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Paraksta sadarbības memorandu
ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi
Turpinot veidot Ķekavas novadu par uzņēmējdarbībai draudzīgu
pašvaldību, 1. decembrī sadarbības memorandu starp Ķekavas novada pašvaldību un biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju padome”
parakstīja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un Ķekavas novada
uzņēmēju padomes valdes priekšsēdētājs Inārs Bāgants. Parakstot
memorandu, puses apņemas veicināt novada un uzņēmējdarbības
attīstību, īstenot kopīgus projektus un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu.
na saturs tiks pārskatīts un atjaunots reizi ceturksnī.
Šobrīd plānā ietvertas tādas
aktivitātes kā Ķekavas novada
uzņēmēju padomes un pašvaldības pārstāvju kopīgas sanāksmes rīkošana aktuālo jautājumu
apspriešanai, biedrības iniciēta
projekta „Jauniešu darba birža”
atbalstīšana, kā arī Ķekavas novada uzņēmēju dienas un konkursa
„Ķekavas novada gada uzņēmējs”
organizēšana.
Sabiedrisko attiecību daļa
Ķekavas novada domes
un Ķekavas novada
uzņēmēju padomes pārstāvji
pēc memoranda
parakstīšanas.
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Noslēgtais memorands ir spēkā no šā gada 2. decembra līdz
2018. gada 31. decembrim.
„Ķekavas novads jau šobrīd
var lepoties ar daudzveidīgiem
un inovatīviem vietējiem uzņēmējiem. Memorands ļaus stiprināt mūsu savstarpējo sadarbību
un virzīties uz kopīgu mērķi –
uzņēmējdarbībai
draudzīgu
vidi pašvaldībā,” norādīja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja V. Baire.
Atjaunotais memorands papildināts ar darba plānu, kas
turpmāk ļaus labāk īstenot nospraustos mērķus un uzraudzīt
to izpildi. Memorands paredz, ka
darba plāns, kurā ietverti konkrēti pasākumi, abām pusēm jāveido
katru gadu. Lai nodrošinātu tā
aktualitāti visa gada garumā, plā-
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Sagaidot gadu miju, iedzīvotāji
aicināti piedalīties Ziemassvētku rotājumu konkursā „Uzmirdzi Ķekavas novadā”. Izrotāsim
savas dzīvojamās mājas, uzņēmumu un sabiedrisko iestāžu
ēkas, kopā radot īpašu svētku
noskaņu. Pieteikšanās konkursam līdz 22. decembrim.

Pēc 10 gadu pārtraukuma Ķekavas novada pašvaldība izsludina
Ziemassvētku rotājumu konkursu,
kas norisināsies no 2017. gada decembra līdz 2018. gada janvārim.
„Tā ir iespēja krāšņi pavadīt veco
un godam sagaidīt jauno gadu.
Negaidīsim, vai un kad mūs pārņems svētku noskaņa! Radīsim un
baudīsim to kopā!” aicina konkursa
organizatori.
Jebkurš iedzīvotājs konkursam
var pieteikt Ziemassvētku tematikai atbilstoši izrotātas mājas, kas
tiks vērtētas divās kategorijās:
• dzīvojamās mājas;
• uzņēmumi vai sabiedrisko iestāžu ēkas.
Visi pieteiktie objekti pretendēs
arī uz papildu nominācijām – „Oriģinālākais Ziemassvētku noformējums”, „Centīgākais mākslinieks”
un „Iedzīvotāju simpātija”.

Konkursa nolikums un pieteikums pieejams pašvaldības interneta vietnes www.kekavasnovads.lv
galvenajā lapā. Pieteikumus līdz
22. decembrim var iesniegt kādā
no pašvaldības Klientu apkalpošanas centriem Ķekavā, Baložos vai Daugmalē vai arī nosūtīt
elektroniski uz e-pasta adresi
novads@kekava.lv.
Pieteiktos objektus apmeklēs
un novērtēs konkursa vērtēšanas
komisija. Savukārt nominācijas
„Iedzīvotāju simpātija” uzvarētājs
tiks noteikts interneta balsojumā – par savu simpātiju varēs nobalsot pašvaldības interneta vietnē, kā arī sociālo tīklu „Facebook”
un „Twitter” kontos.
Konkursa laureāti tiks paziņoti
svinīgajā apbalvošanas ceremonijā,
sadalot balvu fondu 1400 eiro apmērā. Naudas balvas saņems trīs
labākie dalībnieki katrā vērtēšanas
kategorijā un papildu nomināciju
„Oriģinālākais Ziemassvētku noformējums” un „Centīgākais mākslinieks” uzvarētāji, savukārt „Iedzīvotāju simpātija” saņems pārsteiguma balvu. Kāda tā būs, noskaidrosim jau nākamā gada janvārī!
Sabiedrisko attiecību daļa

Ziemassvētku rotājumu konkursa
„UZMIRDZI ĶEKAVAS NOVADĀ 2017”
pieteikuma anketa
Pieteicēja vārds, uzvārds/nosaukums:

Pieteicēja tālrunis, e-pasta adrese:
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Piedalies Ziemassvētku Stiprina Ķekavas
rotājumu konkursā
un Bordesholmas sadraudzību

Bordesholmas un Ķekavas novada pašvaldību pārstāvji, apmeklējot jauno Ķekavas vidusskolas sporta kompleksu.
No 4. līdz 6. decembrim Ķekavas
novadā viesojās Bordesholmas
sadraudzības biedrības pārstāvji,
lai ikgadējās pirmssvētku vizītes
laikā iepriecinātu Ķekavas sociālās aprūpes centra iemītniekus
un kopā ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunātu nākamā gada sadarbības plānus un jubilejas gada
pasākumu programmu.
2018. gadā Bordesholmas un Ķekavas novada pašvaldības svinēs
sadraudzības 25. gadadienu. Šajā
laikā realizēti pašvaldībām nozīmīgi projekti un iedibinātas stabilas
tradīcijas, tostarp Bordesholmas
pašvaldības un sadraudzības biedrības ikgadējais Ķekavas sociālās
aprūpes centra apmeklējums. Arī
šogad centra iemītnieki saņēma
viesu sarūpētās Ziemassvētku dāvanas, vienojās dziesmā un kopā
baudīja muzikālus priekšnesumus. Īpašu svētku noskaņu radīja
pašceptu piparkūku smarža – uz
vienu dienu aprūpes centra telpas
pārtapa piparkūku darbnīcā.
Pirmssvētku vizītes laikā Bordesholmas pašvaldības pārstāvji tikās
arī ar Ķekavas novada domes va-

