 
latvijas Radio „tēvu” Jāni linteru.
Pasākumu cikls „Iepazīsti profesiju” – fotogrāfs. fotogrāfs Juris Ķilkuts Pļavniekkalna sākumskolas  
6. klasi iepazīstinās ar fotogrāfa profesiju. 

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
27. aprīlī plkst. 11.00 tikšanās ar grāmatu tārpiņu.



Sirsnīgs paldies visiem, 
kuri bija mums līdzās 

skumju brīdī, 
Valdi Manguli 

mūžībā aizvadot! 
Ģimene 

 Sveicam
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Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.

Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.

Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā, 

Lai no tevis tie neaiziet...

Ķekavas novadā 
2016. gada aprīlī

ĶEKAVAS PAGASTĀ 

90 gadu jubileju svin
Valija Krampuse

Ruta Perija
Ērika Salskopa
Elga Krastiņa

85 gadu jubileju svin
Vizbulīte Radziņa
Roberts Teivāns

80 gadu jubileju svin 
Gaļina Boroda

Gunārs Enģizers
Milija SkalbiņaSkalbe

Viesturs Sloka
Ārija Jēkabsone
Ligija Gžibovska

Nadežda Majauska

BALOŽU PILSĒTĀ
90 gadu jubileju svin

Dzidra Nagliņa
80 gadu jubileju svin

Marija Cjumaka

DAUGMALES PAGASTĀ 
80 gadu jubileju svin

Ārija Barsukova

Vēlot veselību, 
izturību un dzīvesprieku, 

gaviļniekus sveic 
Ķekavas novada dome

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –

brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnī-

šanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.

Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības 

acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.

(P. Brauna)
Ķekavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā  
2016. gada martā reģistrēti  

17 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: 

Edvards, Reinis, Artūrs, 
Martins, Timofejs, Madara, 

Beāte, Raivo Ričards, 
Esmeralda, Alise, Alberts 

Jānis, Kristers, Laine, Annija, 
Hārdijs, un divas meitenītes 

ieguvušas vārdu Estere.

Ķekavas novada dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus!


Pa ceļu šodien divi aiziet,

Un sākas tūkstošgadīgs stāsts
Par to, kā vienā mirklī raizes
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.

Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz 

skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,

Tik mīlestība ir un būs.
(A. Auziņš)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2016. gada martā reģistrētas 
7 laulības.

APSVEICAM!  
Ķekavas novada dome

Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!

Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,

ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!

(D. Avotiņa.)
Ķekavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
2016. gada martā

reģistrēti 17 mirušie.

Genadijs Belihs (1938)
Iveta Boša (1964)

Ineta Ezeriņa (1961)
Ņina Jegorova (1930)

Biruta Karaseva (1932)
Gunārs Ķibilds (1928)

Vjačeslavs Ļaskovskis (1935)
Valdis Mangulis (1937)

Iveta Medvedjeva (1990)
Domna Rinkūna (1933)

Jānis Ziedonis Rozītis (1940)
Tamāra Šafrane (1955)
Aija Tiesniece (1934)
Velta Vāvere (1935)
Imants Veiss (1931)

Aina Vīķe (1934)
Gunārs Zalcmanis (1935)

Ķekavas novada dome 
izsaka līdzjūtību 

PAR IZMAIŅĀM ĢIMENES ĀRSTA PACIENTU 
PIEŅEMŠANAS LAIKOS TITURGĀ

Saistībā ar to, ka mūžībā ir aizgājusi ģimenes ārste Anita Alberte (Jēgere), ir 
izmaiņas pacientu pieņemšanas laikos.

Akūtu saslimšanu gadījumos vērsties pie dakteres K. Berezinas Valdlau
čos, Meistara ielā 43 (tālrunis 67600100), vai pie dakteres G. Āboltiņas Ba
ložos, Rīgas ielā 2 (tālrunis 67916408, 29907579).

Pacientiem, kuriem nepieciešamas kompensējamo medikamentu recep
tes, vērsties pie ārsta palīga Ilonas Kalniņas.
Ārsta palīga darba laiks līdz 2016. gada 30. aprīlim
pirmdienās 9.00–15.00, otrdienās 12.00–18.00,
trešdienās 9.00–15.00, ceturtdienās 12.00–18.00, piektdienās 9.00–13.00.

Ģimenes ārstes prakses kolektīvs

Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī,
Kam gaiša mīla krūtīs rūgst.

To tikai pašas dzērves jūt –
Vēl vienai vajag kāsī būt.

No sejas vējš dzen rūgto lāsi, –
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar
 Anitas Albertes (Jēgeres) tuviniekiem, viņu smilšu kalniņā pavadot.

Baložu vidusskolas kolektīvs

Es aizeju un tomēr palieku – 
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,

Gan šalcošajā vējā…
(Ā. Elksne)

Siltajā pavasara saulītē, savu mīļo dzelteno ziedu laikā, 29. martā no 
mums pēkšņi šķīrās dakterīte Anita Alberte (Jēgere). 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.
Sērojošais  ģimenes ārsta prakses kolektīvs Titurgā 

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, 
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.

Jūtam līdzi sērās kolēģei Dacei Kārkliņai,  
mammu mūžībā pavadot.

Kolēģi no Ķekavas novada pašvaldības

No tevis tik daudz bija ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Skumju brīdi esam kopā ar Jāni Riekstiņu, 
māmiņu mūžības ceļā pavadot.

