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Novada skolēnu
mācību uzņēmums
„Bratus’’ starp
labākajiem Latvijā
novada zi ņas

8. lpp.

2019. gadā ikkatrs mēnesis bijis nozīmīgu notikumu, jaunu atklāsmju un skaistu mirkļu pilns!
Lai mums visiem darbīgs, panākumiem un dabas krāšņuma piepildīts 2020. gads! Arī šogad par
aktuālajiem notikumiem ziņosim ne tikai pašvaldības informatīvajā ikmēneša izdevumā, bet arī
mūsu tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos un skaistākās novada un novadnieku uzņemtās fotogrāfijas,
kā ierasts, publicēsim Ķekavas novada profilā tiešsaistes sociālajā tīklā „Instagram”!

Izstrādāts
novada
labiekārtošanas
plāns
Novada ziņ as

7. lpp.

Rotājumu
konkursā
pieteikti
28 novada
objekti
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķekavas novada pašvaldība rīko Ziemassvētku rotājumu
konkursu „Uzmirdzi Ķekavas novadā”, un
2019. gadā konkursā tika pieteikts visvairāk – kopumā 28 – izrotāto objektu: dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu māju balkoni
un lodžijas, uzņēmumu ēku fasādes, logi
un skatlogi, kā arī Ziemassvētku egles.
Visvairāk pieteikumu saņemts kategorijā
„Individuālās dzīvojamās mājas un to pagalmi” – par balvām sacentīsies 15 objekti.
Savukārt izrotātos daudzdzīvokļu namu
balkonus un lodžijas konkursā pieteikuši
septiņi iedzīvotāji.
Pieteiktie konkursa objekti tiek vērtēti piecās kategorijās:
5 „
 Individuālās dzīvojamās mājas un to
pagalmi”;
5 „
 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoni un lodžijas”;
5 „
 Uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu
ēkas un tām piegulošās teritorijas”;
5 „
 Uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi
un skatlogi”;
5 „Ziemassvētku egle”.
Visi pieteikumi pretendē arī uz papildu nominācijām – vērtēšanas komisijas specbalvu un nomināciju „Iedzīvotāju simpātija”.
Janvāra pirmajās dienās pieteiktos objektus
apskatīja un novērtēja konkursa vērtēšanas
komisija diennakts gaišajā vai tumšajā laikā
atkarībā no pieteikumā norādītā rotājumu
eksponēšanai paredzētā diennakts laika.
Savukārt nominācijas „Iedzīvotāju simpātija” uzvarētājs tiks noteikts interneta balsojumā – par savu simpātiju var nobalsot
līdz 15. janvārim pašvaldības mājaslapā
www.kekavasnovads.lv, kā arī pašvaldības
lapā sociālajā tīklā «Facebook».
Konkursa laureāti tiks paziņoti svinīgajā
apbalvošanas ceremonijā 23. janvārī Rāmavas Depkina muižā. Kopējais balvu fonds ir
1930 eiro. Naudas balvu saņems trīs labākie
dalībnieki katrā vērtēšanas kategorijā un
papildu nomināciju uzvarētāji, bet „Iedzīvotāju simpātija” iegūs pārsteiguma balvu.
Administratīvā pārvalde
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Baložos izveidoti
mūsdienīgi bērnu
rotaļu laukumi
Turpinot pilsētas labiekārtošanu,
Baložos, tā dēvētajā Medema parkā,
izveidoti jauni, mūsdienīgi bērnu
rotaļu laukumi, kā arī izsludināts
iepirkums apgaismojuma izbūvei šajā
teritorijā.
Pērn Baložos tika atklāta arī moderna un
plaša labiekārtota atpūtas vieta pie Titurgas ezera, savukārt šogad šāda atpūtas
vieta tiks izveidota otrpus ezeram Titurgas
pusē.
Tāpat Ķekavas novada pašvaldība ir iesniegusi biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” projektu konkursā pieteikumu,
lai ierīkotu Titurgā, Zaļās ielas tuvumā,
strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem atbilstoši starptautiskajiem strītbola
noteikumiem. Šā projekta ietvaros plānots
izveidot laukumu ar mākslīgo segumu,
piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus basketbola grozus. Laukumu
varēs izmantot Ķekavas novada iedzīvotāji
dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā
laika pavadīšanai, gan dažādu līmeņu sacensībām un sporta spēlēm.
Pirmo atlases kārtu šis projekts ir izturējis, un šobrīd to vērtē Lauku atbalsta dienests. Pozitīvas atbildes gadījumā pašvaldība saņems līdzfinansējumu vairāk nekā
25 000 eiro apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai strītbola laukuma izveidei.

Lai nodrošinātu plānveidīgu darbu publiskās ārtelpas labiekārtošanā, ievērojot
vienotas vadlīnijas rotaļlaukumu, apstādījumu, aktīvās atpūtas zonu izveidē, ir
izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas
plāns turpmākajiem septiņiem gadiem.
Administratīvā pārvalde

Pašvaldība līdzfinansējusi
pieslēgumus centralizētajiem
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem
Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju
skaitu, kas pieslēgtas centralizētajai
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, Ķekavas novada pašvaldība šogad
piešķīrusi aptuveni 20 000 eiro līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvei.
Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu saņēmušas desmit mājsaimniecības – divas mājas Odukalnā, divas mājas
Loreķu laukā, četras mājas Vimbukrogā,
viena māja Katlakalnā un viena māja Baložos. Katra mājsaimniecība saņēmusi līdzfinansējumu līdz 2000 eiro, kopā visām šīm
mājsaimniecībām pašvaldība piešķīrusi finansējumu apmēram 20 000 eiro.
Pašvaldības līdzfinansējumam varēja pieteikties tie nekustamie īpašumi, kas atrodas Ķekavas novadā un kuru sastāvā
ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja.
Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa
ielu ir jābūt izbūvētiem centralizētajiem
2020. gada janvāris

ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem. Uz
šo pašvaldības finansiālo atbalstu varēja
pretendēt trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, 1. vai 2. grupas invalīdi un tie,
kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas
kara dalībnieki un Nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki.
Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide ir viens no būtiskiem
veidiem, kā pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem var rūpēties par vidi un gruntsūdeņu
tīrību. Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Ķekavas novadā jau ir izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Odukalnā, Katlakalnā, Vimbukrogā, Rāmavā,
Ziedonī, kā arī jaunākais projekts – Loreķu
laukā Ķekavā.
Administratīvā pārvalde

Stipendijās vidusskolēniem
izmaksāti 13 000 eiro
Jau piekto gadu pēc kārtas abās Ķekavas novada vidusskolās 10.–12. klašu
audzēkņi par labām sekmēm saņem
stipendiju 30 vai 50 eiro apmērā. Šobrīd
stipendiju saņem 33 vidusskolēni, un
2019. gadā šim mērķim izlietoti gandrīz
13 000 eiro no pašvaldības budžeta.
2019./2020. mācību gada pirmajā (rudens)
semestrī stipendiju par labām sekmēm Ķekavas novadā saņēma 33 skolēni – deviņi
Baložu vidusskolā, no kuriem augstākais
vidējais vērtējums ir 9,13 balles, un 24 audzēkņi Ķekavas vidusskolā, kur augstākais
vidējais vērtējums ir 8,71 balles. Savukārt
pavasara semestrī Ķekavas novadā stipendijas saņēma 36 skolēni, un augstākais vidējais vērtējums bija 9,31 balles. Kopumā stipendijās 2019. gadā ir izmaksāti 12 984 eiro.
Pēdējos piecos gados ir pieaudzis bērnu
skaits, kuri izvēlējušies turpināt mācības
kādā no Ķekavas novada vidusskolām.
2019./2020. mācību gadā novadā 10.–12. klasē
mācījās 159 audzēkņi, no tiem 116 Ķekavas
vidusskolā un 43 skolēni Baložu vidusskolā.
Savukārt pirms pieciem gadiem kopējais vidusskolēnu skaits novadā bija 104 skolēni.
Stipendijas tika ieviestas 2014./2015. mācību gadā, un to mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Ķekavas novada skolās un

paaugstināt savus mācību sasniegumus.
Ķekavas novadā ir divas izglītības iestādes,
kurās skolēniem ir iespēja iegūt vidējo izglītību, – Ķekavas un Baložu vidusskola.
Uz stipendiju var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
10.–12. klašu audzēkņi. Ja vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša
stipendiju 30 eiro apmērā, bet, ja skolēna
vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav
zemāks par 8,5 ballēm, – 50 eiro mēnesī.
Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā
mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par
6 ballēm. Stipendiju var saņem tie, kuriem
nav neattaisnotu stundu kavējumu, kuri
ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus
un kuriem nav administratīvo pārkāpumu
ārpus skolas. Viena no prasībām, lai iegūtu
mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.
Administratīvā pārvalde

Labdarības projektā iepriecināti
86 bērni no Ķekavas novada
2019. gadā jau astoto reizi „Laimas” labdarības namiņš dāvāja iespēju bērniem no
daudzbērnu, audžu vai maznodrošinātas
ģimenes un bērniem ar invaliditāti piepildīt savu sapni par Ziemassvētku dāvanu.
Ar iedzīvotāju atbalstu tika radīta svētku sajūta 1500 bērnu no 20 Latvijas novadiem,
tostarp 86 bērniem, kas ir Ķekavas novada
Sociālā dienesta redzeslokā.
Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka no Ķekavas novada akcijā piedalījās
86 bērni vecumā no viena līdz trīspadsmit
gadiem gan no trūcīgas vai maznodrošinātas

ģimenes, gan bērni ar īpašām vajadzībām.
Bērnu zīmētajās kartītēs bija attēloti ļoti dažādi sapņi par Ziemassvētku dāvanu – gan
sporta inventārs, piemēram, velosipēds un
slēpes, gan galda spēles un grāmatas, gan
arī saldumi.
Ķekavas novada Sociālā dienesta darbinieki visu vecāku un bērnu vārdā saka lielu
paldies ikvienam, kurš iesaistījās dāvanu
sarūpēšanā, kā arī projekta organizatoriem! Lielākā dāvana mums visiem – laimīga bērna smaids!
Administratīvā pārvalde

paziņojums
Par parakstu vākšanas vietu
noteikšanu
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas
nobalsošanai par apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījumi
likumā „Par pašvaldībām”” atcelšanu, no
2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim
Ķekavas novada teritorijā ir noteiktas trīs parakstu vākšanas vietas :
5 Ķ
 ekavas novada pašvaldība – Gaismas
ielā 19, k. 9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā;
5 B
 aložu pilsētas pārvalde – Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā;
5 D
 augmales pagasta pārvalde – „Salnās”,
Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas
novadā.
Parakstu vākšanas vietu darba laiki:
5 p
 irmdienās, trešdienās, piektdienās un

Bezmaksas infotālrunis

9 8488

svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;

5 o
 trdienās, ceturtdienās un sestdienās no

plkst. 15.00 līdz 19.00.
Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks
organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas
vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar vēlētāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu.
Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas
29. dienā (līdz 13. februārim) plkst. 12.00
jānogādā attiecīgajā parakstu vākšanas vietā
(vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā).
Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās
tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas
dienā, proti, 14. februārī.
Ar pārējo informāciju var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē.
Ķekavas novada vēlēšanu komisija
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Saņemtas 495 anketas ar Ķekavas novads ieņem pirmo
viedokļiem par Ķekavas
vietu Latvijā e-asistenta
novada teritorijas robežas pakalpojuma nodrošināšanā
grozīšanu
Ir noslēgusies Ķekavas novada pašvaldības organizētā iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana par Ķekavas novada teritorijas daļas atdalīšanu un pievienošanu
Olaines novadam atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajam grafiskajam variantam gaidāmās administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros.
Ministrijas piedāvātā robežu maiņa Ķekavas novadā skar trīs ciemus – Mellupus,
Plakanciemu un Dzērumus –, kur dzīvo
aptuveni 1000 cilvēku. Lai noskaidrotu
Ķekavas novada, bet jo īpaši atdalāmās
teritorijas iedzīvotāju viedokli, tika veikta
viņu aptauja. Pērn no 12. novembra līdz
10. decembrim iedzīvotājiem bija iespēja
aizpildīt anketas, lai paustu savu nostāju
attiecībā uz teritorijas administratīvās robežas mainīšanu.
Iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana ir noslēgusies, un kopumā ir saņemtas 495 anketas, kuras tiks izvērtētas un apkopotas,
lai sagatavotu Ķekavas novada domes gala

ziņojumu par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas rezultātiem, kas tiks nosūtīts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Paldies visiem par aktivitāti un
viedokļa paušanu!
Administratīvā pārvalde

Tiek atvērta iedzīvotāju aptaujas
anketu urna.