dību un pašvaldības speciālistiem,
lai pārrunātu nākamā gada darba
plānu un sadraudzības gadadienas svētku pasākumu programmu
abās pašvaldībās. Jubilejas gada
pasākumi Ķekavas novadā norisināsies Vispārējo latviešu Dziesmu
un Deju svētku laikā no 30. jūnija
līdz 9. jūlijam. Septembrī muzikālu
sveicienu uz Vāciju aizvedīs vīru
koris „Ķekava” un tautas deju ansamblis „Zīle” kopā ar tautas mūzikas kapelu „Klabatas”.
Apliecinot abu pašvaldību ciešo
sadraudzību un veiksmīgo sadarbību daudzu gadu garumā, Ķekavā
un Bordesholmā iecerēts uzstādīt
īpašus mākslas objektus. Sadarbībā ar Ķekavas novada akmeņkali
Gunti Pandaru, kurš veidojis Bordesholmas Rātslaukumā uzstādītos
dzirnakmeņus, taps sadraudzības
gadadienai veltīts mākslasdarbs.
Savukārt Bordesholmas pašvaldība
Ķekavas novadam dāvinās „Bordesholmas durvis”, kas simbolizēs
atvērtību sadarbībai un iespēju sadraudzībai.
Lai saglabātu un plašākai sabiedrībai izstāstītu pašvaldību sadraudzības stāstu, 25 gadu garumā krā-

tās sadraudzības liecības – dokumentus, fotogrāfijas, publikācijas
un citus uzskates materiālus – iecerēts apkopot muzeja ekspozīcijā un
izstādīt Ķekavas novadpētniecības
muzejā. Tikmēr jaunās paaudzes
piesaistes nolūkos top Ķekavas–
Bordesholmas sadraudzības mājaslapa internetā, kur jau šobrīd
tiek apkopota informācija par
sadraudzības pašvaldībām un aktuālajiem projektiem, tostarp par
programmas „Erasmus+” projektu
„Quality scool” un skolēnu prakses
iespējām Bordesholmā loģistikas
nozarē. Sadraudzības mājaslapas
prezentācija paredzēta 2018. gada
janvārī.
Tāpat vizītes laikā delegācija tika
iepazīstināta ar Ķekavas novada aktualitātēm un aktuālajiem projektiem – viesojās jaunatklātajā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā
un bērnudārza „Avotiņš” jaunajā
piebūvē, kā arī izstaigāja Ķekavas parka teritoriju. Tieši Ķekavas
parks šovasar kļūs par mājvietu
sadraudzības partneru dāvinātajam
mākslas objektam.
Sabiedrisko attiecību daļa

Kas sagaida vidusskolas Ķekavas novadā?
Pieteiktā objekta nosaukums un adrese:

Kategorija (vajadzīgo iezīmēt):
o Individuālās dzīvojamās mājas
o Uzņēmumi vai sabiedriskās iestādes
Rotājumu eksponēšanai paredzētais diennakts laiks
(vajadzīgo iezīmēt):
o Diennakts gaišais laiks
o Diennakts tumšais laiks
Apraksts:

Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) veiktajā skolu tīkla attīstības modeļa pētījumā secināts, ka
atsevišķām Rīgas ietekmes areāla
pašvaldībām būtu jāatsakās no vidusskolu 10.–12. klašu posma. Savus komentārus priekšlikumam
Ķekavas novadā attīstīt tikai vienu
vidusskolu pašreizējo divu vietā
sniegusi arī Ķekavas novada pašvaldība un Ķekavas vidusskola.
Kā informē portāls „Apriņķis.lv”,
IZM kopā ar karšu izdevniecību
„Jāņa sēta” veikusi skolu tīkla attīstības modeļa pētījumu „Optimālā
vispārējās izglītības iestāžu tīkla
modeļa izveide Latvijā”. Pētījuma
mērķis bija izveidot vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās
plānošanas platformu un izstrādāt
optimālu vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla modeli. Atsevišķām Rīgas ietekmes areāla pašvaldībām, iespējams, būtu jāatsakās no vidusskolu 10.–12. klašu
posma. Atsaucoties uz pētījuma
autoru priekšlikumiem, „Apriņķis.lv” aplūkojis vidusskolu lietas

Ķekavas un Baldones novadā.
„Ķekavas vidusskolas 10.–12. klasēs pašlaik mācās 94 skolēni,”
informē Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka. Dzimstības rādītāju dinamika Ķekavas
novadā pakāpeniski uzlabojas, un
tas nozīmē, ka nākotnē pieaugs arī
vidusskolēnu skaits.
To apstiprina arī Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļas vadītājs
Vitolds Krieviņš. Pēc viņa sacītā,
novads ilgtermiņā neredz draudus
abu novada vidusskolu – Ķekavas
un Baložu vidusskolas – pastāvēšanai. Novada izglītības attīstības jautājumi jau tiekot risināti, pie tiem
strādā vairākas pašvaldības izveidotas darba grupas.
„Tostarp iekļausim arī jautājumu par iespējamām rīcībām
apstākļos, kad valdībai, Ministru
kabinetam, būs tiesības noteikt
minimālo skolēnu skaitu vispārējās vidējās izglītības programmās,”
saka Vitolds Krieviņš.
Ķekavas novada pašvaldība arī
rīkojas, lai motivētu skolēnus izvēlēties mācīties Ķekavas novada