SIA „Būmaņkalns” kolektīvs

Līdzjūtības

Pateicība

Apstiprināti ar  Ķekavas novada do
mes 2016. gada 2. marta ārkārtas sēdes 

ar turpinājumu 2016. gada 3. martā 
lēmumu Nr. 1. § (protokols Nr. 11.)
Saistošie noteikumi Nr. 10/2016 

Grozījumi Ķekavas novada pašval-
dības saistošajos noteikumos  

Nr. 9/2016  
„Ķekavas novada  

pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu,  

23. pantu un 24. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības sais
tošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas 
novada pašvaldības nolikums”, apstip
rināti ar Ķekavas novada domes 2016. 
gada 21. februāra lēmumu Nr.1.§, proto
kols Nr. 8, šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 100. pun
ktu šādā redakcijā:
„100. Ja jautājums pēc būtības ir izlemts 
Valdes sēdē, tad jautājuma apspriešana 
Domes sēdē notiek šā nolikuma 99.1., 
99.6. un 99.7. apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā..”
2. Izteikt saistošo noteikumu 122. pun
ktu šādā redakcijā:
„122. Deputātam ir tiesības iesniegt pie-
prasījumus un iesniegumus, iesniedzot 
elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā 
NAMEJS. Deputātu pieprasījumi tiek iz-
skatīti valdē vai nākamajā kārtējā Domes 
sēdē, un tiek pieņemts lēmums par to iz-
pildes organizēšanas kārtību.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 123. pun
ktu šādā redakcijā:

„123. Deputāti var saņemt jebkuru 
informāciju vai dokumentu kopijas, Ad-
ministrācijā iesniedzot rakstisku iesnie-
gumu, bez maksas ne vēlāk kā 15 dienu 
laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas.”

Domes priekšsēdētājs A. Damlics

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 
2016. gada 10. marta sēdes lēmumam Nr. 5. § 1., protokols Nr. 12

Saistošie noteikumi Nr. 12/2016 
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 19/2012  

„Par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtī-
bu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu,

41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 19/2012 „Par pašvaldī
bas kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 6. septembra sēdes 
lēmumu Nr. 4. §, protokols Nr. 18, šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Kompensācijas maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts 156,00 EUR 
apmērā, neieskaitot izmaksas par bērna ēdināšanas pakalpojumiem. Kompensācija ir 
paredzēta norēķiniem par pilna laika Aukles pakalpojumiem (ne mazāk kā 8 stundas 
dienā) darba dienās. Kompensācija netiek piešķirta par dienām, kad bērns bez attais-
nojoša iemesla nesaņem Aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā kompensācija par Aukles 
pakalpojumu tiek aprēķināta proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis Aukles 
pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prom-
būtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.”
2. Izslēgt saistošo noteikumu 26. punktu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Sēdes vadītājs A. Damlics

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. marta sēdes 
lēmumu Nr. 4. § 3., protokols Nr. 12
Saistošie noteikumi Nr. 11/2016 

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 19/2010  
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

reģistrācijas kārtību”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,

15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu un 15. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 19/2010 „Par personu, 
kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību”, ap
stiprināti ar Ķekavas novada domes 2010. gada 20. maija sēdes lēmumu Nr. 8. § 8.4., 
protokols Nr. 12, šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 
9. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu un 15. pantu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir deklarējusi 
dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 3 gadus, iesniedz 
iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībai, norādot vēlamo palīdzības veidu. Iesniegumam 
pievienojami dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Ķekavas novada domes Sociālo jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja) izskata 
iesniegumu un sniedz atzinumu par personas tiesībām saņemt iesniegumā norādīto palī-
dzību. Ja tiek konstatēti likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 7. panta 
piektajā daļā norādītie apstākļi, Komiteja pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personu 
par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.”
4. Aizstāt visos saistošajos noteikumos vārdus „Sociālo lietu komiteja” ar vārdu „Komi-
teja” (attiecīgā locījumā).

Sēdes vadītājs A. Damlics

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada 24.marta sēdes 
lēmumu Nr.5.§ 1., protokols Nr.13.

Saistošie noteikumi Nr.13/2016 
Grozījums Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13/2014  

„Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 „Par Ķeka
vas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām”, 
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 6. novembra lēmumu Nr. 6.§1., 
protokols Nr. 27, grozījumu, izsakot saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

„12. Naudas balvu fondu izveido Ķekavas novada domes komiteja, kuras kompe-
tencē ir sagatavot izskatīšanai domes sēdē jautājumus par kultūras dzīves sekmēšanu 
novadā, turpmāk – Komiteja, sastādot gada budžetu, kur 50 % no summas, apkopojot 
Iestāžu iesniegumus par iecerētajiem sasniegumiem (vietām), paredzēti plānotajiem 
sasniegumiem, un 50 % – neplānotā summa pārējiem sasniegumiem.”.

Sēdes vadītājs A.Damlics

 Sveicam

Mūžībā aizgājuši



No 19. līdz 27. martam Rā-
mavas muižā un Ķekavas no-
vadā pulcējās jaunieši no Itā-
lijas, Portugāles, Grieķijas, 
Ungārijas, Latvijas un Lietu-
vas, lai „Erasmus+” jauniešu 
mobilitātes projekta „Sports kā 
sabiedrības integrēšanas me-
tode” (saīsinājumā S-TOOL)  
ietvaros diskutētu par sportu un 
tā dažādajiem aspektiem. 