Aicinām pieteikties dalībai
stendā „Radīts Ķekavas novadā”
Ķekavas novada mājražotāji un amatnieki
aicināti piedalīties kopējā stendā „Radīts
Ķekavas novadā” starptautiskajā izstādē
„Pavasaris 2020”, kas norisināsies no 2. līdz
4. aprīlim izstāžu kompleksā „Rāmava”.
Saskaņā ar izstādes organizatoru SIA
„A.M.L.” norādījumiem dalībai tirdzniecības zonā tiks apstiprināti dalībnieki, kuri
atbilst izstādes tematikai – „Lauku sēta un
tai raksturīgais, dārza darbi un iekārtošana, mājražotāju pārtikas izstrādājumi”.
Izstādes tematikā neiekļaujas tāda produkcija kā plastmasas rotaļlietas un citas
importētas mantas, ziepes un citi līdzīgi
izstrādājumi, apģērbs, kas nav paredzēts
dārza darbiem, rotaslietas, rotas.
Lai veicinātu Ķekavas novadā radītās produkcijas atpazīstamību izstādes apmeklētāju un nozares profesionāļu vidū, kā

arī uzzinātu klientu atsauksmes, Ķekavas
novada pašvaldība aicina vietējos mājražotājus un amatniekus iepazīstināt ar sevi
un savu produkciju vienotā stendā „Radīts
Ķekavas novadā”.
Dalībnieku
pieteikumi
e-pastā
info.uznemumiem@kekava.lv tiks gaidīti līdz
9. februārim.
Papildu informācijai interesenti aicināti sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Kristīni Danovsku, zvanot uz tālruņa numuru 29374340 vai rakstot uz e-pasta
adresi kristine.danovska@kekava.lv.
28. starptautisko lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības un komunālās saimniecības izstādi organizē SIA „A.M.L.” sadarbībā ar Zemkopības ministriju.
Attīstības un būvniecības pārvalde

informācija novada iedzīvotājiem
No 1. janvāra 15 maršrutu galapunkts atrodas
Rīgas starptautiskajā autoostā
No 2020. gada 1. janvāra pietura Rīgas maršruta taksometru stacija (MTS), kas atradās
Marijas ielā 2A, vairs nevar tikt izmantota
kā reģionālo autobusu maršrutu galapunkts
Maršruta numurs
5432
6779
6843
6844
6848

Valsts un Ķekavas novada pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
ir uzrādījis labus rezultātus gan Pierīgas, gan Latvijas mērogā, ierindojoties
pirmajā vietā Latvijā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtajos
pieteikumos ar pilnvarotā e-asistenta
palīdzību.

sakarā ar to, ka zemes īpašnieks ir uzteicis
nomas līgumu. Tāpēc tagad 15 reģionālo
maršrutu galapunkts atrodas Rīgas starptautiskajā autoostā.

Maršruta nosaukums
Rīga–Rāmava–Baloži
Rīga–Daugmale
Rīga–Pļavniekkalns–Ķekava
Rīga–Valdlauči–Pļavniekkalns–Ķekava
Rīga–Sarma–Baldone
VSIA „Autotransporta direkcija”

To apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais ikgadējais Valsts un pašvaldību vienoto
klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbības izvērtējums laika posmā no 2015. gada
oktobra līdz 2019. gada septembrim.
Šajā izvērtējumā Ķekavas novada VPVKAC
ir starp sekmīgākajiem klientu apkalpošanas centriem Latvijā, ņemot vērā kopējo
pakalpojumu skaitu, sniegto pakalpojumu
daudzveidību, pakalpojumu skaita izmaiņu noturību laika gaitā un virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot atbalstu klientiem.
Ķekavas novada VPVKAC ir izcelts kā
viens no centriem, kas sniedz lielu skaitu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) pakalpojumu daudzveidīgās dzīves situācijās, piemēram, ģimenes pabalstu, bezdarbnieka vai slimības pabalstu.
Tāpat Ķekavas novads ir valstī pirmajā vietā
e-asistenta pakalpojuma lietošanā, piedāvājot klientiem iespēju pilnvarot klientu apkalpošanas centra darbinieku par e-asistentu, kas pieprasa VSAA pakalpojumus viņu
vārdā. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem nav
elektroniskās pieejas, lai autorizētos portālā
„Latvija.lv” un pieprasītu VSAA pakalpojumus, var Ķekavas novada klientu apkalpošanas centrā saņemt pilnvaroto e-pakalpojumu. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jāmēro
tālāks ceļš uz kādu no VSAA klientu apkal-

pošanas nodaļām un jāgaida garā rindā, lai
pieprasītu sev nepieciešamo pakalpojumu
klātienē tur. Iedzīvotāji labprāt izmanto šo
iespēju, tādējādi apliecinot šāda risinājumu
nepieciešamību un lietderību.
2018. gada oktobrī, kad VPVKAC tīklā tika
uzsākta pilnvaroto e-pakalpojumu pieteikumu sniegšana VSAA pakalpojumiem,
Ķekavas novada VPVKAC bija viens no
septiņiem pirmajiem klientu apkalpošanas
centriem, kas uzsāka šā pakalpojuma ieviešanu, un kopš tā laika tas ir bijis būtisks
pieteikumu sniegšanas kanāls. Sniedzot
šo pakalpojumu, Ķekavas novada klientu
centrs nodrošina virzību uz e-pakalpojumu
izmantošanu, ko, balstoties uz labas pārvaldības principiem, ievēro arī citas Ķekavas
novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības, piemēram, Būvvalde, kurā ir nodrošināta būvniecības procesa dokumentu
aprite elektroniski, izmantojot elektronisko
būvniecības sistēmu (BIS). Arī Ķekavas novada Būvvaldes darbs ir novērtēts ar balvu
nominācijā „E-iecerēm bagātākā pašvaldība” Būvniecības valsts kontroles biroja rīkotajā konferencē „BIS – platforma būvniecības procesa digitalizācijai”.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novads pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā iemaksās 5 miljonus eiro
Izskatīšanai valdībā iesniegtie Finanšu ministrijas izstrādātie noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2020. gadā paredz, ka šogad pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda apmērs plānots 280,3 miljoni eiro. Ķekavas novadam
fondā būs jāiemaksā vairāk nekā 5 miljoni
eiro iepriekšējo 2,8 miljonu vietā.
Lielāko daļu fonda ieņēmumu veidos
valsts budžeta dotācija 183,88 miljonu
eiro apmērā, bet pašvaldību iemaksas būs
96,42 miljoni eiro.
Paredzēts, ka lielāko iemaksu – 64,3 miljonus eiro – veiks Rīgas pašvaldība, otra
lielākā iemaksa būs no Jūrmalas pašvaldības – 9,39 miljoni eiro.
Mārupes novads iemaksās 5,95 miljonus
eiro, Ķekavas novads – 5,08 miljonus eiro,
Garkalnes novads – 5,05 miljonus eiro, Carnikavas novads – 2,11 miljonus eiro, Babītes
novads – 1,67 miljonus eiro, Ikšķiles no-
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vads – 1,02 miljonus eiro, Ādažu novads –
949 624 eiro, Stopiņu novads – 834 610 eiro,
bet Saulkrastu novads – 41 494 eiro.
No republikas pilsētām lielākos līdzekļus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda – 27,5 miljonus eiro – saņems Daugavpils, kurai seko Liepāja, kas saņems
17,05 miljonus eiro, Rēzekne – 8,32 miljonus eiro, Jelgava – 8,11 miljonus eiro, kā arī
Jēkabpils, kura saņems 5,99 miljonus eiro.
Starp novadiem no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiks sadalīti 210,35 miljoni eiro. Finanšu ministrijā skaidro, ka, lai
veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
aprēķinu, noteikta ieņēmumu prognoze
virknē nosacījumu, tostarp no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma
nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi utt.
2019. gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda apmērs bija 206,71 miljons eiro.
Administratīvā pārvalde
2020. gada janvāris
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novada ziņas

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAVEIKTAIS 2019. GADĀ

Izbūvēta gājēju ietve un ielu apgaismojums Odukalnā.

Ķekavas novadā tiek nodrošināts
41 valsts un pašvaldības e-pakalpojums.
Tos izmantojuši gandrīz 3000 iedzīvotāju.

PĀRVALDE
Efektīvas pārvaldības nolūkos ieviesta pilnībā grāmatvedības un finanšu dokumentu elektroniskā aprite.
Ērtākai saziņai ar pašvaldību ieviests vienotais bezmaksas informatīvā tālruņa numurs 8488.
Izveidota jauna Ķekavas novada vizuālā
identitāte. Novada sauklis ir „Augam!”, kas
iemieso novada galvenās vērtības – darbīgumu, izaugsmi un zaļu dzīvesveidu.
Ķekavas novads ieņem pirmo vietu Latvijā
e-asistenta pakalpojuma nodrošināšanā, kā
arī ir starp sekmīgākajiem klientu apkalpošanas centriem Latvijā, ņemot vērā kopējo
pakalpojumu skaitu, sniegto pakalpojumu
daudzveidību, pakalpojumu skaita izmaiņu
noturību laika gaitā un virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot atbalstu klientiem.

Ķekavā, Gaismas ielā 19, pie māju korpusiem 2, 4, 5, 6, 8 un 9, auto stāvlaukuma un
tam piebraucamo ceļu pārbūves ietvaros pārbūvētas ietves, brauktuves, pazemes
komunikāciju tīkli un elektroapgādes kabeļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija un
ielu apgaismojums, kā arī noasfaltēts stāvlaukums un ielas.

Izbūvēts LED apgaismojums Meistaru ielā
Valdlaučos un Zvejnieku ielā Vimbukrogā.
Saulgriežu ielā atjaunots apgaismojums
un pabeigta ielas pārbūves projektēšana.
Atjaunots asfalta segums Atmodas ielā
Ķekavā.
Ierīkota nojume autobusa pieturvietā pie
jaunās Ķekavas sākumskolas.
Izstrādāti būvprojekti diviem apvienotajiem gājēju un veloceliņiem – gar autoceļu
V6 Ķekava–putnu fabrika posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai un gar autoceļu
V2 no Valdlaučiem līdz Ziedonim; notiek
veloceliņa projektēšana no Ķekavas līdz
Katlakalnam.

Nosiltināta daudzdzīvokļu māja Ķekavā,
Gaismas ielā 19, k. 7, un uzsākti siltināšanas darbi mājai Ķekavā, Nākotnes ielā 8.

Ķekavas novada Būvvalde ieguvusi
balvu nominācijā „E-iecerēm bagātākā
pašvaldība”, kurā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, elektroniski
iesniegts visvairāk būvniecības ieceru.