vidusskolās, nevis doties uz Rīgas
skolām. Sandra Pugovka skaidro,
ka pašvaldība vidusskolēniem par
labām sekmēm mācībās piešķir stipendiju. Šis lēmums esot veicinājis
ne vien mācību sekmju uzlabošanos, bet arī audzēkņu skaita pieaugumu novada vidusskolās.
Tāpat skolēnu piesaistei Ķekavas vidusskolā tiek īstenotas divas
izglītības programmas: vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma.
„Likums ļauj valdībai noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs, turklāt
paredzot, ka minētie noteikumi
Ministru kabinetam jāizdod līdz
2018. gada 31. augustam un ka tajos jāietver ne mazāk kā vienu gadu
(bet ne vairāk kā divus gadus) ilgs
pārejas periods šā regulējuma ieviešanai,” skaidro Vitolds Krieviņš.
Sabiedrisko attiecību daļa
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30. NOVEMBRĪ ĶEKAVAS NOVADA DOMES SĒDĒ
TIKA IZSKATĪTI 30 JAUTĀJUMI:
• par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada
sporta skola” direktora iecelšanu amatā;
• par Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada 19. oktobrī sniegtās
atbildes reģ. Nr. 1–7/17/2339
papildināšanu;
• par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar
Inčukalna novada pašvaldību;
• par konkursa ,,Uzmirdzi Ķekavas novadā 2017” nolikumu;
• par pārstāvja deleģēšanu;
• par detālplānojuma „Melnalkšņi”, „Virškalni”, „Vairumbāze”,
„Akmenskalni”, „Zaļaiskalns”,
„Priežukalni” nodošanu publiskajai appriešanai;
• par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Lejas Birznieki” un
„Tēraudlejas”;
• par zemes maiņu – „Degviela”
un „Vidusklaņģi”;
• par detālplānojuma ,,Titurgas
iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos;
• par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8070 016 0046,
,,Rumaki”, Mellupi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu;
• par 2016. gada 14. marta zemes
nomas līguma Nr. 21–19/16/4
termiņa pagarināšanu;
• par 2016. gada 31. augusta
zemes nomas līguma Nr. 21–
19/16/42
termiņa
pagarināšanu;
• par 2016. gada 24. novembra
zemes nomas līguma Nr. 21–
19/16/48
termiņa
pagarināšanu;
• par 2016. gada 31. augusta
zemes nomas līguma Nr. 21–
19/16/40 termiņa pagarināšanu;
• par zemes gabala ,,Rožkalni 9”,
Dzērumi, Ķekavas pagasts,
Ķekavas
novads,
kadastra
Nr. 8070 018 1097, piešķiršanu
nomā I. P.;

• par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu;
• par dzīvojamās telpas–dzīvokļa
Gaismas ielā 19, k. 3, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izīrēšanu;
• par dzīvojamās telpas–dzīvokļa
maiņu;
• par bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas izveidi un tās
nolikuma apstiprināšanu;
• par transporta izdevumu kompensāciju;
• par atļauju amata savienošanai
Ķekavas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
,,Avotiņš” vadītājai;
• par atkritumu reģenerācijas
iekārtas izvietošanu „Šķūņos”
Daugmales pagastā, Ķekavas
novadā;
• par atkritumu apsaimniekošanas maksu Daugmales pagasta
administratīvajā teritorijā Ķekavas novadā;
• par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ķekavas pagasta
administratīvajā teritorijā Ķekavas novadā;
• par atkritumu apsaimniekošanas maksu Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā Ķekavas novadā;
• par nepieciešamību N. Kalniņam sniegt atskaiti par uzturēšanos Itālijā savā darba laikā;
• domes priekšsēdētājai izskaidrot publikācijās rakstīto frāzi:
,,Jaunā sasaukuma deputātiem
nācās sastapties ar nesakārtotību un haosu pašvaldībā”;
• par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu;
• par nepieciešamību izpilddirektora aizvietotājam sniegt ziņojumu par pašvaldības darbu,
saviem panākumiem un domes
lēmumu izpildi.
1. decembrī Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīts
viens jautājums, precizējot iepriekš pieņemto lēmumu par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola”
direktora iecelšanu amatā.

Mainīsies atkritumu
apsaimniekošanas maksa

FOTO: NO ARHĪVA

DOME LĒMA

3

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka no 2018. gada 1. janvāra visās novada administratīvajās teritorijās palielināsies
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Šīs izmaiņas
saistītas ar dabas resursu nodokļa pieaugumu.
Kā informē Ķekavas novada
pašvaldības Vides un labiekārtošanas speciālisti, dabas resursa
nodoklis turpina pieaugt, tādējādi nosakot jaunas nodokļa lik-

mes par atkritumu apglabāšanu.
Atbilstoši šīm izmaiņām un saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības un apsaimniekotāju noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ķekavas novada administratīvajās teritorijās apsaimniekotājs ir
veicis līgumā noteikto izmaksu
pārrēķinu.
Apstiprinātā
maksa
no
2018. gada 1. janvāra:
• Daugmales pagastā – 8,70 eiro/m3
(bez PVN);

• Ķekavas pagastā – 8,30 eiro/m3
(bez PVN);
• Baložu pilsētā – 7,62 eiro/m3
(bez PVN);
Atkritumu apsaimniekošanas
maksa 2018. gadam apstiprināta
ar 2017. gada 30. novembra domes lēmumu. Iedzīvotāji, kuriem
ir noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, tiks
rakstiski brīdināti par maksas izmaiņām.
Sabiedrisko attiecību daļa

Amatā iecelts Ķekavas novada sporta skolas direktors
1. decembrī ar Ķekavas novada
domes lēmumu Ķekavas novada sporta skolas direktora amatā
iecelts Edgars Brigmanis, kurš
līdz šim vadījis Baldones sporta
kompleksu. Darbu jaunajā amatā
Brigmanis uzsāks 2. janvārī.
Šā gada augustā Ķekavas novada
pašvaldība izsludināja atklātu konkursu uz Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola” direktora amatu. Izskatot
16 pieteikumus, komisija konkursa
otrajai kārtai virzīja deviņus pretendentus. No tiem augstāko vērtējumu ieguva līdzšinējais Baldones
sporta kompleksa vadītājs Edgars
Brigmanis. Brigmanim ir profesionālais maģistra grāds izglītības

vadībā, kā arī veselības mācības un
sporta skolotāja kvalifikācija. Šobrīd Brigmanis ir Baldones novada
domes deputāts, Izglītības, kultūras
un sporta komitejas loceklis, kā arī
Attīstības komitejas loceklis.
Saskaņā ar jaunieceltā direktora
vīziju par Ķekavas novada sporta
skolas attīstību, sākotnēji būtu nepieciešams noskaidrot Ķekavas novada iedzīvotāju, bet jo īpaši sporta
skolas audzēkņu vecāku, viedokli
par skolas darbu un sporta pieejamību novadā. Kā uzskata Brigmanis, Ķekavas novada sporta skolai ir
potenciāls palielināt gan piedāvāto
sporta veidu, gan audzēkņu skaitu.
Tāpat plānots novērtēt sporta
treneru kvalifikāciju un atalgojuma
atbilstību, kā arī veicināt sporta in-

frastruktūras attīstību. „Nozīmīgs
apstāklis sporta sasniegumiem un
skolas darbībai ir pieejamā sporta
infrastruktūra, jo neviens sporta
veids nevar attīstīties un nodrošināt
augstus sasniegumus bez atbilstošas treniņbāzes. Katram sporta
veidam, ko organizē sporta skola,
nepieciešams nodrošināt atbilstošus treniņu apstākļus,” koncepcijā
par Ķekavas novada Sporta skolas
attīstības perspektīvu minējis Brigmanis. Brigmaņa kandidatūra šim
amatam ir saskaņota ar Izglītības
un zinātnes ministriju. Darbu Ķekavas novada sporta skolas direktora amatā viņš uzsāks nākamā gada
2. janvārī.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas peldbaseins atvērts apmeklētājiem
Ķekavas sporta kompleksa
peldbaseinā uzsākta abonementu pārdošana. Iegādāties abonementu četrām vai astoņām reizēm, kā arī veikt celiņa vai mazā
baseina īri var bezskaidras
naudas veidā, baseina administratorēm uzrādot maksājuma
uzdevumu.