Viens no „Erasmus+” mobilitātes 
galvenajiem mērķiem ir sniegt 
iespēju jauniešiem no dažādām 
valstīm spriest par sev aktuālām 
tēmām, pašiem organizēt un va
dīt diskusijas un izdarīt secināju
mus. Projekta aktivitāšu ietvaros 
jaunieši apmainījās viedokļiem 
un izpratni par to, kas ir sports, 
kā veicināt jauniešu ar ierobe
žotām iespējām aktīvāku iesaisti 
sporta aktivitātēs, kā arī analizēja 
dažādu sporta veidu izglītojoši 
sociālos aspektus, proti, kādas 

prasmes, iemaņas ikviens no 
mums var pilnveidot, nodarbojo
ties ar dažādiem sporta veidiem. 
Līdztekus dažādām diskusijām 
un grupu darbam jaunieši izmē
ģināja arī dažādus savai valstij 
neierastus sporta veidus, piemē
ram, orientēšanās sportu, florbo
lu un spaikbolu, kas ir jaunums 
arī Latvijā. 

Aktivitāšu praktiskā puse bija 
saistīta arī ar jaunu, iekļaujošu 
spēļu radīšanu, proti, jauniešiem 

bija jāizdomā spēles, ņemot vērā 
šādus kritērijus: spēlei ir jābūt 
iekļaujošai, pieejamai ikvienam, 
ar mazu budžetu, jautrai, drošai 
un attīstošai. Grupu darba rezul
tātā par favorītu tika atzīta spēle 
„Smieklu karalis”, kuras galvenais 
uzdevums ir koncentrēšanās un 
spēja sevi noskaņot.

Kopā pavadītais laiks ritēja 
ātri, un pēdējā diena pienāca ne
gaidot. Atskatoties uz paveikto, 
jaunieši atzina, ka šīs apmaiņas 
rezultātā viņi ir ne tikai labi pa
vadījuši laiku starptautiskā vidē 
kopā ar vienaudžiem, ieguvuši 
jaunus draugus, bet arī uzlaboju
ši dažādas pamatprasmes un ie
pazinuši sporta dažādās nozīmes 
un iespējas. 

Šo projektu īsteno Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģen
tūra ar Eiropas Savienības prog
rammas „Erasmus+” finansiālu 
atbalstu. 

 Reinis Zobens
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Sacensības
Laiks Vieta Sacensības
13. aprīlī 14.30–17.30 Pie Baložu vidusskolas „Veselības apļi 2016” Baložos, 6. posms
13. aprīlī 18.30-19.30 laukumā „fortius” „Veselības apļi 2016” Ķekavā, 5. posms
14. aprīlī 11.00 Ķekavas sporta klubs, A zāle Jauno māmiņu vingrošana
15. aprīlī 18.30 Ķekavas Kultūras nams Ķekavas novada čempionāts zolītē, 2. posms
16. aprīlī 11.00 Pie Baložu vidusskolas Velokross „Baloži 2016”, 1. posms
17. aprīlī 10.00–21.00 Ķekavas sporta klubs, A, B zāle A. eglīša kausa izcīņa basketbolā (priekšsacīkstes) un senioru spēles
19. aprīlī 10.00–15.00 Ķekavas sporta klubs, A, B zāle latvijas skolēnu spartakiāde basketbolā
20. aprīlī 14.30–17.30 Pie Baložu vidusskolas „Veselības apļi 2016” Baložos, 7. posms
20. aprīlī 18.30–19.30 laukumā „fortius” „Veselības apļi 2016” Ķekavā, 6. posms
21. aprīlī 11.00 Ķekavas sporta klubs, A zāle Jauno māmiņu vingrošana
22. aprīlī 18.30 Ķekavas Kultūras nams Ķekavas novada čempionāts zolītē, 3. posms
23. aprīlī 10.00–21.00 Ķekavas sporta klubs, A, B zāle A. eglīša kausa izcīņa basketbolā (priekšsacīkstes)
24. aprīlī 10.00–21.00 Ķekavas sporta klubs A, B zāle A. eglīša kausa izcīņa basketbolā (fināli)
27. aprīlī 14.30–17.30 Pie Baložu vidusskolas „Veselības apļi 2016” Baložos, 8. posms
27. aprīlī 18.30–19.30 laukumā „fortius” „Veselības apļi 2016” Ķekavā, 7. posms
28. aprīlī 11.00 Ķekavas sporta klubs, A zāle Jauno māmiņu vingrošana
5. maijā 11.00 Ķekavas sporta klubs, A zāle Jauno māmiņu vingrošana
8. maijā 8.00–17.00 Ķekavas sporta klubs, A, B zāle „Čempiņa kauss 2016”

Jaunieši diskutē par sportu un 
praksē izmēģina sporta veidus

2. aprīlī Ķekavas sporta klubā no-
risinājās Ķekavas atklātā galda  
spēļu daudzcīņa. Šīs tradīcijām 
bagātās sacensības šogad pulcē-
ja 32 aktīvistus.

 Daudzcīņa norisinājās piecās 
disciplīnās: novuss, šahs, šautri
ņu mešana, dambrete un galda 
teniss. Pārbaudīt savus spēkus 
bija ieradušies ne tikai vietējie 

novada iedzīvotāji, bet arī pār
stāvji no Ķeguma, Salaspils, Rī
gas, Olaines, Babītes, Baldones 
u. c, kas sacensības padarīja vēl 
aizraujošākas. 