Atklāts Ķekavas novada Jaunu ideju centrs – mājvieta ne tikai jauniešiem, bet arī
uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām kopstrādes telpas ietvaros.

INFRASTRUKTŪRA

LABIEKĀRTOŠANA

Uzsākta moduļu tipa piebūves būvniecība
pie Ķekavas vidusskolas, kas nodrošinās
papildu mācību telpas 300 bērniem.
Iegādāta zeme jaunas skolas būvniecībai
Katlakalnā, kas nākotnē varētu uzņemt
līdz 500 apkaimes bērnus.

Izbūvēts LED apgaismojums autobusu
pieturvietās „Alejas” un „Vimbas” pie
valsts autoceļa A7.
2020. gada janvāris

Izstrādāti būvprojekti Jaunatnes ielas posma un Uzvaras prospekta posma pārbūvei
Baložos.
Uzlabota satiksmes organizācija Gaismas
ielas un autoceļa A7 krustojumā, luksoforam izvietojot papildsekciju.

Izstrādāts vienots labiekārtošanas plāns
turpmākajiem septiņiem gadiem, lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas,
rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi.

Labiekārtota Ezera ielas atpūtas vieta pie Titurgas ezera Baložos.
Bezmaksas infotālrunis
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Baložos, Medema parkā, uzstādītas jaunas, modernas rotaļu iekārtas un veikts
iepirkums apgaismojuma izveidei.
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novada ziņas
Sagatavoti divi projektu pieteikumi
LEADER līdzfinansējuma saņemšanai,
lai Titurgā ierīkotu strītbola laukumu atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem un
Ķekavā izveidotu multifunkcionālu sporta
laukuma segumu, kas būtu piemērots arī
ziemas sporta veidiem.

Organizēta vides akcija, kuras laikā šķiroto
atkritumu laukumā „Gurnicās” iedzīvotāji
bez maksas varēja nodot vieglo automašīnu
riepas un bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Lielajā talkā sakoptas 45 vietas novadā.

Labiekārtota Vēju ielas atpūtas vieta pie
Daugavas Ziedonī.

Sakopti ilgstoši novārtā pamesti, vidi
degradējoši pašvaldības īpašumi Ķekavā,
Baložos un Dzērumos.
Veikti laivu ielaišanas vietas sakārtošanas
darbi atpūtas vietā pie Važu rāvēja Vedmeros.

Ķekavas novada pašvaldība piešķīrusi vairāk nekā 8500 eiro jaunajam novada uzņēmumam SIA „Cake Fab” projekta „Iekārtu iegāde saldētu musa desertu ražošanai”
īstenošanai grantu programmas „(ie)dvesma” ietvaros.

REMONTDARBI
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Izveidoti jauni puķu apstādījumi Baložos, Ķekavā un Daugmalē. Dienliliju
dobe Daugmalē tapa ar Daugmales selekcionāra Gunta Granta stādu dāvinājumu un Daugmales mazpulku atbalstu.
Apbalvoti 23 Ziemassvētku rotājumu konkursa „Uzmirdzi Ķekavas novadā” dalībnieki par skaisti izrotātām mājām.

VIDE

Izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas
tīkli Ķekavas pagastā, Loreķu laukā, paredzot vairāk nekā 300 pieslēguma vietu privātmājām.
Pašvaldība 19 000 eiro apmērā līdzfinansējusi māju pieslēgšanu centrālajai ūdensapgādei un kanalizācijai.
Izveidots pirmais labiekārtotais šķirošanas
laukums Ķekavas novadā – Ķekavā, „Gurnicās”.

Veikts bērnudārza „Ieviņa” vecākā korpusa
jumta remonts un siltināšana, kā arī atjaunotas notekcaurules, lai samazinātu siltuma
zudumu un izdevumus par siltumenerģiju.
Daugmales pamatskolā veikta mīkstā jumta
seguma nomaiņa, kā arī veikts sporta zāles
un ģērbtuvju savienojošā gaiteņa remonts.
Veikti jumta remontdarbi Pļavniekkalna sākumskolai, kā arī atsevišķos kabinetos veikti
kosmētiskie remonti.
Baložu vidusskolai izremontēta viena mācību klase, kā arī veikts Ķekavas Mūzikas
skolas filiāles telpas remonts.
Ķekavas Mūzikas skolas ēkai nomainīti
jumta logi.
Ķekavas vidusskolai pilnībā atjaunotas centrālās ieejas kāpnes, kā arī iekārtoti divi jauni mācību kabineti.
Bērnudārzā „Zvaigznīte” Valdlaučos veikts
medicīniskā kabineta, arhīva telpas un savienojošā gaiteņa remonts.
Baložos pirmsskolas izglītības iestādei
„Avotiņš” veikts kosmētiskais remonts ēkas
fasādes cokolam un korei.
Ķekavas Mākslas skolā veikti ieejas mezgla
jumta un durvju remonta darbi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ķekavas novadā pilnībā ieviesta trīs
konteineru sistēma – konteineri nešķirotajiem atkritumiem, stiklam, plastmasai,
papīram un metālam.
Apsekojot mājsaimniecības, par vairāk
nekā 10% jeb 450 pieaudzis noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits,
tādējādi veicinot videi draudzīgu apsaimniekošanu.
Sadarbībā ar SIA „Clean R” veiksmīgi īstenots pilotprojekts, kura ietvaros privātmāju īpašnieki var bez maksas izveidot atkritumu šķirošanas punktus. Projekta laikā
izveidoti 17 punkti.
Pavasarī un rudenī aizvadītas „Eko dienas”, kad iedzīvotāji bez maksas varēja nodot nederīgās elektropreces un lielgabarīta
atkritumus.

Jau trešo gadu organizētas Ķekavas novada
Uzņēmēju dienas, kuru laikā notika sociālās
uzņēmējdarbības darbnīcas, „Jauniešu uzņēmīguma forums”, kontaktbirža un pasniegtas Ķekavas novada Uzņēmēju gada balvas.
Par Gada uzņēmēju tika atzīts metālapstrādes uzņēmums SIA „EMJ Metāls”.

Uzsākts darbs pie tehniskās jaunrades
parka izveides Baložos. Pirmās apmācības šajā teritorijā veikuši bezpilota lidaparātu uzņēmumi „SPH Engineering”
un „DJI Latvija”.
Īstenots projekts „Industriālais mantojums”, kura ietvaros tika attīstīts Baložu

Paplašināts svētku rotājumu klāsts Baložos, Titurgā, Valdlaučos, Ķekavā un Daugmalē.
kūdras muzejdzelzceļš un no jauna izbūvēts pasažieru vagons, izveidotas informatīvās planšetes un norāžu zīmes.
Pirmo reizi Ķekavas novadā notika Darba
birža, kur vienkopus pulcējās darba meklētāji un darba devēji, piedāvājot aktuālās
vakances.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā
iesaistījās 12 uzņēmumi, piedāvājot 90 vakances skolēnu brīvlaikā.
Turpinot veicināt uzņēmējdarbības attīstību
novadā, parakstīts sadarbības memorands
ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi.
Sarīkoti 12 brīvdabas tirgi, kā arī organizēts
vienotais Ķekavas novada uzņēmumu un
mājražotāju stends „Radīts Ķekavas novadā” starptautiskajās izstādēs Rāmavā.
Ķekavas novada tūrisma piedāvājums prezentēts starptautiskajā izstādē „Balttour 2019”.
Kopā ar Pierīgas pašvaldībām uzsākts projekts pie vienota tūrisma piedāvājuma izveides.
Domes vadība un pašvaldības speciālisti klātienē iepazinuši desmit novada uzņēmumus.
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Pašvaldība piedalās starptautiskajā projektā
„CITIES4CSR” (Pilsētas korporatīvai sociālai atbildībai), lai palielinātu uzņēmumu
korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu
lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī.

IZGLĪTĪBA

2019./2020. mācību gadā Ķekavas
novada vispārējās izglītības iestādēs
mācības uzsāka 2518 skolēni, to skaitā
306 pirmklasnieki. Profesionālās
izglītības iestādēs mācās vairāk nekā
800 bērnu.
2020. gada janvāris
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Papildus jau apmaksātai ēdināšanas maksai 1.–4. klašu skolēniem no 2019. gada
1. septembra pašvaldība apmaksā ēdināšanas izmaksas bērnudārzos 1 eiro apmērā
par dienu katram piecus un sešus gadus
vecam bērnam no daudzbērnu ģimenēm.
Pašvaldība līdzfinansējusi 15 vasaras
nometņu projektus par kopējo summu
12 600 eiro.
Ķekavas novadā reģistrējušās vairāk nekā
100 aukles, kuras kopumā pieskata 320 bērniņus gadā. Papildus pašvaldība apmaksā
vietas privātajos bērnudārzos aptuveni
400 bērniem.
Palielināts līdzfinansējums auklēm līdz
170 eiro mēnesī par vienu bērnu.
Paaugstināts līdzfinansējums privātajiem
bērnudārziem: par bērnu no 1,5 līdz 4 gadu
vecumam – 262,75 eiro, bet par bērnu, kuram nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, – 193,42 eiro mēnesī.
Par labām sekmēm vidusskolēni saņem
30 un 50 eiro stipendiju, un gadā šim mērķim piešķirti gandrīz 13 000 eiro.
Pašvaldība izmaksājusi naudas balvas
131 skolēnam un pedagogam par augstiem
sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
Uzlaboti skolēnu pārvadāšanas pakalpojumi uz skolu un atpakaļ 15 maršrutos.
Pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka īstenot mācības pēc jaunās, kompetenču pieejā
balstītās sistēmas, bet Ķekavas vidusskola
turpina darboties kā pilotskola projektā
„Kompetenču pieeja mācību procesā”.
Noslēdzies „Erasmus+” projekts „Quality
school”, kurā, apkopojot Vācijā un Lietuvā
gūto pieredzi un praksi, tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma novada vispārējās
izglītības iestādēs.
Pašvaldība iesaistās izglītības programmās
„Pumpurs” un „Latvijas Skolas soma”, kā
arī Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros
tiek realizētas dabaszinātņu un tehnoloģiju jomu nodarbības (robotika un programmēšana).
Godināti labākie Ķekavas novada pedagogi
un pasniegtas Jauniešu gada balvas.
„Draudzīgā aicinājuma” ietvaros Ķekavas
novadā uzņemts toreizējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš tikās arī ar
novada pedagogiem un uzņēmējiem.
Uz sešiem gadiem akreditēta Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna skola, Ķekavas Mūzikas skola un Ķekavas novada Sporta skola.

novada ziņas
ricikls, sniega motocikls, nakts redzamības
kameras, termovizors un pierādījumu nostiprināšanai nepieciešamā videotehnika.
Pašvaldības policija nodrošina patrulēšanu pie novada skolām, kā arī organizējusi
Drošības mēnesi izglītības iestādēs.
Rūpējoties par novadnieku drošību, iegādātas pārvietojamās videonovērošanas
kameras.
Modernizēta publiskās videonovērošanas
sistēma un uzstādītas 34 videonovērošanas
kameras.

SABIEDRĪBA

Aizvadīts pirmais Ķekavas velobrauciens, kas pulcēja gandrīz 600 dalībnieku četrās
disciplīnās.

Jaudīgi nosvinēti Ķekavas novada svētki ar populāru mūziķu – Intara Busuļa, grupu
„Dagamba” un „Triānas parks” – piedalīšanos.