Interesenti var iegādāties peldbaseina abonementus, kā arī

īrēt celiņu vai mazo peldbaseinu jaunajā Ķekavas sporta
kompleksā. Norēķināties par
pakalpojumiem būs iespējams
tikai bezskaidras naudas veidā,
saņemot avansa rēķinu un reģistratūrā uzrādot maksājuma uzdevumu. Neskaidrību gadījumā
aicinām sazināties ar Ķekavas
sporta kompleksa administrāciju, zvanot uz tālruņa numuru
25730584.

Ar peldbaseina cenrādi un darba laiku aicinām iepazīties interneta vietnē sports.kekava.lv, sadaļā „Sporta objekti” – „Ķekavas
sporta kompleksa baseins”. Informējam, ka pagaidām peldbaseinā
var iegādāties tikai abonementu četrām vai astoņām reizēm.
Vienreizējs baseina apmeklējums
pašlaik netiek piedāvāts.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Turpina darbu pie jauniem
ceļu projektiem Ķekavas novadā
Lai veicinātu drošības un satiksmes uzlabojumus Ķekavas novadā,
pašvaldība sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” turpina darbu pie
vairāku nozīmīgu projektu izstrādes Ķekavas novada teritorijā.
Novembra vidū Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aigars Vītols un
pašvaldības speciālisti tikās ar
VAS „Latvijas valsts ceļi” valdes
priekšsēdētāju Jāni Langi un vienojās par trīs nozīmīgu projektu
virzību Ķekavas novadā:
• uzstādīt luksoforu Nākotnes
un Rīgas ielas krustojumā;
• izveidot velobraucēju nodalījuma joslu gar valsts autoceļu
A7 ceļa posmā no Ķekavas līdz
Katlakalnam;
• izbūvēt gājēju celiņu gar valsts
autoceļu V2 ceļa posmā no

Rāmavas ielas līdz kooperatīvam „Ziedonis”.
Līdz ar šo vienošanos Ķekavas
novada pašvaldība uzsāk darbu pie
projektu izstrādes. Ķekavas novada
pašvaldība un „Latvijas valsts ceļi”
veiksmīgi sadarbojušies jau iepriekš.
Sadarbības rezultātā uzstādīts luksofors Gaismas ielas un valsts autoceļa
A7 krustojumā, veikti projektēšanas
darbi gājēju ietvei gar autoceļu A7
posmā no Pļavu ielas līdz kafejnīcai
„Kalnakrogs” Odukalnā, kā arī tiek
rekonstruēta Gaismas iela.

Veiks meža izstrādes darbus
Ostvalda, Dzeņu
un Dzegužu mežā pie Baložiem

FOTO: NO SIA „RĪGAS MEŽI” ARHĪVA
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Sabiedrisko attiecību daļa

FOTO: RENĀTE RUMBINA

Pie pašvaldības
izveidota terminētā autostāvvieta

Apmeklētāju ērtībām ir izveidota terminēta automašīnu
stāvvieta pie Ķekavas novada pašvaldības ēkas Gaismas
ielā 19, k. 8, Ķekavā. Turpmāk,
saņemot pakalpojumus pašvaldībā, apmeklētāji varēs novietot
savu automašīnu šajā stāvvietā
uz laiku līdz vienai stundai.
Kā informējām iepriekš, novembrī Ķekavas novada dome lēma
par papildzīmes Nr. 840 „Stāvēšanas laiks 1 stunda” uzstādīšanu pie

pašvaldības ēkas Gaismas ielā 19,
k. 8, Ķekavā. Izskatot iedzīvotāju
ierosinājumus, 28. novembrī papildzīme tika uzstādīta, līdz ar to
apmeklētāji jau var novietot savu
automašīnu pie pašvaldības uz laiku līdz vienai stundai.
Līdz šim stāvvietā pie dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19, k. 8,
Ķekavā, automašīnas varēja novietot tikai ar Ķekavas novada
pašvaldības atļauju.
Sabiedrisko attiecību daļa

SIA „Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Ostvalda, Dzeņu
un Dzegužu mežā, kas atrodas
pie Baložiem Ķekavas novadā,
lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu
ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un
ekonomisko funkciju uzturēšanu
ilgtermiņā.

„Rīgas meži” un Ķekava novada
pašvaldības interneta vietnē. Tāpat
tiks izvietoti informatīvie plakāti
pie ziņojumu dēļiem Baložos, pie
veikala un pie skolas. Teritorijā,
kurā notiks mežistrādes darbi, dabā
tiks izvietoti gan informatīvi plakāti, gan brīdinājuma zīmes.

Darbi nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas
un vietas, lai attīstītos stiprāka un
pret ārējiem vides un bioloģiskiem
faktoriem noturīgāka mežaudze.
Vienlaikus tiks uzlabota meža vides rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās
daudzveidības attīstībai gan meža
zemsedzē, gan kokos. Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un vienlaidu izlases
ciršu veidā, izcērtot pameža krūmus un mežu vienmērīgi izretinot.
Zarus un citus ciršanas atlikumus
darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi.
Meža izstrādes darbi tiks veikti
120 ha lielā platībā. Informācija par
notiekošajiem un plānotajiem darbiem, kā arī kartēm ir publicēta SIA

Darbu plāns

Meža izstrādes darbus paredzēts
uzsākt 2017. gada decembrī, tos
veicot divos posmos:
• 1. posmā darbi ilgs no
2017. gada decembra līdz
2018. gada aprīlim;
• 2. posmā – no 2018. gada augusta līdz 2018. gada decembrim.
Darbi katrā posmā notiks šādā
secībā:
• meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes
transporta vajadzībām;
• pameža izciršana;
• koku ciršana un kokmateriālu
izvešana;
• zaru un citu ciršanas atlikumu
izvešana;
• meža ceļu infrastruktūras un risu
sakārtošana.
Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī

vienlaicīgi vai uz laiku tikt apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem.