Dalībnieki tika apbalvoti trīs ie
skaitēs: pirmo triju vietu ieguvēji 
daudzcīņā absolūtajā vērtējumā  
vīriešiem un sievietēm, kā arī Ķeka
vas vērtējumā vīriešiem. Šogad par 
galda spēļu daudzcīņas uzvarētāju 

kļuva ķegumnieks Juris Pūpols, 
otro vietu ieguva ķekavietis Juris 
Lūkins, trešo vietu – Olaines pār
stāvis Gunārs Bajārs. Dāmu konku
rencē pirmo vietu ieguva Aiva Oša, 
otro vietu – Laila Meinarda, trešo 
vietu izcīnīja Laura Pavāre. Ķe
kavas ieskaitē kungiem pirmais –  
Juris Lūkins, otrais – Juris Firsts, 
trešais – Vladimirs Mihnovskis. 

Jānis Bērziņš

Projekta „Miera balodis” ietva-
ros Ķekavā šogad norisināsies 
brīvdabas piedzīvojumu un 
lomu spēļu sacensības „Zvirbu-
ļa taka 2016”, kas tiek organizē-
ta sadarbībā ar biedrību „Jau-
nie vanagi”. Sacensību sākums  
29. aprīlī plkst. 21.00, noslē-
gums – 1. maijā plkst. 12.00 ar 
koncertu pasākuma dalībnie-
kiem un līdzjutējiem. 

Pasākums norisināsies Ķekavā, 
skvoša centrā „Zanzibāra” un 
apkārtnes teritorijā. Maksimālais 
komandu skaits sacensībās – 18 
komandas, kuras 27 stundu laikā 
kopīgiem spēkiem risinās mistis
ku leģendu un veiks atjautīgus, 
aizraujošus un draudzīgus uz
devumus dabā, kas veicinās jau
niešu dzīves izpratnes attīstību, 
kas balstīta uz veselīgu komuni
kāciju, draudzības un sadarbības 
veicināšanu, izprotot komandas 
darba būtību, kā pamatā tiks vei
cināta vardarbības mazināšana 
jauniešu vidū.

Zvirbuļa takā var piedalīties 
komandas piecu cilvēku sastāvā 
vecumā no 14 līdz 25 gadiem, 
kuri izjūt kāri pēc piedzīvoju
ma un nebijušām sajūtām, kas 
spēj saliedēt draugu un paziņu 

kompāniju. Sacensību pama
tā ir stāsts, kas ved dalībniekus 
cauri dažādiem izaicinājumiem, 
kur uzsvars likts uz attapību, 
komunikāciju, saliedētību un  
kustību. 

Sacensību dalībnieki tiks sa
grupēti trīs ciematos – „Pagātne”, 
„Tagadne” un „Nākotne”, kuros 
tie veiks dažādus uzdevumus ar 
lomu spēļu elementiem un cīnī
sies par īpašām balvām no pasā
kuma atbalstītājiem. 

Organizatori sola nodrošināt 
neaizmirstamu piedzīvojumu un 
visus drošībai nepieciešamos pa
sākumus, savukārt dalībniekiem 
ir jābūt gataviem gulēt teltīs un 
nepieciešamības gadījumā jāsa
gatavojas arī lietainiem laikaps
tākļiem. Komandai jānodrošina 
sevi ar telti un citām nepiecieša
majām lietām dzīvošanai nomet
nē, kā arī pārtiku.

Pieteikšanās līdz 24. aprīlim, 
aizpildot anketu Jaunatnes ini
ciatīvu centra interneta vietnē  
jic.kekava.lv un nosūtot to uz e
pastu jic@kekava.lv. Ķekavas no
vada jauniešiem dalība sacensī
bās bez maksas. Vairāk informā
cijas, tostarp nolikums, mājasla
pā vai zvanot uz tālr. 67916443.

Linda Vaškevica-Veita

Galda spēļu daudzcīņa 
pulcē kuplu skaitu dalībnieku

Notiks brīvdabas 
piedzīvojumu sacensības



Tuvojas Latvijas simtgade. Vai 
tas ir tikai skaitlis, kuru atzīmēt 
ar grezniem svētkiem un lieliem 
māksliniekiem? Mēs paši varam 
radīt skaistus svētkus un palie-
košas vērtības. Ķekavas Kultūras 
nams ir uzsācis pasākumu ciklu 
„100 veltes Latvijai simtgadē”. Pa-
sākumi ir īpaši ar to, ka tos veido-
jam mēs paši – Ķekavas novada 
iedzīvotāji. 

12. martā Ķekavas Kultūras namā 
norisinājās pirmais radošo un dar
bīgo ģimeņu pasākums „Radu 
raksti”. Ģimenes labprātīgi atbalstīja 
ideju un uzstājās ar dziesmām un 
dejām, muzikāliem un teatrāliem 
priekšnesumiem. Ģimeņu spēku 
dejā pauda Priežu ģimene no Kat
lakalna, Grīnvaldu un Puriņu ģime
nes – dejoja abas paaudzes, gan ve
cāki, gan bērni. Martinsonu ģimene 
izjusti un sirsnīgi izpildīja māmiņas 
Antras pašas sacerēto dziesmu, kas 
uzstāšanos padarīja īpaši aizkusti
nošu un mīļu. Miltu ģimene – Jaunā 
Miltu teātra dibinātāji Ķekavā – arī 
šoreiz bija oriģināli ar savu sniegu
mu. Milleru ģimeni pārstāvēja trīs 
paaudzes – mazbērni, kuri mūzikas 