SOCIĀLĀ JOMĀ, VESELĪBA
UN DROŠĪBA
Paplašinātas personu grupas, kuras ar
2019. gadu var saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus, kā ar palielināts
nodokļa atvieglojuma apmērs.
Novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem
piešķirti nekustamā īpašuma atvieglojumi
vairāk nekā 92 000 eiro apmērā.
Pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi,
kas paredz paaugstināt pabalstu kurināmā
iegādei no 180 eiro līdz 230 eiro gadā ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss.
Palielināts pašvaldības atbalsts bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – paaugstināts ikmēneša mācību vai
studiju pabalsts no 64,03 eiro līdz 120 eiro.
2020. gada janvāris

Ar iedzīvotāju iesaistīšanos tapis jaunais Ķekavas novada videoklips.
Palielināts bērna piedzimšanas pabalsts
līdz 250 eiro.
Valdaučos, Meistaru ielā 43, iedzīvotājiem
izveidota saieta vieta.
Izmaksāti piedzimšanas pabalsti 298 ģimenēm gandrīz 72 000 eiro apmērā.
Aprīkotas ārstniecības telpas ģimenes ārsta
prakses darbībai Daugmalē.
Iegādāta zeme Ķekavas ambulances ēkas
Gaismas ielā 15, Ķekavā, paplašināšanai.
Sagatavots un akceptēts ES projekts ģimenes ārsta telpu aprīkošanai Baložos, kura

ietvaros plānots iegādāties medicīnisko
aprīkojumu aptuveni 8000 eiro apmērā.
Veselības veicināšanas projekta ietvaros notikušas 80 veselības speciālistu bezmaksas
lekcijas, uztura nodarbības un meistarklases, 818 fizisko aktivitāšu veicināšanas nodarbības (baseins, slēpošana, skriešana, vingrošana, TRX u.c.) un 23 dienas pasākumi.
Sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru organizētas Donoru dienas Ķekavas novadā.
Reģionālā pašvaldības policija uzlabojusi
tehnisko nodrošinājumu – iegādāts kvad-
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NVO un fizisko personu projektu atbalsta
konkursā piešķirts līdzfinansējums līdz
2000 eiro trim projektiem.
Ķekavas novada Teritorijas plānojuma
izstrādes ietvaros notikušas iedzīvotāju
domnīcas trijās novada apkaimēs.
Trijās iedzīvotāju domnīcās tika apspriests
Ķekavas novada labiekārtošanas attīstības
piedāvājums turpmākajiem septiņiem gadiem.
Elektroniski saņemti 108 iedzīvotāju
priekšlikumi Ķekavas novada pašvaldības
2020. gada budžetam.
Veikta iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrotu viedokli par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto
Ķekavas novada teritorijas robežas grozīšanu.
No „Providus” saņemts atzinīgs novērtējums par sabiedrības iesaisti pašvaldības
budžeta veidošanā. Ķekavas novada pieredze prezentēta citām pašvaldībām, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.
Piešķirts apbalvojums „Ķekavas novada
Goda pilsonis” trim novadniekiem par ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā.

KULTŪRA UN SPORTS

Novadā notikuši vairāk nekā 600 kultūras pasākumi, kas pulcējuši vairāk nekā
45 000 novadnieku un viesu.
Ķekavas novadā darbojas amatiermākslas
kolektīvi, kuros dalība iedzīvotājiem ir bez
maksas. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu
darbību starptautiskos festivālos un konkursos.
Ķekavā atklāts piemiņas akmens Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem.
Daugmales multifunkcionālajā centrā izbūvēta plašāka skatuve.
Pirmo reizi notikuši Orķestra svētki par
godu Ķekavas novada jauniešu simfoniskā
orķestra jubilejai.
Sveikti seši novada amatiermākslas kolektīvi to darbības nozīmīgās jubilejās.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē novada sportisti izcīnīja deviņas medaļas, kopvērtējumā ieņemot 25. vietu 77 novadu un pilsētu
konkurencē.
Apbalvoti Ķekavas novada labākie sportisti
15 nominācijās.
Piešķirts finansējums novada sportistiem
130 000 eiro apmērā.
Noorganizēti 152 sporta pasākumi un aktivitātes, pulcinot lielāku dalībnieku skaitu
nekā iepriekšējā gadā.
Ieviesti jauni sporta pasākumi – pirmo
reizi notika, piemēram, orientēšanās spēle
„Ķekavas novads” un Vecgada kausi novusā un volejbolā.
Aktīva dalība Eiropas Sporta nedēļas un
Eiropas Mobilitātes nedēļas norisēs.
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Ķekavas novadā veidos kvalitatīvāku ārtelpu
Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi, ievērojot vienotas vadlīnijas, ir izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas attīstības piedāvājums turpmākajiem septiņiem gadiem, turklāt, pašvaldības aicināti, novada iedzīvotāji gada nogalē varēja izteikt savu viedokli un ierosinājumus
šā plāna pilnveidošanai. Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektorei Jolantai Jansonei jautājām, kāpēc pašvaldība šādu plānu veido un ko konkrētu tas dos, savukārt
plāna izstrādātāja – uzņēmuma „100 Acorns” – pārstāvim Ģirtam Runim vaicājām, kāds ir uzņēmuma redzējums un ko viņi var piedāvāt Ķekavas novada attīstībai.

Ķekavas novada labiekārtošanas plānu SIA „100 Acorns" veidoja kopā ar ainavu arhitektiem un citiem speciālistiem.

Galvenais uzdevums –
paskatīties no malas
Kā pastāstīja Ķekavas novada pašvaldības
izpilddirektore Jolanta Jansone, galvenā
problēma, izstrādājot šo plānu, bijis faktors, ka Ķekavas novadam nav viena vēsturiskā centra. „Tādēļ, lai izveidotu vienotu
veselumu – ar noformējumu, funkcionalitāti un pieejamību –, bija nepieciešams
speciālists, kuram jau ir pieredze publiskās
ārtelpas plānošanā un kurš zina, kā jau izveidotās lietas salikt kopā vienotā sistēmā.
Turklāt mums šķita svarīgi uzzināt, kā šīs
lietas redz arī novada iedzīvotāji. Tādēļ
novembra beigās Daugmalē, Ķekavā un
Baložos organizējām trīs domnīcas, lai
cilvēki varētu ieteikt konkrētas lietas. Tas
ļāva ieraudzīt kopainu, kā lietas varētu izskatīties rīt vai parīt. Tādējādi, lemjot par
budžetu, būs vieglāk pieņemt lēmumu, ja
ir nākotnes redzējums par konkrētām vajadzībām – piemēram, šogad kaut ko darīsim Baložos, nākamgad solīšus spersim
Daugmalē vai Ķekavā. Un, ja naudas būs
vairāk, tad arī vairāk varēs izdarīt.”
To stāstot, Jolanta Jansone norāda – topošais plāns varētu būt galvenais atbalsts,
pieņemot lēmumus attiecībā uz budžetu,
jo „šī būs iespēja paskatīties, ko no tā visa
varam izmantot”.
Vēl ļoti svarīga ir nianse, ka ikvienā no trim
vēsturiskajām novada vietām – Ķekavā,
Baložos un Daugmalē – attīstība notikusi
atbilstoši vēsturiskajai situācijai, vajadzībām, taču līdz šim nav bijis vienots koptēls.
Tāpēc topošajā labiekārtošanas plānā ir
mēģināts iezīmēt kopējo risinājumu, kādas
turpmāk varētu izskatīties, piemēram, ceļmalas, autobusu pieturvietas, apstādījumi,
gājēju un veloinfrastruktūra u. tml. „Tapušais plāns ir atbalsta instruments, palīgs ar
ieteikumu raksturu mums, deputātiem, un
arī iedzīvotājiem, un tālāk tas jau ir mūsu
kopdarbs – ko mēs izveidosim. Protams,

viss būs atkarīgs no budžeta,” nākotni ieskicē J. Jansone.
Līdz pagājušā gada 6. decembrim izteikt
savu viedokli par topošo plānu bija aicināti
arī novada iedzīvotāji, un, kā atklāj novada pašvaldības izpilddirektore, visās trijās
domnīcās cilvēki tiešām izteikuši konstruktīvas idejas un risinājumus, savukārt elektroniski saņemti 137 priekšlikumi, turklāt
ļoti daudzi bijuši tieši par labiekārtojuma
elementiem – kur ko izvietot, kādus cilvēki
gribētu redzēt rotaļu un sporta laukumus,
kā uzlabot drošību, piemēram, iekārtojot
apgaismojumu uz ceļiem, pa kuriem pārvietojas skolēni utt. „Iedzīvotāji ļoti skaidri
zina, ko grib,” saka J. Jansone un piebilst,
ka pirmie labiekārtošanas darbi – autobusu
pieturvietu sakārtošana – notiks jau šogad.
„Būs arī lielās lietas!” viņa sola.
Izstrādāt novada labiekārtošanas plānu
palīdzējis uzņēmums „100 Acorns”, kurš
uzvarēja izsludinātajā iepirkumā un par
kuru Jolanta Jansone ar atzinību saka:
„Mums ir ārkārtīgi veicies, ka, slēdzot līgumu ar uzņēmumu, kuram ir neilga pieredze, esam ieguvuši arī iespēju strādāt ar tā
sadarbības partneriem – vadošajiem pilsētplānošanas uzņēmumiem – SIA „Grupa93”
un SIA „Landshape”, kas šajos jautājumos,
tā teikt, ir apēdušas pudu sāls, līdz ar to
mēs esam dabūjuši labākos speciālistus
Latvijā.”

Sakārtota publiskā ārtelpa
un pieeja Daugavai
„Mēs kā nozares profesionāļi un praktiķi,
sadarbojoties ar ainavu arhitektiem un
citiem speciālistiem, ļoti cītīgi veidojām
plānu, jo tā ir tieša dzīves kvalitātes mēraukla – cik ērti, funkcionāli, skaisti, ekoloģiski, zaļi vai kā citādi mēs dzīvojam,”
stāsta SIA „100 Acorns” pārstāvis Ģirts
Runis, atzīstot – pirms ķerties pie labiekārtošanas plāna izstrādāšanas, viņiem bijis