Ierobežojumi

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā
teritorijā būs spēkā šādi ierobežojumi:
• aizliegta jebkādu mehanizētu
transportlīdzekļu kustība visā
teritorijā, t.sk. visos meža ceļos
un dabiskajās brauktuvēs;
• aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes
teritorijā mežā, uz meža ceļiem
un dabiskajām brauktuvēm.
Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA „Rīgas meži” darbiniekiem un meža izstrādes un
kokmateriālu
transportēšanas
darbu veikšanā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem.
Atbildīgie par darbiem šajā objektā: Artis Reide (mežistrādes
darbi) un Andris Greidāns (mežsaimnieciskā uzraudzība).
SIA „Rīgas meži”
Mežsaimniecības
daļas vadītājs
Jānis Ģērmanis

Izstrādā vienotu kārtību
skolēnu pārvadājumu organizēšanai
Ķekavas novada pašvaldība ir
uzsākusi darbu, lai izstrādātu vienotu kārtību un kritērijus tam, kā
tiek organizēti skolēnu pārvadājumi Ķekavas novada teritorijā.
Jaunā kārtība darba grupai ir jāizstrādā līdz nākamā gada 31. janvārim un tā jāvirza tālāk izskatīšanai domes komitejās un apstiprināšanai domes sēdē.
Darba grupu vada Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš, un
tajā strādā speciālisti no Izglītības,
Saimnieciskās un Juridiskās daļas,
iekšējais auditors, kā arī Baložu
vidusskolas, Ķekavas vidusskolas,

Pļavniekkalna sākumskolas un
Daugmales pamatskolas direktori.
Pašvaldība aicina arī iedzīvotājus iesaistīties šā jautājuma sakārtošanā un sniegt savus priekšlikumus, aizpildot anketu līdz
18. decembrim. Anketa pieejama pašvaldības interneta vietnes
www.kekavasnovads.lv sadaļā „Izglītība”–„Jaunumi”.
Atgādinām, ka Ķekavas novada
izglītības iestāžu audzēkņiem uz
skolu un no tās patlaban ir iespēja
nokļūt ar kādu no skolēnu autobusiem. Pašlaik Ķekavas novadā
ir 15 skolēnu autobusu maršruti.
Pašvaldības budžetā 2017. gadā

tika apstiprināti un piešķirti līdzekļi 216 650 eiro.
Populārākais maršruts ir Valdlauči–Ķekava–Valdlauči, kur katrā reisā kursē divi lielie skolēnu
autobusi. Visvairāk maršrutu iet
gar Pļavniekkalna sākumskolu.
Vispopulārākais galapunkts ir Ķekavas vidusskola, uz kuru brauc
piecu maršrutu autobusi. Baložu
vidusskola un Daugmales pamatskola ir galapunkts diviem maršrutiem. Bērniem ar īpašām vajadzībām ir piemēroti četri skolēnu
autobusu maršruti.
Sabiedrisko attiecību daļa

Novada ziņas

2017. gada 12. decembris | Ķekavas Novads

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS
VIENOTAJOS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTROS
ĶEKAVAS NOVADĀ ĶEKAVĀ UN BALOŽU PILSĒTĀ
Pieņem iesniegumus šādu
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA
pakalpojumu saņemšanai:
• elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana;
• lietotājvārda un paroles saņemšana
elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
• gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par
deklarācijas aizpildīšanu).
Sniedz atbalstu darbā ar EDS un
VID e-pakalpojumu izmantošanā.
Pieņem iesniegumu šādu
VALSTS SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS
pakalpojumu saņemšanai:
PABALSTI
• apbedīšanas pabalsts;
• bezdarbnieka pabalsts;
• bērna invalīda kopšanas pabalsts;
• bērna kopšanas pabalsts;
• bērna piedzimšanas pabalsts;
• ģimenes valsts pabalsts;
• invaliditātes pensija;
• maternitātes pabalsts;
• pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
• pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
• paternitātes pabalsts;
• slimības pabalsts;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
• vecāku pabalsts;
• vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).
IZZIŅAS
• par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
• par reģistrēto darba stāžu (līdz
1996. gadam);
• par piešķirtās pensijas, pabalsta un
atlīdzības apmēru;
• par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību;
• par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
• par prognozējamo vecuma pensijas
apmēru;
• par izmaksātajiem pabalstiem,
pensijām, atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
• par apdrošinātās personas pensijas
kapitālu;
• par valsts fondēto pensiju shēmas
dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
• par ieturējumiem no izmaksājamās
pensijas/pabalsta/atlīdzības;
• par valsts fondēto pensiju shēmas
(pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli;
• par valsts fondēto pensiju shēmas
(pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
CITI
• vecuma pensijas pārrēķins (sakarā
ar uzkrāto kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas);
• invaliditātes pensijas pārrēķins
(sakarā ar apdrošināšanas iemaksu
papildināšanu);

• klienta nāves gadījumā nesaņemtās
pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa;
• personas datu vai izmaksas adreses
maiņa;
• brīvprātīgi apdrošinātās personas
reģistrācija;
• pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana;
• valsts fondētās pensijas (pensiju
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījuma plāna izvēle;
• valsts fondētās pensijas (pensiju
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījuma plāna maiņa.
Ievērībai!
Ārstniecības čeki, kas saistīti ar
arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts
atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts.
Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi
jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.
Sniedz konsultācijas
par NODARBINĀTĪBAS
VALSTS AĢENTŪRAS
e-pakalpojumiem:
• iesniegums bezdarbnieka vai darba
meklētāja statusa piešķiršanai;
• (CV un vakanču portāls, karjeras
pakalpojumi, informatīvās dienas
e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas
metode, apmācību monitorings,
darba tirgus prognozes).
Sniedz konsultācijas
par UZŅĒMUMU REĢISTRA
e-pakalpojumiem:
• „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra
vestajos reģistros”;
• „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu
reģistra vestajiem reģistriem”.
• Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem.
• Sniedz konsultācijas par VALSTS
ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem.
• Sniedz konsultācijas par VALSTS
DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem.
KONTAKTI
Ķekavā
Tālr. nr. 67935803
Adrese: Gaismas iela 19, k.9
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
E-pasta adrese: novads@kekava.lv
Pirmdienās: 8.00–18.00
Otrdienās: 8.00–17.00
Trešdienās: 8.00–17.00
Ceturtdienās: 9.00–19.00
Piektdienās: 8.00–14.00
Baložos
Tālr. nr. 67916410
Adrese: Uzvaras prospekts 1A
Baloži, Ķekavas novads, LV-2128
E-pasta adrese: novads@kekava.lv
Pirmdienās: 8.00–18.00
Otrdienās: 8.00–17.00
Trešdienās: 8.00–17.00
Ceturtdienās: 9.00–19.00
Piektdienās: 8.00–14.00
Pārtraukums katru darbdienu (izņemot piektdienas) no plkst. 13.00
līdz 14.00.