skolā apgūst instrumentu spēli, sa
spēlējās ar vectētiņu, kurš saksofona 
spēli nepilna gada laikā ir apguvis 
pašmācības ceļā. Kā patīkams pār
steigums Ķekavai ir biedrība „Ķe
kavas muzikanti”, kuru vēlme iz
paust sevi mūzikā ir apvienojusi trīs 
brīnišķīgas ģimenes – Dzintru un 
Māri, Līgu un Raimondu, Ievu un 
Māri un viņu bērnus. Tie ir jauni cil
vēki, kuri visu dara paši: darina mū
zikas instrumentus, auž tautas tēr
pus, kaļ saktas un latvisko tradīciju 
garā audzina savus bērnus. Paldies 
vienmēr atsaucīgajai Matveju ģime
nei, kuri ar savu klātbūtni vienmēr 
papildina kultūras pasākumus visā 
novadā. Muzikāli izjusts bija Bum
bieru ģimenes priekšnesums, kas 
atšķīrās no visiem pārējiem priekš
nesumiem ar roka leģendas hīta iz
pildījumu.

Šīs ģimenes ir mūsu nākotne, 
mūsu saknes, spēks un vislielākā 
vērtība, ko nevar iesaiņot kastē un 
uzdāvināt, nevar nosūtīt epastā, 
bet tikai sajust klātienē – sev līdzās. 
Nākamajā sezonā aicinām tikties 
ar citām Ķekavas novada talantī
gajām ģimenēm, kas dzied, dejo, 
muzicē vai varbūt izpaužas pilnīgi 

citā jomā. Esiet atsaucīgi un rado
šuma pilni!

Martā tika arī atklāta gleznu 
izstāde „No privātkolekcijām I”.  
Izstādes mērķis – lai zināmu 
mākslinieku, vecmeistaru darbus 
apskatītu ne tikai īpašniekiem pie
tuvinātie cilvēki, bet arī plašāka 
publika. Māksliniece Līga Purmale 
ir teikusi: „Mākslas darbs nepastāv, 

ja skatītājs to neskata.” Tika apzi
nāti ķekavieši, kuru īpašumā vai 
mantojumā ir atstāti autoru darbi. 
Šī ir pirmā izstāde, kurā ķekavieši 
savu privātkolekciju darbus izstāda 
apskatei. Šajā izstādē var apska
tīt vecmeistarus Valdi Kalnrozi, 
Aleksandru Zviedru, Jāni Kalmīti, 
Leo Kokli un tādus slavenus māks
liniekus kā Edvardu Grūbi, Jurģi 

Skulmi, Ilmāru Blumbergu, Jāni 
Anmani un Ievu Iltneri. Daudziem 
darbiem ir savs interesants stāsts. 
Aicinām pieteikt savā īpašumā 
esošos mākslas darbus Ķekavas 
Kultūras namā, lai varam veidot 
nākamo izstādi „No privātkolekci
jām”. Šīs izstādes būs veltes ne tikai 
Ķekavai, bet arī Latvijai simtgadē. 

Alise Patmalniece
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Pirmā radošo un darbīgo ģimeņu pasākuma „Radu raksti” dalībnieki.

Latvijas simtgades lielnotikums 
ir tieši simtgadei veltīts unikāls 
pasākums – 4. maija svinības, 
kuru mērķis ir uzrunāt, iesaistīt 
un saliedēt lielu skaitu Latvijas 
iedzīvotāju, padziļinot izpratni 
par Latvijas valsti, tās veidoša-
nos, vēsturi un kultūru.

Baltā galdauta svētki tiek ini

ciēti kā svinības par godu Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanai 
1990. gada 4. maijā. Svētku mērķis 
ir iedibināt un stiprināt tradīciju, 
kuras vadīti, cilvēki 4. maijā pulcē
jas pie viena galda ar savām ģime
nēm un kaimiņiem, apzināti svinot 
savas valsts esību un godinot tos, 
kuri palīdzējuši tapt mūsu valstij. 

Baltā galdauta svētki

Latvija šobrīd ir savas simtās 
dzimšanas dienas priekšvakarā, 
gatavojoties svētkiem un to svi-
nēšanai. Tomēr tas nenozīmē, ka 
2018. gada 18. novembrī mēs visi 
dosimies uz kādu vienu pasāku-
mu, vērosim to, priecāsimies par 
salūtu un tad dosimies mājās. 

Valsts lielās dzimšanas dienas svi
nības sāksies jau 2017. gadā un 
turpināsies līdz pat 2021. gadam, 
iesaistot tajās ikvienu Latvijas iedzī
votāju. Svētku virsmērķis ir stipri
nāt Latvijas sabiedrības valstsgribu, 
piederības sajūtu un mīlestību pret 
savu zemi, veicinot pašorganizē
jošus procesus un sadarbību, kas 
nozīmē, ka ikviens mūsu valsts 
iedzīvotājs ir aicināts iesaistīties 
visdažādākajos procesos, lai postos 
svētkiem un tos radītu, pieņemot, 

ka valsts dzimšanas diena ir kā 
mūsu katra paša dzimšanas diena, 
jo valsti veidojam mēs paši. 

Kāpēc svinēšana paredzēta piecu 
gadu garumā? Jāapzinās, ka mūsu 
valsts dibināšana nebija pēkšņs vie
nas dienas lēmums. Tie bija vairāki 
vēsturiski notikumi, kas saistoši veda 
līdz tam, ka latviešiem ir jādibina 
sava valsts. Un, kad tas bija darīts, 
nekas jau nebeidzās – tikai tad sākās 
turpmāko notikumu cikls, kas aizve
dis mūs līdz šodienai, atceroties, ka 
arī šobrīd ikviens no mums ar savu 
darīšanu veido Latvijas nākotni.