svarīgi saprast, kas novadā jau ir, kāda ir
infrastruktūra, kas tiek izmantots šobrīd,
kādas ir tendences un tradīcijas attiecībā
uz šobrīd izmantoto labiekārtojumu un
apstādījumiem.
Nākamais solis bijis saprast, kas nepieciešams, ņemot vērā, ka katru gadu tieši dzīves
kvalitātes uzlabošanai un apkārtējās vides
labiekārtošanai tiek atvēlēts salīdzinoši neliels finansējums. „Vadlīnijas jeb plānu izstrādājām turpmākajiem pieciem līdz septiņiem gadiem, kas nozīmē, ka nedrīkstējām
sapņot, jo budžets un laiks bija ierobežots,”
rezumē Ģ. Runis, piebilstot – šā iemesla dēļ
plāna izstrādātāji secinājuši, ka ļoti saprātīgi būtu vispirms sakārtot tā saukto lietišķo
infrastruktūru. „Galvenokārt tās ir atpūtas
vietas, sabiedriskā transporta pieturvietas
uz galvenajiem ceļiem, lai tām būtu secīgs
un vienmērīgs pārklājums – lai, teiksim, ik
pēc 250 metriem ceļa malā cilvēkiem būtu
iespēja atpūsties un lai sabiedriskā transporta pieturvietas būtu ērtas. Otra lieta ir
atpūtas laukumi, bērnu rotaļlaukumi un
sporta laukumi, jo ļoti svarīgi ir apzināties,
ka liela daļa Ķekavas novada iedzīvotāju ir
vecuma grupā līdz 18–21 gadam un viņiem
ir specifiskas vajadzības publiskās ārtelpas
lietošanā. Tāpēc arī šeit mēs radījām secīgu
pārklājumu, sasniedzamību līdz aktivitātes
vietām, jo, ņemot vērā mūsu pieredzi, esam
pārliecināti, ka šīs aktivitāšu vietas nedrīkst
atrasties tālāk kā 10 minūšu gājienā no
mājām, pretējā gadījumā tās netiek izmantotas. Jo vairāk mēs cilvēkus dabūsim ārā
svaigā gaisā, jo spēcīgāka sabiedrība un sakoptāka apkārtne mums būs! Un tas uzliek
smagāku slodzi pašvaldībai, lai radītu kvalitatīvāku ārtelpu, ar vienkāršām metodēm
panākamu, skaidri saprotamu un pareizi
savienotu, lai nogurušais cilvēks varētu pēc
iespējas kvalitatīvāk atpūsties.”
Stāstot par to, kas paveikts Ķekavas novada labiekārtošanas plānošanā, Ģ. Runis at-
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gādina, ka puse novada ģerboņa ir zilā krāsā, kas simbolizē Daugavu. „Ja pajautāsiet
„vidējam pilsonim”, ar ko viņam saistās
Ķekavas novads, domāju, reti kurš pateiks,
ka ar Daugavu un ka novads atrodas Daugavas krastā ļoti garā krasta līnijā.” Tiesa,
viņš arī piebilst, ka dažādu iemeslu dēļ
publiska piekļuve Daugavai faktiski ir nogriezta, tāpēc „mēs jau varam skaisti runāt,
bet privātīpašnieki, kas ir izcīnījuši vietu
„pirmajā rindā”, man oponēs. Taču man
liekas, ka Latvijas skaistākajām upēm ir jābūt publiski pieejamām. Privātīpašniekiem
jāapzinās, ka cilvēkiem vismaz būtu jātiek
garām viņu īpašumiem un ka nav ilgtspējīgi privatizēt vietas, kas ir sabiedrības vērtība.” Tāpēc izstrādātajā plānā ir tendence
tuvākajos piecos gados atrast punktveida
pieejas pie ūdens – gan atpūtas vietas, gan
peldvietas, kur tas iespējams, un pēc tam
tiks meklēti iespējamie savienojumi.
Izstrādājot plānu, vērā ņemti arī novada
iedzīvotāju ieteikumi, un, kā atklāj Ģirts
Runis, tajos dominējis viss iepriekšminētais „ar lielu uzsvaru uz gājēju un veloceliņu savienojumiem, jo – nav jēgas uzbūvēt
punktu, pie kura tu nevari piekļūt. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski – visām Latvijas
pašvaldībām saprast, ka, ja, piemēram,
Ķekavas novadā dzīvo aptuveni 25 tūkstoši cilvēku, reāli ar auto pārvietojas mazākums no viņiem. Tad kāpēc mēs projektējam, plānojam un būvējam ar akcentu uz
autotransportu? Tas ir absurdi! Manuprāt,
vairāk ir jārūpējas par visneaizsargātāko
sabiedrības daļu un to, ko tā visvairāk lieto. Ja salīdzina infrastruktūras būvēšanas
un uzturēšanas izmaksas, tad gājēju, velo
un mobilitātes infrastruktūra kalpo daudz
ilgāk un ir lētāka nekā autotransporta infrastruktūra.”
Una Griškevica,
speciāli izdevumam „Ķekavas Novads”
2020. gada janvāris
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Baložu vidusskolai būs jauna piebūve un sporta laukums
Samazinot projekta izmaksas, kā to
Ķekavas novada pašvaldībai pieprasa
Centrālā finanšu līgumu aģentūra, Baložu vidusskolai līdz 2021. gada nogalei
tiks uzbūvēta jauna piebūve un sporta
laukums, lai nodrošinātu piemērotu mācību vidi 280 bērniem.
Vienīgais veids, kā samazināt skolas projekta izmaksas un to realizēt pilnā apjomā,
tas ir, neatsakoties no sporta laukuma, ir
pārskatīt piebūves, kas ir visdārgākā šajā
projektā, tehniskās prasības un vizuālos
risinājumus (sākotnēji skolas piebūves risinājums un izskats tika plānots identisks
tam, kāda piebūve jau šobrīd ir uzbūvēta
pie skolas). Skolas piebūvi realizējot kā
moduļu tipa būvi un izvēloties risinājumu,
lai sporta stadionam nav jāveic finansiāli
dārgā blakus esošās kāpas nostiprināšana, pašvaldība varētu iekļauties projekta
sākotnējā summā, tas ir, līdz 9 miljoniem
eiro.
Baložu vidusskolas direktore Vita Broka,
kura ir piedalījusies skolas projektā no
paša sākuma un turpina piedalīties tā plānošanā un īstenošanā, uzsver: „Redzu, ka
pašvaldība spēj ātri un elastīgi rīkoties, lai
pielāgotos situācijai, kad finanšu līdzekļi no valsts puses netiek piešķirti, un lai
mūsu Baložu vidusskolas bērniem varētu
uzbūvēt jaunas mācību klases un sporta
laukumu pēc iespējas īsākā laikā.”
V. Broka piekrīt, ka Ķekavas novada pašvaldības rīcība šobrīd ir vienīgais reālais
risinājums, kā realizēt projektu, turklāt
saglabājot visu svarīgo, kas bija plānots, –
gan skolas piebūvi 280 skolēniem, gan
sporta laukumu. Vienlaikus skolas direktore izsaka nožēlu, ka šobrīd ar šo situāciju
tiek spekulēts un tiek maldināti iedzīvotāji.
Uz jautājumiem par skolas projekta īstenošanas gaitu ikvienam interesentam var atbildēt pašvaldības projektu vadītājs Māris
Ozoliņš.
„Mēs esam pierādījuši Centrālajai finanšu
līgumu aģentūrai, ka spējam samazināt
projekta izmaksas, kā viņi to pieprasa, un
izbūvēt skolas piebūvi un sporta stadionu
Baložos,” pauž Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

„Mums galvenais ir nodrošināt 280 vietas
skolēniem un to, lai visiem Baložu vidusskolas bērniem ir, kur sportot jaunajā skolas laukumā.”
Īstenojot jauno projektu, mainīsies vien
piebūves tehniskais un vizuālais risinājums (mūra būves vietā būs moduļu tipa
būve), bet mācību klašu platība un skaits,
kā arī paredzamais skolēnu skaits, kas to
varēs izmantot, paliks nemainīgs, proti,
tur papildus varēs mācīties 280 bērni. Arī
sporta laukums paliek; nedaudz mainās tikai tā izvietojums, proti, tas tiks novietots
slīpi, lai nav jānorok kāpa. Arī potenciālā
baseina atrašanās vieta joprojām paliek
rezervēta. Šādi, samazinot projekta kopējās izmaksas, pašvaldība varēs to īstenot,
saņemot gan Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējumu 3,2 miljonu eiro apmērā, gan valsts aizdevumu.
Iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar jaunās piebūves un sporta laukuma projekta vizualizāciju. Projektējot tiks domāts arī par
vizuālo risinājumu, lai tas veidotu kopējo
ansambli ar esošajām skolas ēkām.
Šādas Ķekavas novada pašvaldības rīcības
pamatā ir Centrālās finanšu līgumu aģentūras (CFLA) norādījumi, ka pašvaldībai
nepieciešams pārskatīt Baložu vidusskolas
būves tehnisko risinājumu, piebūvi realizējot kā moduļa tipa būvi, līdz ar to pašvaldībai jāizsludina jauns projektēšanas iepirkums, ko plānots veikt šā gada pirmo divu
mēnešu laikā. Pie šādiem nosacījumiem ar
CFLA ir panākta vienošanās par līguma
grozījumiem un projekta realizācijas termiņa pagarinājumu vismaz līdz 2021. gada
31. decembrim.
Iepriekš izsludinātajā iepirkumā lētākais
piedāvājums Baložu vidusskolas piebūves un stadiona būvniecībai bija 13 miljoni
eiro, kas bija gandrīz par 4 miljoniem eiro
vairāk nekā 2016. gadā sākotnēji iecerēts.
Būvniecības sadārdzinājums skaidrojams
ar šobrīd visā valstī pieaugošo būvniecības
apjomu un augstajām būvnieku cenām.
Jau provizoriskā tāme pirms iepirkuma
izsludināšanas 2018. gada nogalē liecināja, ka projekta būvniecības izmaksas būs
krietni lielākas, nekā tika prognozēts
2016. gadā.

Projektu ar šādām izmaksām pašvaldība
2019. gada sākumā iesniedza CFLA, kā arī
pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē,
lai saņemtu valsts aizdevumu Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai. Taču, ņemot vērā to, ka pašvaldība var
uzņemties ilgtermiņa saistības tikai situācijā,
kad ir pilnībā zināmi finansēšanas avoti un
pieejams finansējums visa līguma finansēšanai, pašvaldība nevarēja slēgt līgumu par
piebūves būvniecību, jo kopējās izmaiņas
CFLA jau apstiprinātajā līgumā nesaskaņoja.
Aizņēmums Valsts kasē projektam pieejams
ir tikai situācijā, kad CFLA kā atbildīgā iestāde ir saskaņojusi pilnu projekta finansēšanas plānu. Sakarā ar to, ka Ministru kabinets
2019. gada jūlijā pieņēma lēmumu, ar kuru
samazināja pašvaldību pieeju kredītlīdzekļiem projektu līdzfinansēšanai, Ķekavas novada pašvaldībai nebija iespēju nodrošināt
pilnu projekta finansēšanas shēmu.
Tāpēc pašvaldībai, nesaņemot valsts aizņēmumu skolas paplašināšanas projektam,
nācās meklēt citus risinājumus un pieņemt
attiecīgus lēmumus, kas tika izdarīti pagājušā gada decembrī Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē.
Atgādinām, ka atbilstoši Baložu vidusskolas projektam arī turpmāk plānots izbūvēt
piebūvi divos stāvos.

Skolas 1. stāvā plānots izbūvēt:
5 divas mācību klašu telpas – angļu un
latviešu valodas apmācībām, dalītajām
klasēm;
5 divas grupu stundu telpas ar bīdāmām
sienām;
5 skolotāju telpu;
5 sanitāros mezglus un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi).
Skolas 2. stāvā plānots izbūvēt:
5 astoņas mācību klašu telpas;
5 divas skolotāju telpas;
5 ventilācijas kameru;
5 palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi
u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību
vidi.
Papildus:
5 skolā tiks ieviesti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā
skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas
mobilās datorklases);
5 projektā paredzēta divu jaunu dabaszinātņu (fizika, ķīmija) kabinetu iekārtošana;
esošā sporta laukuma pārbūve.
5 Šie darbi notiktu projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību
vides uzlabošana” ietvaros.
Administratīvā pārvalde

Skolēnu mācību uzņēmums „Bratus” starp labākajiem Latvijā

„Cits bazārs ziemā” 7. decembrī norisinājās
Rīgā, tirdzniecības centrā „Domina”, un tajā
skolēnu mācību uzņēmumiem bija iespēja tirgot savu produkciju. Bija pieteikušies
400 uzņēmumi, bet pasākumā tirdzniecības
centrā 270 labākos pārstāvēja 900 skolēnu no
visas Latvijas.
Pasākumu organizēja „Junior Achievement
Latvia” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, un tā ietvaros jaunieši
varēja gan tirgoties un prezentēt savu uzņēmumu tirdzniecības centra apmeklētājiem,
gan sacensties par balvām. Uzņēmumus
2020. gada janvāris

vērtēja ne tikai apmeklētāji, bet arī 40 pieredzējuši profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un
valsts pārvaldes, pasniedzot balvas septiņās
nominācijās. „Sociālo mediju komunikācijas
balvu” vidusskolu grupā ieguva uzņēmums
„Bratus” no Ķekavas vidusskolas, pierādot
sevi kā prasmīgākos sociālo mediju komunikācijā. „Bratus” izgatavo koka makus-karšu
turētājus, kas ir gan praktisks aksesuārs, gan
gaumīgs dizaina elements.
Administratīvā pārvalde

F OTO : V I N E TA V Ī TO L I Ņ A

Skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā „Cits bazārs ziemā” pasniegtas balvas labākajiem mācību uzņēmumiem septiņās nominācijās. Balvu par prasmīgu sociālo
mediju komunikāciju saņēma Ķekavas vidusskolas uzņēmums „Bratus”, kas izgatavo
koka makus-karšu turētājus.