Ķekavas novada domei
aprit pirmās 100 dienas
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Ir apritējušas 100 dienas, kopš
sācis strādāt jaunais Ķekavas
novada domes sasaukums. Šajā
laikā domes sasaukums, kura
lielākā daļa deputātu ar pašvaldības darbu saskārās pirmoreiz,
ienāca līdz šim nezināmā teritorijā. Lielāko daļu enerģijas
nācās veltīt jaunas informācijas
apgūšanai un jau iepriekšējā
sasaukuma laikā uzsākto lietu
turpināšanai.
Steidzams risinājums bija nepieciešams Lapenieku kanalizācijas
lietā, un beidzot panākta tās virzība – izstrādāto jauno kanalizācijas pakalpojuma maksu šobrīd
detalizēti vērtē deputāti domes
komitejās, un pēc maksas apstiprināšanas domē iedzīvotāji tiks
aicināti noslēgt līgumus ar apsaimniekotāju.
Tiek risināts arī paaugstināto Baložu siltumenerģijas tarifu
jautājums – pašlaik tiesā ir apstrīdēts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktais tarifs, lai iedzīvotājiem
nebūtu jāpārmaksā par apkuri.
Visa jaunā pašvaldības deputātu
koalīcija, kā arī daži opozīcijas
deputāti ir izteikuši nelokāmu
atbalstu iedzīvotāju interešu aizstāvībai, un tas nodrošina ātrāku
procesu virzību arī Ķekavas novada domes iekšienē.
Tiek risināts arī Pļavniekkalna
skolas jautājums – pašlaik pie tā
aktīvi strādā speciāli izveidotā
darba grupa.
Tāpat šajā laikā ir strādāts pie
priekšvēlēšanu solījumu izpildes, kuri tika doti Ķekavas no-

vada iedzīvotājiem, piemēram,
skolēnu brīvpusdienu jautājums,
kas jau iekļauts 2018. gada budžeta projektā.
Virzoties uz savu solījumu izpildi, jaunais domes sastāvs strādā pie pašvaldības finanšu līdzekļu ietaupījuma plāna izstrādes
pašvaldības pārvaldē un efektīvas
pārvaldes principiem (iedzīvotāju laika ietaupījums komunikācijā un vajadzībās ar Ķekavas novada pašvaldību). To nodrošinās
esošās pašvaldības struktūru procesu un funkciju audits. No audita
sagaidām virkni ieteikumu, kā,
palielinot iedzīvotāju ērtības un
pašvaldības darba kvalitāti, mēs
spētu ietaupīt līdz pat 15% no
administratīvā resursa finansējuma, to novirzot izglītībai un
sociāliem jautājumiem. Audits
ir jau uzsākts, pēc tā veikšanas
būtu skaidrs paredzamo izmaiņu
apjoms. Mūsu pārliecība ir, ka
pārmaiņām ir jābūt jēgpilnām un
ilglaicīgām, tādēļ arī to ieviešanas
process nevar būt straujš.
Tāpat plānojam lielāku uzmanību pievērst visu Ķekavas novadu skolu tehniskajam nodrošinājumam, lai bērni spēj izmantot
mācību procesā šim laikam piemītošas tehnoloģijas. Ķekavas
novadā skolu izglītības kvalitātes
standartiem ir jābūt augstiem.
Koalīcijas deputāti ir apzinājuši
visus pašvaldības īpašumā esošos
grunts seguma ceļus un izveidojuši to uzturēšanas un remonta darbu kvalitātes plānu, kurš pašlaik
tiek precizēts gan ar termiņiem,
gan atsevišķiem ceļa posmiem. Tā
mērķis ir dot iedzīvotājiem sapro-

tamu un skaidru informāciju par
ceļu stāvokļu uzlabojumiem, kā
arī šis plāns būs precīzs uzdevums
atbildīgajiem dienestiem. Nākamajā gadā tiks sākti plaši vairāku
ceļu remontdarbi, kā arī ievērojama veloceliņa Ķekava–Rīga posma projektēšana.
Viena no prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides attīstība
mūsu novadā. Kā jau iepriekš ziņās varēja lasīt, esmu tikusies ar
daudziem novada uzņēmējiem,
lai personīgi izrunātu atbalstu – kā pašvaldība spēj uzlabot
uzņēmējdarbības vidi. Šī mūsu
aizsāktā tradīcija turpināsies.
Ieklausīšanās uzņēmējos un
maksimāls iespējamais pašvaldības atbalsts noteikti radīs arī uzņēmējos vēlmi attīstīt savu uzņēmējdarbību un radīt darbavietas
mūsu novadā.
Tāpat turpināsim atbalstīt lieliskās iniciatīvas, kas ļauj mūsu
novadā dzīvojošajām jaunajām
ģimenēm mierīgi un droši audzināt jauno Ķekavas novada iedzīvotāju paaudzi, – attīstīsim bērnudārzu tīklu, turpināsim atbalstīt mūsu lielisko aukļu dienestu.
Mēs vēlamies, lai Ķekavas novads varētu vēl daudzus gadus
lepoties ar visefektīvāko pārvaldi
Latvijā un visatklātāko komunikāciju ar saviem iedzīvotājiem.
Ceļš uz to nebūs ne viegls, ne
īss, taču mēs ceram uz novada
iedzīvotāju atbalstu. Mums visiem kopā tas noteikti izdosies.
Ķekavas novada
domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire

Aicina izmantot Dienas centra pakalpojumus
Ķekavas novada sociālās aprūpes centrs plāno paplašināt Dienas centru, tādēļ vēlas apzināt
cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, kuri labprāt apmeklētu Dienas centru un pilnvērtīgi pavadītu laiku. Jaunajiem
apmeklētājiem iespēju robežās
dalība būs bez maksas.

Dienas centrs Ķekavā darbojas kopš
2010. gada, un šogad plānots tā vajadzībām izbūvēt jaunas telpas. Pašvaldība aicina pieteikt personas ar
garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas izmantot šo pakalpojumu.