Simtgades svinībām tiek pielīdzi
nāts dzimšanas dienas rituāls, kura 
sākumā mēs apzinām savas saknes, 
plānojam svinību norisi, pošam un 
rotājam māju un sevi pašu, gatavo
jam mielastu un dāvanas, tad sagai
dām viesus pie grezni klāta galda 

un, svinot svētkus, dāvinām un sa
ņemam dāvanas. Viss šis rituāls tiek 
iekļauts piecos pamata posmos, kas 
ikvienam dod neizsmeļamas iespē
jas rast iedvesmu svētku svinēšanai 
vai dāvanu gatavošanai mūsu valstij.

Ciltstēvi un ciltsmātes – paredz 
gan valsts vēstures procesu virzītāju 
godināšanu, gan to cilvēku godināša
nu, kas ik dienas dara un rada Latvi
ju, ne tikai ar lieliem un redzamajiem 
darbiem, bet arī ar šķietami maziem 
darbiem. Arī ģimenes dzimtas koka 
izveidošana un savu senču stāstu ap
kopošana noteikti būs tas, kas piede
rēsies šim procesam.

Valstiskuma attīstības ceļi – šī 
platforma paredz runāt un radīt 
stāstus un darbus, pieminot ceļus, 
kas bijuši nozīmīgi valstij ne tikai 
no dibināšanas brīža, bet, ielūko
joties tālākā vēsturē, pieminot gan 

Daugavas ceļu, kas reiz kalpojis kā 
kuģošanas ceļš, gan Baltijas ceļu, 
kam bijusi liela nozīme mūsu valsts 
brīvības atgūšanai pagājušā gad
simta beigās. Arī mēs varam lūko
ties uz mūsu novada attīstībā nozī
mīgiem ceļiem un meklēt veidus, 
kā tos izcelt vai pieminēt.

Draugi un kaimiņi – 1918. gadā 
mēs nebijām vienīgie, kuri dibināja 
savu valsti, kopā ar mums to darīja 
arī lietuvieši, igauņi, somi un citi. 
Un arī mūsu draugiem un kaimi
ņiem ne tikai valstiski, bet arī nova
da un ģimenes līmenī ir liela nozī
me. Valstiski šīs platformas ietvaros 
plānoti dažādi kopīgi lielformāta 
pasākumi.

Rotāšana un dāvanu gatavošana –  
dažādu objektu sakopšana, jaunu 
piemiņas zīmju uzstādīšana un vis
dažādāko dāvanu gatavošana valstij 

vai novadam. Ķekavas novads savu 
pirmo dāvanu Latvijai simtgadē jau 
paspējis dāvāt, labiekārtojot un uz
stādot piemiņas zīmi Plakanciemā. 
Tā veltīta pirmajai latviešu strēlnie
ku cīņai, kas norisinājās pirms 100 
gadiem. Valsts mērogā simtgadē tiks 
īstenoti daudzi projekti, to skaitā tiks 
renovēts Daugavas stadions un Meža 
parka estrāde, paredzēta noslēdzošā 
kārta Likteņdārza radīšanas procesā 
un daudzas citas dāvanas, piemē
ram, pirmā Nacionālā enciklopē
dija, projekts „Katram savu tautas 
tērpu”, kura ietvaros ikviens latvietis 
ir aicināts radīt savu tautas tērpu, 
tā rotājot arī sevi pašu svētkiem. 
Tiks veidotas īpašas filmas Latvijas 
simtgadei un vēl daudzas citas dā
vanas. Tas viss arī mums Ķekavas 
novadā ļauj radoši domāt par to,  

Pašu radītas vērtības Latvijas simtgadei

Tie ir iecerēti kā svētki, kurus 
cilvēki rada paši, katrs nāk ar savu 
cienastu, kopā klājot un rotājot 
galdu, aicinot pie tā sēsties kai
miņus, radus, draugus, paziņas, 
kopīgi radot svētku tradīciju. Šos 
svētkus var svinēt gan lauku mājā, 
gan pilsētas vai pagasta centrā, 
piemēram, vienas kāpņu telpas 
vai vienas ielas kaimiņiem iznākot 
laukā, uzklājot baltu galdu, sane
sot cienastu un kopā svinot, stās

tot stāstus, dziedot dziesmas, spē
lējot spēles, priecājoties par mūsu 
valsts brīvību. 

Konkrēta formāta šiem svēt
kiem nav, to radīt var katrs pats, 
kā vienojošo elementu paturot 
galdu, kurš apklāts ar baltu gald
autu un ap kuru pulcējas ikviens 
svinēt gribētājs.

Ikvienam, kurš nolēmis lielā
kā vai mazākā (arī ģimenes) lokā 
svinēt Baltā galdauta svētkus, 

lūgums iesūtīt informāciju par 
jūsu iniciatīvu Ķekavas novada 
Latvijas simtgades svētku koordi
natorei uz epastu jic@kekava.lv  
vai pastāstīt par to, zvanot uz tāl
runi 28633004. Priecāsimies arī 
par foto, kurā iemūžināts jūsu 
svinētais notikums, kuru ar prie
ku izmantosim, publicējot stāstu 
par to, kā Ķekavas novadā svinēti 
pirmie Baltā galdauta svētki. 