Ķekavas vidusskolas skolēnu
mācību uzņēmums „Bratus”
pasākumā „Cits
bazārs ziemā”.
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novada ziņas
Ķekavas novadā viesojas
Bordesholmas pašvaldības pārstāvji
Gada nogalē ikgadējā vizītē Ķekavā ieradās novada sadraudzības pašvaldības pārstāvji no Bordesholmas (Vācija) – pilsētas mērs un pārstāvji no Bordesholmas pašvaldības un Bordesholmas un
Ķekavas sadraudzības biedrības.
Vizītes ietvaros tika apmeklētas
Mellupu sociālās mājas un Ķekavas Sociālās aprūpes centrs,
kur viesiem tika sniegts sirsnīgs
koncerts, pēc kura Bordesholmas
delegācija iepriecināja aprūpes
centra iemītniekus ar pirmssvētku dāvanām.
Delegācija tikās ar Ķekavas novada pašvaldības vadību un speciālistiem, lai pārrunātu turpmākos
sadarbības plānus, nosakot sadraudzības aktivitātes 2020. gadam energoefektivitātes piere-

dzes apmaiņas jomā, skolēnu
prakses nodrošināšanā un Bordesholmas pieredzes pārņemšanu Ķekavā sociālajā projektā „Tafeln” par ēdiena ziedošanu sociāli
maznodrošinātām personām.
Savukārt Jaunatnes iniciatīvu
centra pārstāvji ar jauniešiem
noorganizēja delegācijas viesiem
ritma studijas meistarklasi. Žurnālistikas, Foto un video studijas
jauniešiem bija iespēja intervēt
un veidot reportāžu par sadraudzības pašvaldību, sniedzot

starptautiskajiem viesiem iespēju
klātienē redzēt, kā attīstījies un
darbojas Bordesholmas un Ķekavas sadarbības projekts „Miera
balodis”.
Bordesholmas delegācija draudzīgā gaisotnē tikās arī ar Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības biedrību, vienojoties par abu
biedrību sadarbības plāniem, tajā
skaitā par kopīgi plānoto braucienu uz Vāciju un Dāniju.
Attīstības un būvniecības pārvalde

paziņojums
Par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2019. gada 12. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 14 „Par detālplānojuma projekta
Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – šķiroto atkritumu
savākšanas laukuma un biznesa parka izveide.

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā
Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā.

dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē 2019. gada
12. decembrī tika izskatīti 27 jautājumi:
5
5

5

5

5
5
5
5

5
5

5
5

5
5
5

5

5

5
5

par Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras
stratēģijas 2020.–2022. gadam apstiprināšanu;
par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” par zaļo zonu ierīkošanu
un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;
par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA „Baložu
komunālā saimniecība” par zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētā;
par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA „Ķekavas nami” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,
ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas un
Daugmales pagastā;
par 2017. gada 13. jūnija zemes nomas līguma
Nr. 21-19/17/31 termiņa pagarināšanu;
par 2010. gada 16. jūnija zemes nomas līguma
Nr. 2547 termiņa pagarināšanu;
par nekustamā īpašuma „Jeņči 129” atsavināšanu;
par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada domes
2013. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 2, § 3 „Par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko
plānu 2013.–2020. gadam”;
par latvāņu ierobežošanas pasākumu uzsākšanu
2020. gadā;
par grozījumiem saistošajos noteikumos „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Ķekavas novadā”;
par detālplānojuma „Siļķes” Ķekavas pagastā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;
par detālplānojuma „Lācēni” Ķekavā, Ķekavas pagastā, redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
par detālplānojuma „Dižcelmiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;
par detālplānojuma Rīgas ielā 36, Baložos, apstiprināšanu;
par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Braslas-1” un „Braslas-2”
Ķekavā, Ķekavas pagastā;
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 3, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 1, Rāmavā, Ķekavas pagastā;
par nekustamā īpašuma „Elektropārvade” zemes
vienības Vasaras ielā 2, Krustkalnos, sadalīšanu;
par nekustamā īpašuma „Elektropārvade” zemes

5

5

5

5

5
5
5

5

vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0051
Valdlaučos sadalīšanu;
par administratīvi teritoriālo reformu – pašvaldības
viedoklis Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai;
par Ikšķiles novada pašvaldības un Ķekavas novada
pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu;
par vienošanos noslēgšanu pie Iecavas novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līguma;
par vienošanos noslēgšanu pie Inčukalna novada
pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma;
par V.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
par grozījumiem Ķekavas ambulances, Sporta aģentūras un Sociālās aprūpes centra nolikumos;
par grozījumiem saistošajos noteikumos „Nodeva
par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”;
par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam investīciju plāna aktualizāciju.

2019. gada 6. decembrī Ķekavas novada domes
ārkārtas sēdē izskatīti septiņi jautājumi:
5

5
5
5

5

5
5

par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019. gada
5. aprīļa lēmumā Nr. 3 (protokols Nr. 8) „Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projektu „Moduļu tipa
būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas”;
par zemes iegādi jaunas skolas ēkas būvniecībai;
par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības
2019. gada budžetā;
par jaunu projektēšanas darbu veikšanu projekta
„Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību
vides uzlabošana” realizācijai;
par ieceri atsavināt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā daļu no nekustamā īpašuma Gaismas ielā 13,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
par nekustamā īpašuma Gaismas iela 13, Ķekavā,
daļas atsavināšanu;
par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
nekustamo īpašumu Gaismas ielā 13 un 15, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai.

2019. gada 18. decembrī Ķekavas novada domes
ārkārtas sēdē tiks izskatīts viens jautājums:
5

par Baložu pilsētas un Lapenieku ciemata iedzīvotāju
vajadzību ņemšanu vērā un iekļaušanu 2020. gada
budžetā.
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paziņojumi
par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Siļķes”
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019. gada 12. decembrī pieņēmusi lēmumu „Par
detālplānojuma „Siļķes” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, noliktavu, vispārīgās ražošanas uzņēmumu, darījumu objektu būvniecība.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2020. gada 14. janvāra līdz 4. februārim.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 30. janvārī
plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (52. darba
vieta) Gaismas ielā 19, k.9-1, Ķekavā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties Ķekavas
novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību
gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta,
tālr. nr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Lācēni”
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu
atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019. gada 12. decembrī pieņēmusi lēmumu „Par
detālplānojuma „Lācēni” nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2020. gada 14. janvāra līdz 4. februārim.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 23. janvārī
plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (52. darba
vieta) Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties Ķekavas
novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību
gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta,
tālr. nr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

policijas informācija
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas pārvaldes
informācija par 2019. gada decembri:
saņemti izsaukumi...................................................................................... 319
uzsāktas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās............................ 30
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi............................ 15
saņemta korespondence............................................................................. 94
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.......................................... 47
pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības.............. 19
nosūtīta korespondence............................................................................ 121
citām iestādēm nodoti materiāli................................................................. 26
patversmē nodoti dzīvnieki......................................................................... 11
dzīvesvietā nogādātas personas...................................................................1
aizturētas personas...................................................................................... 13
īstenoti prevencijas pasākumi........................................................................2
Valsts policijā nogādātas personas...............................................................8
patversmē nogādātas personas................................................................. 11

līdzjūtība
„Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
paliek cilvēka mūžs.”
(Z. Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vilmas Dārziņas tuviniekiem.
Reiniku ģimene
2020. gada janvāris
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normatīvie akti

Saistošie noteikumi Nr.21/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 6. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 „Par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas
kārtību””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2019. gada 14. novembra sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 25)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
41. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada 6. septembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 „Par aukļu datu
bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu 3. punktā vārdus „Izglītības daļa” ar vārdiem „Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā – Pašvaldība, izveido un
uztur privātpersonu datu bāzi, turpmāk tekstā – Datu bāze, kurā tiek reģistrētas privātpersonas, kuras ir tiesīgas
saņemt Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas
un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem”, kas apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2018. gada
1. jūnija sēdes lēmumu (Nr. 1, protokols Nr. 13), turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr. 2/2018, apstiprinātu
atbalstu, sniedzot aukles pakalpojumu Saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 noteiktā kārtībā reģistrētam bērnam
un bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1. kura ieguvusi vidējo profesionālo pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību. Juridiskās personas
reģistrēšanas gadījumā juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma sniegšanu ar
privātpersonu, kura ieguvusi pedagoģisko izglītību;”
4. Izteikt saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2. kura iegūst pedagoģisko izglītību (nepieciešama izziņa no augstskolas). Juridiskās personas reģistrēšanas
gadījumā juridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakalpojumu sniegšanu ar privātpersonu,
kura ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma pedagoģiskai izglītībai;”
5. Izteikt saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.5. ģimenes ārsta atzinuma kopija par fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpojumus.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. pieteikuma iesniedzēja ģimenes ārsta atzinuma kopija.”
Sēdes vadītāja
V. Baire
Saistošie noteikumi Nr. 25/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 22/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” nolikums”
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2019. gada 12. decembra sēdes lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 28)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2011 „Pašvaldības
aģentūras „Ķekavas ambulance” nolikums” šādus grozījumus:
1.1. p
 apildināt noteikumu 11. punktu ar 11.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.13. katru gadu līdz 31. janvārim, bet ne vēlāk kā līdz Aģentūras nākamā gada budžeta apstiprināšanai
Domē, sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un iepriekšējā gada darba plāna izpildi, pārskatu noformējot atbilstoši šo noteikumu pielikumam.”;
1.2. svītrot noteikumu V nodaļu;
1.3 a
 izstāt noteikumu VI nodaļas nosaukumā vārdus „Domes ieceltās atbildīgās amatpersonas kompetence
Aģentūras darbības pārraudzībā” ar vārdiem „Aģentūras darbības pārraudzība”;
1.4 izteikt noteikumu 16. punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:
„16. Atbildīgā amatpersona uzrauga Aģentūras darbu un informē Domi par Aģentūras darbības jautājumiem.”;
1.5. svītrot noteikumu 17. un 18. punktu;
1.6. p
 apildināt noteikumus ar pielikumu „Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un ______. gada darba
plāna izpildes pārskats” (pielikums).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”.
Pielikumā: Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. 22/2011 „Pašvaldības
aģentūras „Ķekavas ambulance” nolikums” pielikums „Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas
un ______. gada darba plāna izpildes pārskats”.
Domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks
A. Ceļmalnieks
Saistošie noteikumi Nr. 27/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 12/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums”
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2019. gada 12. decembra sēdes lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 28)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2014. gada 23. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 „Pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums” šādus grozījumus:
1.1. p
 apildināt noteikumu 12. punktu ar 12.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.13. katru gadu līdz 31. janvārim, bet ne vēlāk kā līdz Aģentūras nākamā gada budžeta apstiprināšanai
Domē, sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un iepriekšējā gada darba plāna izpildi, pārskatu noformējot atbilstoši šo noteikumu pielikumam.”;
1.2. svītrot noteikumu IV nodaļu;
1.3. a
 izstāt noteikumu V nodaļas nosaukumā vārdus „Atbildīgās amatpersonas kompetence Aģentūras darbības
pārraudzībā” ar vārdiem „Aģentūras darbības pārraudzība”;
1.4. izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Aģentūra nodota Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vai viņa nozīmētas personas pārraudzībā.”;
1.5. izteikt noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:
„20. Atbildīgā amatpersona uzrauga Aģentūras darbu un informē Domi par Aģentūras darbības jautājumiem.”;
1.6. svītrot noteikumu 21. un 22. punktu;
1.7. p
 apildināt noteikumus ar pielikumu „Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un ______. gada darba
plāna izpildes pārskats” (pielikums).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”.
Pielikumā: Ķekavas novada pašvaldības 2014. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12/2014 „Pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums” pielikums „Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas
un ______. gada darba plāna izpildes pārskats”.
Domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks
A. Ceļmalnieks
2020. gada janvāris