Ķekavas Dienas centra apmeklētāji speciālistu uzraudzībā var
attīstīt sociālās prasmes un lietderīgi pavadīt brīvo laiku – apmeklēt pasākumus, interešu grupu pulciņus un dažādu speciālistu konsultācijas –, kā arī saņemt
brokastis un pusdienas.
Dienas centrs piedāvā apmeklētāju vecumam un veselības stāvoklim atbilstošas vingrošanas
un mūzikas nodarbības, rokdarbu, keramikas un pērļošanas
pulciņus.
Centra dalībniekiem ir iespēja
doties ekskursijās un reizi ne-

dēļā apmeklēt peldbaseinu. Tāpat nepieciešamības gadījumā
var saņemt psihologa, psihiatra,
ergoterapeita un fizioterapeita
konsultāciju.
Plānots, ka jaunie apmeklētāji
pirmos divus gadus aktivitātēs
varēs piedalīties bez maksas. Tos,
kuri vēlas izmantot Dienas centra
pakalpojumus, lūdzam sazināties
ar centra vadītāju Silviju Puisāni, zvanot uz tālruņa numuru
29173695 vai klātienē Gaismas
ielā 19, k. 8.
Sabiedrisko attiecību daļa

Izglītība
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Ķekavas novada izglītības iestāžu
skolēni atkal ir lieliski pierādījuši
sevi dažādos konkursos, skatēs,
sacensībās un olimpiādēs.
Pamatojoties uz pašvaldības noteikumiem „Par naudas balvas
piešķiršanu izglītības iestāžu
audzēkņiem un pedagogiem”,
novembrī novada izglītības iestādēs par sasniegumiem mācību
olimpiādēs, konkursos, skatēs un
sacensībās ar naudas balvām tika
apbalvoti 2016./2017. mācību
gada laureāti.
Ķekavas novada pašvaldībai ir
patiess prieks par iespēju sveikt
82 laureātus! Ar skolēnu un viņu
pedagogu sasniegumiem plašāk
var iepazīties interneta vietnes

www.kekavasnovads.lv sadaļā „Izglītība”. Vecākiem un skolotājiem
novēlam izturību un pacietību,
savukārt jauniešiem novēlam veiksmi un labus panākumus nākamajos pārbaudījumos – sacensībās un
konkursos, jo panākumi ir svarīgs
pieteikums jaunam dzīves posmam un dod iespēju virzīties uz
priekšu.
Un, protams, lai jums izdodas sasniegt tos mērķus, kuri ir
tikai šķietami nesasniedzami, jo
putni ir tās būtnes, kas robežas
nepazīst un ko zemes pievilkšanas spēks neietekmē! Un tādi jūs
esat – jauni, stipri, bez robežām
un ar spārniem!
Izglītības daļa

Pirmo reizi novadā
skolēni pulcējas valodu pasākumā
Ar latviešu rakstnieka un dzejnieka Jāņa Klīdzēja vārdiem „Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja.
Valoda ir vēsture. Valoda
ir zinātne. Valoda ir
cilvēks” 23. novembrī pirmo reizi Ķekavas novadā notika valodu pasākums „Iepazīsim
valodu un kultūru
dažādību”.

10.–11. klašu jaunieši
„Valodu ekspresī” iepazinās
ar franču, zviedru un spāņu valodu, meistarklases laikā sagatavojot nelielu prezentāciju, lai par šīm
valodām pastāstītu arī pārējiem pasākuma dalībniekiem.
Jau gatavojoties šim pasākumam, 5.–8. klašu skolēni gatavoja kolāžas un plakātus, kā arī
priekšnesumus vācu, angļu vai
krievu valodā. Ar sagatavotajiem
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priekšnesumiem skolēni priecēja
cits citu un savus skolotājus.
Pasākuma laikā 5.–8. klašu
audzēkņi veica arī dažādus uzdevumus. Bija aktivitātes zināšanu pārbaudei par valstu nosaukumiem,
zināmiem cilvēkiem, tradicionālajiem ēdieniem, Eiropas valstu

karogiem un galvaspilsētām. Ķekavas vidusskolas 9. klases skolēni
bija sagatavojuši krustvārdu
mīklas un dažādus jautājumus, ar kuru risināšanu pat skolotājām
neveicās tik viegli,
kā būtu gribējies.
Paldies visām
skolotājām
no
Ķekavas
vidusskolas, Baložu vidusskolas, privātās
pamatskolas „Gaismas
tilts 97” un viesiem no
Ikšķiles Brīvās skolas par atbalstu un skolēnu iesaistīšanu
pasākuma norisē! Ceru, ka šāds
pasākums varētu kļūt par jauku
tradīciju mūsu novadā.
Vita Timermane,
Ķekavas novada
izglītības iestāžu
valodu jomas koordinatore

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā
topā arī Ķekavas vidusskola
Vērtējot skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātus, Draudzīgā aicinājuma fonds noteicis
2017. gada skolu reitingu un
apbalvojis labākās Latvijas skolas. Pirmajā divdesmitniekā iekļuvusi arī Ķekavas vidusskola,
ieņemot 16. vietu lauku vidusskolu grupā.
Reitings tiek veidots pēc skolēnu
gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos piecos mācību
priekšmetos: latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabaszinības
(bioloģija, fizika, ķīmija), vēsture.
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Sveic skolēnus
par lieliskiem sasniegumiem

Sabiedrisko attiecību daļa

Sporta aģentūru apmeklē Eiropas Komisijas pārstāvis

Novembra vidū Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūrā viesojās Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās un kultūras izpildaģentūras „Erasmus+ Sport”
programmas atbildīgais pārstāvis
Bruno Bre Viljēri (Bre Viglieri).

Vizītes mērķis bija klātienē pārliecināties par sporta aģentūras projekta
„Vietējo kopienu veselību veicinošu
fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā”
īstenošanas gaitu un sasniegtajiem
rezultātiem.
Uzraudzības vizītes ietvaros
Eiropas Komisijas (EK) pārstāvis
tika iepazīstināts ar sporta aģentūras darbu, funkcijām, kā arī projekta ietvaros īstenotajām veselību
veicinošām fiziskajām aktivitātēm
Ķekavas novadā un projekta partneru valstīs.
Dienas noslēgumā EK pārstāvis
tika iepazīstināts ar Ķekavas novada pašvaldības īstenoto Eiropas
Savienības struktūrfondu projekta
Nr. 9.2.4.2./16/I/094 „Veselības veici-
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Sporta aģentūras, Ķekavas novada domes un EK pārstāvja (trešais
no kreisās) tikšanās.
nāšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” pasākumu „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, kurā
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra īsteno aktivitāšu sadaļu,
kas attiecas uz fizisko aktivitāšu veicināšanu novada izglītības iestādēs
un specifisko mērķa grupu vidū.
EK pārstāvis augsti novērtēja
sporta aģentūras sasniegto Ķekavas novadā veselības veicinošu

fizisko aktivitāšu popularizēšanas
jomā, piebilstot: ir redzams, ka
šis projekts radījis vietēja mēroga
kustību, kas var kalpot par labu
paraugu citām Eiropas Savienības
pašvaldībām.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Novada ziņas
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Daugmalieši spriež
par komunālo pakalpojumu saņemšanu
30. novembrī Daugmales multifunkcionālajā centrā pašvaldības
uzņēmums SIA „Ķekavas nami” aicināja uz tikšanos iedzīvotājus,
lai pārrunātu jautājumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdenssaimniecību, siltuma nodrošināšanu un teritorijas uzkopšanu.