Linda Vaškevica-Veita

Latvijas simtgade – iespēja radīt svētkus ikvienam

Turpinājums 12. lpp.
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ĶEKAVAS NOVADA 
KULTŪRAS JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS NAMS
19. aprīlī plkst. 19.00  Tijas Ban
gas „Septiņas vecmeitas” ir vie
na no kulta statusu ieguvušajām 
lugām Latvijā, kas piedzīvojusi 
ļoti daudz iestudējuma versiju 
gan uz profesionālo, gan amatie
ru teātru skatuvēm. 
Vecmeitu lomās iejutīsies Lat
vijā labi pazīstamās un leģen
dārās aktrises Olga Dreģe, Velta 
Straume, Raimonda Vazdika, 
Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace 
Makovska, Ginta Krievkalna vai 
Liene Šomase, Maija Romaško 
un vienīgais vīrietis rožu dārzā 
Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. 
Pie klavierēm Gints Žilinskis vai 
Ēriks Avotiņš. Darbosies izbrau
kuma kafejnīca. Biļetes cena: 
8–12 eiro.
23. aprīlī plkst. 14.00  Baložu 
pilsētas pensionāru padome ai
cina seniorus  uz pavasara balli 
„Drīz celsies putniņi un ziedi 
plauks”. Programmā: koncerts 
(piedalās kultūras nama un vies
kolektīvi), viktorīnas, dejas. Ai
cinām piedalīties konkursā par 
skaistāko pavasara ziedu pušķi!
Interesentus lūdzam pieteikties 
Baložu pilsētas Kultūras centrā 
pie dežuranta vai zvanot Lili
jai Ļaksai (tālr. 26786891) līdz  
18. aprīlim. Lūdzam līdzi ņemt 
pašu sarūpētu cienastu. Ieeja bez 
maksas.
30. aprīlī plkst. 16.00  Skolēnu 
radošais konkurss „Zvaigzne 
2016”. Pieteikšanās kategorijās 
„Dziesma”, „Runa”, „Instrumen
tālā mūzika” līdz 20. aprīlim. 
Dalības maksa: 3 eiro, ansambļu 
dalībniekiem – 2,50 eiro. Ieejas 
maksa: 1,50 eiro, skolēniem, pen
sionāriem – 1 eiro. 
4. maijā plkst. 12.00  Animāci-
jas filmu programma bērniem 
„Zaķu lielā diena” un tikšanās 
ar radošo brigādi. Filmas: „Zaķu 
lielā dienā”, „Meža sargi”, „Tor
nis”, „Zīļuks”, „Tīģeris”, „Ledus 
pavēlnieks”. Ieejas maksa: 2 eiro, 
bērniem līdz 3 gadu vecumam – 
bez maksas.
4. maijā plkst. 16.00  Koncert-
iestudējums „Lai sauktos par 
LATVIETI”.
Ar Ā.  Elksnes dzeju viesosies   
Olga Dreģe, Anita Grūbe un 
Venta Vecumniece, dziedās vīru 
vokālā grupa „Arājs”; diriģente 
Māra Skride, koncertmeistars 
Ventis Zilberts. Ieeja bez maksas.
7. maijā plkst. 12.00  Māmiņ-
dienas koncerts „Pie māmiņas 

sildījos”. Piedalās Kultūras nama 
bērnu kolektīvi un solisti. Ieeja 
bez maksas.
15. maijā plkst. 17.00  Pirmo rei
zi Latvijā „Cirks Karabas” – ilu
zionista Gabriela Gota maģiskais 
šovs visai ģimenei. Izrādē pieda
lās žonglieri, klauni, dresētāji un 
ekvilibristi. Biļetes: iepriekšpār
došanā līdz 10. maijam – 7 eiro, 
bērniem, pensionāriem – 5 eiro; 
no 11. maija – 10 eiro, bērniem, 
pensionāriem – 7 eiro.

DAUGMALES PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES PAGASTA 
KULTŪRAS nodaļa
13. aprīlī plkst. 18.30  „Latvie-
tim būt”. Ceturtā lekcija „Ūsiņi” 
Daugmales multifunkcionāla
jā centrā, lektore zāļu sieva no  
Ķeguma Solvita Kūna.
11. maijā  „Latvietim būt”. 
Piektā lekcija „Baltu zīmes” 
Daugmales multifunkcionālajā 
centrā.
14. maijā  Teātra diena „Dzīvē kā 
teātrī – teātrī kā dzīvē” Daugma
les multifunkcionālajā centrā.

ĶEKAVAS PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
17. aprīlī plkst. 18.30  Danču 
vakars.
24. aprīlī plkst. 18.00  Grupa 
„Jumis” ielūdz uz Imanta Kal-
niņa dziesmu koncertu. Biļetes 
cena: 1 eiro.
6. maijā plkst. 18.00  Ingas Kar-
pičas tautasdziesmu sadziedāša
nās vakars.

KATLAKALNA 
TAUTAS NAMS
15. aprīlī plkst. 19.00  Režisora 
R. Vimbas jaunā spēlfilma „Es 
esmu šeit”. Ieejas maksa: 2 eiro. 
16. aprīlī plkst. 19.00  Katlakal
na Improvizācijas teātra impro-
šovs „Smieties nav aizliegts”. 
Ieejas maksa: 3 eiro.
20. aprīlī plkst. 12.00  Izzinoša 
saruna topošajiem vecākiem un 
ģimenēm ar bērniem „Iejūtīga 
un attīstību veicinoša bērna 
aprūpe”. E.  Pikleres pedagoģija. 
Nodarbību vada PEP Mamma 
Z. Miļūna Ieejas maksa: 3 eiro. 
30. aprīlī plkst. 16.00  Teatrālā 
kafejnīca – Skultes amatierteātra 
izrāde „Mīlēt un dzīvot”.
Ieejas maksa: 3 eiro, pensionā
riem – 2 eiro. 
4. maijā plkst. 15.00  Deju ko
lektīvu brīvdabas lielkoncerts 
„Kādā baltā dienā...” Katlakalnā, 
veltīts Latvijas Republikas Neat

karības atjaunošanas dienai.
11. maijā plkst. 18.00  Bērnu ko-
lektīvu koncerts „Saules stariņš 
māmiņai”. Ieeja bez maksas.