Bezmaksas infotālrunis
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paziņojums
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Dižcelmiņi” Katlakalnā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019. gada 12. decembra sēdes lēmumu Nr. 13 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dižcelmiņi” Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Dižcelmiņi” Katlakalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta, tālr. nr. 67847161), pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Saistošie noteikumi Nr. 26/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada
27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2011 „Ķekavas
novada pašvaldības sporta aģentūras nolikums””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes2019. gada 12. decembra sēdeslēmumu Nr. 25
(protokols Nr. 28)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 8. punktu, Publisko
aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 23/2011 „Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras
nolikums” šādus grozījumus:
1.1. papildināt noteikumu 15. punktu ar 15.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.13. katru gadu līdz 31. janvārim, bet ne vēlāk kā līdz Aģentūras
nākamā gada budžeta apstiprināšanai, sniedz Domei pārskatu par
vidēja termiņa darbības stratēģijas un iepriekšējā gada darba plāna
izpildi, pārskatu noformējot atbilstoši šo noteikumu pielikumam.”;
1.2. izteikt noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Atbildīgā amatpersona uzrauga Aģentūras darbu un informē
Domi par Aģentūras darbības jautājumiem.”;
1.3. papildināt noteikumus ar pielikumu „Aģentūras vidēja termiņa
darbības stratēģijas un ______. gada darba plāna izpildes pārskats”
(pielikums).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas
Novads”.
Pielikumā: Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošo
noteikumu Nr. 23/2011 „Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras
nolikums” pielikums „Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas
un ______. gada darba plāna izpildes pārskats”.
Domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks
A. Ceļmalnieks

Saistošie noteikumi Nr. 23/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 7. marta
saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 „Par Ķekavas novada
pašvaldības 2019. gada budžetu””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2019. gada 6. decembra sēdes lēmumu Nr. 3
(protokols Nr. 27)
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
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošajos notei-

kumos Nr. 6/2019 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada budžetu”
šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam
ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 34 062 595 eiro apmērā
saskaņā ar 1. pielikumu.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam
izdevumos 38 928 380 eiro apmērā, t.sk. aizņēmumu pamatsummas
atmaksas līdzekļi 1 507 406 eiro apmērā un pamatkapitāla palielināšana
pašvaldības kapitālsabiedrībās 1 770 944 eiro apmērā. Noteikt naudas
līdzekļu atlikumu 1687 eiro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas
līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 1. janvāri 2 245 738 eiro apmērā,
2019. gada aizņēmumu summu 2 620 047 eiro apmērā, t.sk. stāvlaukuma rekonstrukcijai 849 103 eiro, ūdenssaimniecības attīstībai Ķekavas
pagastā 1 770 944 eiro. Apstiprināt saistību apjomu 2019. gadā 2 258
171 eiro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.”
4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2019. gadam
izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām saskaņā ar 5. pielikumu.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
8. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
Domes priekšsēdētāja
V. Baire
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sports

Vecā gada nogalē, 28. decembrī, Ķekavas sporta klubā 41 novusa spēles entuziasts piedalījās „Vecgada balvu izcīņā novusā”.
Dalībnieki sacentās tautas un licencēto spēlētāju grupās, dāmas
un kungi tika vērtēti atsevišķi. Kad sacensības bija pusē, notika arī
konkursi – „Mīnusi” un „Centru izsišana”.
„Centri”, vīrieši, tautas klase:
1. Valdis Priede; 2. Sandris Caics;
3. Valērijs Veļčinskis.
„Centri”, vīrieši, licencētie spēlētāji: 1. Ainis Bilinskis; 2. Mikus
Andersons; 3. Jānis Dūmiņš.
Tautas klase, sievietes: 1. Daina
Vanaga; 2. Regīna Andersone;
3. Laura Pavāre.
Tautas klase, vīrieši: 1. Rihards
Akmeņkalns; 2. Valdis Priede;
3. Edijs Biļkins.
Licencētie spēlētāji: 1. Edgars Siliņš; 2. Ritvars Kauss; 3. Nikolajs
Belonoščenko.
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

Liels prieks, ka sacensības pulcēja
tik daudz dalībnieku! Pēc septiņu
stundu cīņām labākie tika apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju – putnu fabrikas „Ķekava” un „Ķekavas
avota” – sarūpētajām balvām!
Uzvarētāji:
„Mīnusi”, sievietes: 1. Vita Turne;
2. Kristīne Kušķe; 3. Regīna Andersone.
„Mīnusi”, vīrieši, tautas klase:
1. Rihards Akmeņkalns; 2. Jānis
Lūcis; 3. Valdis Priede.
„Mīnusi”, vīrieši, licencētie spēlētāji: 1. Andis Kušķis; 2. Jānis Dūmiņš; 3. Gunārs Evers.
„Centri”, sievietes: 1. Regīna Andersone; 2. Vita Turne; 3. Kristīne Kušķe.

Mirklis no Vecgada balvas izcīņas novusā.

Vecgada volejbola turnīrā
uzvarētāju godā komanda
„Santa klaus!”
28. decembrī Ķekavas sporta klubā 13 dāmas un 29 kungi piedalījās otrajā Vecgada volejbola turnīrā. Liels prieks, ka dalībnieku
skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir audzis.
Pīrāgs un Lāsma Pokšāne), 3. vietā „Komanda 1” (Elvis Bināns,
Marija Stocka, Matīss Platais,
Viktors Smikarsts un Liene Bojāre). Turnīra vērtīgākais spēlētājs –
Kaspars Šulcs no komandas „Santa klaus!”.
Liels paldies pasākuma atbalstītājiem – putnu fabrikai „Ķekava”, „Red Bull”, „Piebalgas
alus” un „Ķekavas avots” – par
sarūpētajām balvām!

FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

Komandas tika veidotas pēc izlozes principa. Dalībnieki izlozes
veidā tika sadalīti 10 komandās,
kuras tiesneši savukārt salozēja
divās grupās. Pēc apļa turnīra
aizvadīšanas katras grupas četras
labākās komandas kvalificējās izslēgšanas cīņām.
Pēc vairāk nekā piecu stundu
cīņām par čempioniem kļuva
komanda „Santa klaus!” (Alina
Jankovska, Kaspars Šulcs, Jānis
Alde un Kaspars Skrinda), 2. vietā komanda „Vienkārši” (Kārlis
Skadiņš, Lauris Ikaunieks, Edijs

Vecgada volejbola turnīra dalībnieki.

Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

sporta sacensību un pasākumu kalendārs
kad?

cikos?

kur?

kas?

24.01. 20.00–22.00

Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss

24.01. 20.00–22.00

Ķekavas sporta klubs

25.01. 20.00–22.00

14.01. 20.00–21.30
16.01. 19.45–21.30
18.01. 16.00–18.00
18.01. 18.00–23.00
19.01. 10.00–18.00
19.01. 12.30–14.30
19.01. 16.00–16.55
19.01. 16.55–17.50
19.01. 17.50–18.45
19.01. 18.45–19.40
24.01. 19.00–24.00

27.01.
27.01.
1.02.
1.02.

19.00–21.00
21.00–23.00
10.00–18.00
15.00–20.00

2.02.

12.30–13.30

2.02.

13.30–15.00

2.02.
2.02.
2.02.
2.02.

16.00–16.55
16.55–17.50
17.50–18.45
18.45–19.40

Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vidusskola
Ķekavas vidusskola
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs

3.02.

21.00–23.00

Ķekavas vidusskola

4.02.

18.45–20.00

6.02.

19.45–21.30

7.02.

19.00–24.00

7.02.

20.00–22.00

7.02.
8.02.

20.00–22.00
14.00–18.00

8.02.

20.00–22.00

9.02.

13.00–15.00

9.02.

16.00–16.55

9.02.

16.55–17.50

9.02.

17.50–18.45

9.02.

18.45–19.40

Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss
Ķekavas vsk. sporta
komplekss

26.01. 16.00–16.55
26.01. 16.55–17.50
26.01. 17.50–18.45
26.01. 18.45–19.40

14.02. 20.00–22.00

Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, U-14, „Ķekavas Bulldogs”–„Ogres vilki”
(zēni)
„Olybet” basketbola līga, SBK, „Ķekava”–„A.R.T.” (siev.)
„ELVI” līga florbolā, „Ķekavas Bulldogs”–„Rubene” (siev.)
„Ķekavas novada sporta laureāts 2019”
Latvijas 1. līgas komandu čempionāts novusā vīriešiem, 2. kārta
„ELVI līga florbolā „Ķekavas Bulldogs”–FK „Ķekava” (siev.)
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B1–B5
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B2–B4
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A1–A5
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A2–A4
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē „Zolīte”, 6. posms
„ELVI” līga florbolā „Ķekava”–SK „Pārgauja” (vīr.)
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas Rietumu grupas spēle, BK „Ķekava”–BK
„Jelgava”/LLU
1. līga florbolā „Ķekavas Bulldogs”–„Bauska”/SC „Mēmele” (vīr.)
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B5–B2
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B3–B1
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A5–A2
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A3–A1
„Olybet” darba dienu basketbola līga, BK „Ķekava”/„BeBe.lv”–BJBS „Rīga” (vīr.)
„Olybet” darba dienu basketbola līga, BK „Ķekava”/„ISG”–BK „Olaine” (vīr.)
Latvijas 1. līgas komandu čempionāts novusā vīriešiem, 3. kārta
Latvijas jaunatnes līga florbolā U-10 sabraukums (zēni)
Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, U-13, „Ķekavas Bulldogs”–„Kurši” (zēni)
Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, U-14, „Ķekavas Bulldogs”–„Kurši” (zēni)
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B2–B3
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B4–B5
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A2–A3
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A4–A5
„Olybet” darba dienu basketbola līga, BK „Ķekava”/„ISG”–BK „Ķekava”/„BeBe.
lv” (vīr.)
Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, U-16, „Ķekavas Bulldogs”–FBK „SĀC”
(zēni)
„Olybet” basketbola līga, SBK „Ķekava”–„Ghetto lady” (siev.)
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē „Zolīte”, 7. posms
„ELVI” līga florbolā, „Ķekava”–„Irlava”/„Avant” (vīr.)
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas Rietumu grupas spēle, BK „Ķekava”–LU/BS „Rīga”
Latvijas jaunatnes čempionāts florbolā, U-10 (meitenes)
1. līga florbolā, „Ķekavas Bulldogs”–„Saulkalne” (vīr.)
„ELVI” līga florbolā, FK „Ķekava”–„Rubene” (siev.)
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B1–B4
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B5–B3
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A1–A4
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A5–A3
„ELVI” līga florbolā, „Ķekava”–FBK „Valmiera” (vīr.)