ĶEKAVAS 
KULTŪRAS NAMS  
24. aprīlī plkst. 13.00 Rokdarbu 
pulciņu „Labieši” un draugu tra
dicionālais tērpu demonstrēju-
mu pasākums. Ieeja bez maksas.  
29. aprīlī plkst. 19.00 Ķekavas 
amatierkolektīvu koncerts „Svei-
ciens Raimondam!”. Ieeja bez 
maksas. 
30. aprīlī plkst. 10.00  Amatu 
darbnīcā – adīšanas nodarbī-
ba ar meistari Šarloti Blomi –  
latviešu un lietuviešu mauču 
darināšana. Informācija pa tālr. 
29259799 (Andra). 
no 3. maija plkst.18.00 2. stāva 
foajē – Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Ķekava” jaunāko darbu 
izstāde „Mazas un lielas austas 
lietas”. 
4. maijā plkst. 12.00  Bērnu vo
kālo ansambļu „Cīrulīši”, „Ķeka
vas muzikantu” un kapelas „Kla
batas” koncerts „Ne maizīte pati 
nāca”.  Ieeja bez maksas. 
7. maijā plkst. 19.00 Normun
da Rutuļa un Hansa Anteheda 
trio koncerts „Vēstule meitenei” 
kopā ar solisti Karīnu Cīruli. Bi
ļetes cena: 8 eiro. Biļetes nopēr
kamas Kultūras nama kasē un 
„Biļešu paradīzes” kasēs.  
12. maijā plkst. 18.30 Ķekavas 
Mūzikas skolas audzēkņu kon-
certs. Ieeja bez maksas. 
14. maijā plkst. 10.00 Amatu 
darbnīcā – izšūšanas nodarbība 
ar meistari Šarloti Blomi – bal
to darbu divvirziena izvilkums 
Zemgales kreklā. Informācija pa 
tālr. 29259799 (Andra).  
21. maijā plkst. 14.00 Pensionā-
ru atpūtas pasākums „Puķu bal-
le”. Informācija pa tālr. 26120206 
(Dzintra). 

ĶEKAVAS 
NOVADPĒTNIECĪBAS 
MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas  „Ķeka
va laiku lokos”; „Mākslinieka un 
novadnieka E. Ozoliņa dzīve un 
daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk 
un tagad”; „Foto K. Gulbis”; „Lat
vijas karikatūristi”.
Līdz 30. aprīlim  E. Ozoliņa pie
miņai veltītā skolēnu karikatūru 
zīmējumu konkursa „Pasme
jies!” dalībnieku darbu izstāde.
5. maijā plkst. 18.00
Ķekavas Mākslas skolas pieau
gušo studijas dalībnieku darbu 
izstādes atklāšana.

kā gatavoties un kā gatavot dāvanas 
svētkiem.

Dzimšanas dienas svinēšana un 
dāvanu dāvināšana – šī platforma 
pati par sevi pasaka visu: svinam 
valsts dzimšanas dienu, priecājamies 
par pašu radītiem svētkiem un esam 
lepni par paveikti. Svētki un darbi, 
kas ir pašu radīti un darīti, vienmēr 
būs sirsnīgāki un mīļāki nekā citu 
radīti. Mums katram ieliekot daļiņu 
no sevis svētku veidošanas procesā, 
svinēšanas prieks būs divtik liels.

Simtgades ietvaros ir radīta arī 
mājaslapa www.lv100.lv, kur ie
spējams uzzināt par jaunākajām 
aktualitātēm simtgades plānos, kā 
arī iesaistīties valsts svētku svinībās, 
uzdāvinot savas brīvprātīgā darba 
stundas valstij, kuras būs iespējams 
realizēt kādā no simtgadei veltītā
jiem pasākumiem.

Lai radītu vienotu svētku plānu 

Ķekavas novadā, ir izveidota dar
ba grupa, kurā apvienojušies da
žādu nozaru un iestāžu pārstāvji, 
kuri reizi mēnesī tiekas, lai radoši 
strādātu pie simtgades procesu vir
zīšanas un radīšanas. Tā ir darba 
grupa, kurā aicināti pievienoties arī 
uzņēmēji un nevalstisko organizā
ciju pārstāvji, lai svētki, kurus ra
dām Latvijai, būtu arī svētki mums 
pašiem. Nākamā sanāksme plāno
ta 27. aprīlī plkst. 11.00 Ķekavas 
Kultūras namā. Tāpat, ja kādam 
novada iedzīvotājam rodas brīniš
ķīga ideja, ko varētu iekļaut svētku 
programmā, bet pats nav gatavs to 
īstenot, lūdzam ar to dalīties, sūtot 
uz epastu jic@kekava.lv vai zvanot 
novada koordinatorei Lindai uz 
tālruni 28633004.

Latvijas simtgades svētki būt tieši 
tik brīnišķīgi, cik brīnišķīgus mēs 
tos radīsim!

Linda Vaškevica-Veita

Latvijas simtgade – iespēja radīt svētkus ikvienam

Sākums 11. lpp.