77 jaunie dambretisti piedalās Ķekavas
novada atklātajā čempionātā

Aizvadītā gada nogalē Baložu vidusskolā notika pirmais Ķekavas novada atklātais čempionāts dambretē
bērniem U-6, U-8 un U-10 grupās. Tajā piedalījās 77 bērni, pārstāvot Ķekavas novadu, kā arī uzaicinātie
viesi no Salaspils, Rīgas, Ikšķiles, Bauskas un Ozolniekiem.
Par uzvarētāju starp visjaunākajiem dalībniekiem U-6 grupā
zēniem kļuva Fricis Kreits no Baložiem, otrā vieta Oskaram Varikam no Ķekavas pagasta, trešais –
Mihails Siņica no Baložiem.
Meiteņu konkurencē U-6 grupā
pirmā bija Rūta Arāja (Bauska),
otrā vieta Emīlijai Brālei (Ķekava), trešā – Sindijai Semjonovai
(Ozolnieki).
U-8 grupā cīņas par pirmo trijnieku izvērtās visspraigākās. Pirmais
starp zēniem bija Aleksandrs Ivanovs (Rīga), otrais – Arvo Krebe
(Baloži), trešais – Marks Perevalovs (Salaspils).
Meitenēm U-8 grupā pirmā bija
Varvara Ivanova (Rīga), otrā –
Natālija Paškova (Salaspils), trešā – Grieta Kreita (Baloži).
U-10 grupā pirmais zēnu grupā
bija Ernests Kalniņš (Rīga), otBezmaksas infotālrunis
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FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

Vecgada balvu izcīņā novusā
kupls dalībnieku skaits

Dambretes čempionāta laureāti.
rais – Renārs Staškevics (Bauska),
trešais – Gustavs Alens Ļebids
(Baloži).
U-10 meitenēm pirmo vietu izcīnīja Elīna Arāja (Bauska), otro
vietu – Evelīna Lielgalve (Ķekava),
trešo – Laura Ķikuste (Baloži).

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā
grupā saņēma medaļas, kā arī
balvas no Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras un
Dambretes attīstības biedrības.
Laura Kronberga
2020. gada janvāris
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afiša
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS	
19. janvārī plkst. 18.00 spēlfilma
„Nekas mūs neapturēs”. Stāsts par
harizmātisku personību – mūzikas
producentu Ralfu, kurš sava nepiekāpīgā rakstura dēļ pārliecina sievu,
mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot zem viena jumta. Provokatīvs
skatījums uz vīrieša un sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē. Biļetes cena: 3 eiro.
31. janvārī plkst. 19.00 izrāde „Sieviete kā konfekte”. Brieduma komēdija stand-up stilā divās daļās. Titullomā Zane Daudziņa. Biļetes cena:
8, 10 un 12 eiro.
9. februārī plkst. 16.00 latviski
ierunātā pilnmetrāžas animācijas
filma „Karalienes korgijs” – sirsnīgs
stāsts par britu karaļnama sunīti,
kurš paņēmis brīvsoli un uz laiku
izbēdzis, lai iekultos dažādos jautros
piedzīvojumos. Biļetes cena: 3 eiro.
9. februāris plkst. 18.00 spēlfilma
„Pilsēta pie upes” (režisors Viesturs
Kairišs). Ansis ir daiļkrāsotājs, un viņš
ir pieprasīts pie visām varām, kas
nomainās īsā laika posmā pagājušā
gadsimta 30. gadu beigās. Patosa
pilnos ulmaņlaikus nomaina skarbie
komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa
iecerētā ir ebreju meitene Zisla, taču
jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus. Biļetes cena: 3 eiro.
25. februārī plkst. 19.00 Dereka
Benfīlda komēdija divās daļās „Ne
viss ir tā, kā izskatās”.
Komēdijā virkne notikumu sagriežas pamatīgā karuselī, kas liek
pasmaidīt skatītājiem, bet ne notikumu varoņiem. Lomās J. Kirmuška,
S. Adgezalova, A. Kukule, A. Ozoliņa, R. Bargais, V. Šoriņš vai J. Skanis.
Režisors V. Šoriņš. Biļetes cena: 8, 10
un 12 eiro.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES multicentrs
14. janvārī plkst. 17.30 lekcija
„Latvietim būt!?”. Tikšanās ar Sarmīti
Strautmani. Ieeja par ziedojumiem.

bibliotēku pasākumi
BALOŽU PILSĒTAS
BIBLIOTĒKA	
5	
15. janvārī plkst. 15.00 jauno
grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
5	
29.

janvārī plkst. 11.00 Ķiparu
Piparu rīta stunda. Aicināti mazuļi
ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgi lasītu un apskatītu grāmatas, kā
arī parotaļātos.

5	
4.

februārī plkst. 11.00 lasītāju
kluba tikšanās.

5	
4.

februārī plkst. 11.00 svečturu
rotāšanas darbnīca. Dalība bez
maksas.

5	
12.

februārī plkst. 15.00 jauno
grāmatu apskats „Pagrabiņā”.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA	
februārī plkst. 11.00 pasākumu cikls „Iepazīsti profesiju” –
rakstnieks un grāmatu ilustrators.
Sadarbībā ar Pļavniekkalna sestajām klasēm.

5	
13.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
5	
29. janvārī plkst. 10.30 tikšanās
ar Grāmatu Tārpiņu.

informācija senioriem
Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka Ziemassvētku paciņas apmaiņā pret ielūguma
kuponu varēs saņemt līdz 2020. gada 31. janvārim.
Paciņas var saņemt Sociālajā dienestā Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.8, Baložos, Uzvaras prospektā 1A, un
Daugmalē, „Adatiņās”.

dzimtsarakstu nodaļā 2019. gada decembrī
Reģistrēti 16 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Valentīns, Renārs, Ārens, Lauma, Estere, Amirs, Karlīna, Ernests, Anete, Letīcija, Sofija,
Eduards, Rita, Gabriels, Aleksandrs, Lauma Everīna.
Reģistrētas deviņas laulības, t.sk. divas noslēgtas baznīcā.
Reģistrēti 14 mirušie: Ainārs Andžāns (1965), Elza Buša (1935), Marija Cjumaka (1936), Nina Ivanova (1937),
Grigorijs Kokoša (1937), Vladimirs Kulačenko (1940), Aiga Kulaka (1973), Antoņina Nartiša (1926), Mečislavs
Odiņecs (1954), Andris Popēns (1948), Antoņina Roguļina (1929), Olga Sadovska (1952), Lidija Senkeviča (1944),
Vitālijs Sprigulis (1937).

w w w. k e k ava s n o va d s . lv

2020. gada janvāris

Reģistrācijas nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža: 11 500 eksemplāru.
Redakcijas adrese: Ķekava, Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV–2123.
Redaktore: Vineta Vītoliņa. Tālrunis: 67936044. E-pasta adrese: avize@kekava.lv.
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Bezmaksas infotālrunis

9 8488

22. janvārī plkst. 17.30 lekcija
„Latvietim būt!?”. Tikšanās ar Solvitu
Kūnu. Lekcijas tēma „Augu un cilvēku mijiedarbība. Sevis izzināšana
un transformācija”. Ieeja par ziedojumiem.
25. janvārī plkst. 12.00 bērnu rīts
„Ciemos pie Vinnija Pūka”. Tiksimies
ar Vinniju Pūku un viņa draugiem,
rotaļāsimies, dziedāsim, piedalīsimies radošajās darbnīcās.
ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS	
26. janvārī plkst. 17.00 Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas animācijas filma
„Projām”. Biļetes cena: 2 eiro. Pieejamas pirms seansa norises vietā.
31. janvārī plkst. 20.00 stand-up
komēdija „Latviešu komiķis”. Autors
un izpildītājs – Maksims Trivaškevičs.
Biļetes cena: 3 eiro. Pieejamas pirms
seansa norises vietā.
1. februārī plkst. 19.00 danču vakars.
6. februārī plkst. 19.00 koncertprogramma „Riekstkodis ceļo”.
Piedalās duets Roksana Tarvide un
Kaspars Bumbišs (klavieres). Programmā: Pēteris Čaikovskis, Klods
Debisī, Fransiss Pulenks, Romualds
Kalsons, Maika Nāss. Biļetes cena:
1 eiro. Pieejamas „Biļešu paradīzes”
kasē un pirms koncerta norises vietā.

KATLAKALNA
TAUTAS NAMS	
17. janvārī plkst. 19.30 režisora
A. Gaujas filma „Nekas mūs neapturēs”. Biļetes cena: 3 eiro.
18. janvārī plkst. 19.30 improvizācijas šovs „Smieties nav aizliegts”.
Biļetes cena: 4 eiro. Vietu rezervācija
pie galdiņiem (tālr. nr. 26439276).
25. janvārī plkst. 11.00 Ģimenes
rīts. Animācijas filma „Projām” (režisors G. Zilbalodis). 2019. gada
nacionālajā filmu festivālā „Lielais
Kristaps” atzīta par gada labāko animācijas filmu. Biļetes cena: 2 eiro.
25. janvārī plkst. 18.00 „Saviešu”
un draugu tradicionālais ziemas
koncerts „Skribu, skrabu, skrabeklīte”. Ieeja bez maksas.
1. februārī plkst. 14.00 gadskārtu
un mūža godu tradīciju skola. Seminārnodarbība „Vēsturiskais apģērbs
un tautastērps Latvijā”. Lektore Ieva
Pīgozne.
1. februārī plkst. 16.00 Sveču dienas svinības – sveču tīšana, dziedāšana, danči, rotaļas un kopīga Sveču
dienas putras baudīšana. Ieeja bez
maksas. Projektu atbalsta VKKF.
8. februārī plkst. 12.00 IK „Vecie
draugi” pasākums „Tas baltais ziemas rīts”. Biļetes cena: 3 eiro, kluba
biedriem bez maksas.
15. februārī plkst.18.00 sieviešu
kora „Magone” un draugu koncerts
„Ar mīlestību pasaulē”. Ieeja bez
maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS	
12. janvārī plkst. 12.00 žurnāla
„Praktiskie Rokdarbi” izstādes „Elegantie rokdarbi ar stāstu” atklāšana un tikšanās ar darbu meistarēm.
Laipni lūgti visi rokdarbnieki un
interesenti! Izstāde apskatāma līdz
28. februārim kultūras nama 2. stāva
foajē.
26. janvārī plkst. 14.00 teātra apvienības „PERFOrācija” izrāde ģimenēm ar līdzdarbošanos „Plastmasas
huligāni” pēc Agneses Vanagas
grāmatas motīviem – stāsts par divu
apņēmīgu brāļu cīņu ar plastmasas
maisiņiem.
Biļetes cena: 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama un „Biļešu
paradīzes” kasēs. Vietu skaits ierobežots. Izrādi rekomendējam bērniem
no 4 gadu vecuma.
15. februārī plkst. 19.00 koncerts
„Tu man blakus”. Piedalās mūziķis
Miks Dukurs. Biļetes cena: 3 eiro.
Nopērkamas kultūras nama kasē.
28. februārī plkst. 19.00 mūziķu
Kristīnes Kārkles-Kalniņas, Marta
Kristiāna Kalniņa, Edgara Kārkla,
Ilzes Gruntes un Ginta Solas koncerts „Ziema”. Biļetes cena: 15 eiro.
Nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs un kultūras nama kasē.
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS	
Līdz 29. februārim karikatūrista
Dz. Meļņa zīmējumu izstāde „Melnis
zīmē.lv”.
ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA
24. janvārī plkst. 19.00 Ķekavas Mūzikas skolas zālē Kultūras nama vokālā
ansambļa koncerts „SA–JŪTI DZIESMAS”. Ieeja bez maksas.