Par siltuma maksas
sadārdzināšanos

Novembrī daugmalieši jau saņēma rēķinu par patērēto siltumenerģiju, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apkures izmaksas
ir sadārdzinājušās. „Kāpēc?” jautā iedzīvotāji.
Ē. Linters skaidro, ka 70% no
siltuma tarifa veido dabasgāzes
cena, pārējo daļu – remontu un
uzturēšanas izmaksas. SIA „Ķekavas nami” tarifs nav mainījies
kopš 2014. gada, vienīgais mainīgais elements ir dabasgāzes cena.
Tā kā dabasgāze ir kļuvusi dārgāka un apkure daugmaliešiem
daudzdzīvokļu mājās ir pieslēgta
par astoņām dienām agrāk nekā
pērn, rēķinos par oktobri attiecīgi ir palielinājusies summa, kas
iedzīvotājiem jāmaksā par apkuri. Viņš arī piebilst: situācijā,
ja apkuri turpinātu nodrošināt
„Līves 2”, apkures cenas būtu vēl
lielākas, jo uzņēmumam bija neliels gāzes patēriņš, līdz ar to cena
neizdevīgāka, taču „Ķekavas namiem” kā lielam dabasgāzes patērētajam, salīdzinot ar „Līves 2”,
ir lētāka iepirkuma cena dabasgāzei.
Tikšanās laikā iedzīvotāji jautāja arī par apkures katlu piederību. Kā norādīja „Ķekavas
namu” pārstāvis, apkures katli
tika nodoti SIA „Līves 2”, un šīs
saistības tagad ir pārņēmis uzņēmums „Ķekavas nami”. Ē. Linters
skaidro: ja apkures katlus nomainīs pret jauniem kondensācijas

katliem, ekonomija būs acīm redzama. Taču šobrīd Daugmalē
nav neviena siltumpunkta, kā tas
ir Ķekavā, un šis jautājums tagad
ir „Ķekavas namu” dienaskārtībā.
Tāpat divās daudzdzīvokļu mājās – „Straumēs” un „Vārpās” – ir
problemātiski uzlikt atsevišķu siltumskaitītāju visai mājai, jo tajās
nav koplietošanas elektrības. Šeit
kā iespējamos risinājumus speciālisti saredz, pirmkārt, atjaunot
koplietošanas elektrību ar „Latvenergo” starpniecību, otrkārt,
uzstādīt kontrolskaitītāju kādam
dzīvoklim un elektrības starpību
segt no SIA „Ķekavas nami”.
KOLĀŽA

Pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopš 2016. gada pavasara
Daugmales centrā četru daudzdzīvokļu māju – „Krāces”, „Straumes”, „Salnas” un „Vārpas” – apsaimniekošanu pārņēma SIA
„Ķekavas nami”, savukārt māju
„Atvari” apsaimnieko paši dzīvokļu īpašnieki. Taču siltumsaimniecības un ūdenssaimniecības pakalpojumus šīm mājām
turpināja nodrošināt SIA „Līves 2”. Izvērtējot šā uzņēmuma
efektivitāti un tehnisko nodrošinājumu, Ķekavas novada dome
2017. gada jūlijā apvienoja SIA
„Līves 2” ar SIA „Ķekavas nami”.
Līdz ar to „Ķekavas nami” šobrīd
Daugmalē atbild gan par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu,
gan siltumsaimniecību un ūdenssaimniecību.
Kā informēja SIA „Ķekavas
nami” valdes priekšsēdētājs Ēriks
Linters, šobrīd „Ķekavas namu”
bilancē ir pārņemta gan „Līves 2”
infrastruktūra, gan arī saistības.
Līdz ar to starp „Līves 2” un iedzīvotājiem noslēgtie līgumi ir
spēkā esoši un nav nepieciešams
tos pārslēgt no jauna.

Par ūdenssaimniecību

Situāciju ar ūdensvadiem un kanalizācijas pakalpojumiem novada iedzīvotājiem skaidroja SIA
„Ķekavas nami” pārstāvis Juris
Firsts. Viņš pastāstīja, ka gada
laikā „Ķekavas nami” ir pilnībā
apzinājuši un kartē iezīmējuši,
kur konkrēti atrodas ūdensvadi
un kanalizācijas vadi, jo līdz šim
Daugmalē nav veikta šāda sistēmas inventarizācija. Šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA „Lattelecom”
par viedo skaitītāju uzstādīšanu,
nodrošinot arī spiediena mērījumus ūdensvadā. Pēc viņa teiktā, galvenais uzdevums šobrīd ir
konstatēt tos ūdensvada posmus,
kas neļauj Daugmali apgādāt ar
dzeramo ūdeni, nodrošinot nepieciešamo ūdens spiedienu visu
diennakti.
Tikšanās laikā iedzīvotāji sūdzējās par dzeramā ūdens nepatīkamo smaku kopš šā gada
jūlija, vienlaikus izsakot minējumus, ka tas varētu būt saistīts ar
ilgstošajām lietavām, augstajiem
gruntsūdeņiem un tuvu esošo
Baldones sēravotu. SIA „Ķekavas nami” pārstāvji apsolīja veikt
ūdens analīzes, lai noskaidrotu šī
aromāta cēloni.
Vaicājot par lietusūdens novadīšanu pie daudzdzīvokļu
mājas „Straumes”, Daugmales pagasta pārvaldes vadītājs
Uģis Volosovskis informēja, ka
2018. gada pašvaldības budžetā ir iesniegts finansējuma pieprasījums projektēšanas darbu
turpināšanai ciemata centra
masīvā. Tāpat budžeta projektā
ir paredzēti līdzekļi tautas nama
ēkas projektēšanai.

Par teritorijas uzkopšanu
pie daudzdzīvokļu mājām

Atbilstoši līgumam ar Ķekavas
novada pašvaldību 93% izmaksu par daudzdzīvokļu mājām
piegulošo teritoriju uzkopšanu
sedz pašvaldība un tikai 7% paši
īpašnieki. Kā visaktuālāko problēmu iedzīvotāji minēja to, ka pie

daudzdzīvokļu māju atkritumu
konteineriem tiek novietoti lielgabarīta atkritumi, kā arī tas, ka
garāmbraucēji tajos izmet savus
atkritumus, par ko attiecīgi jāmaksā konkrētā nama dzīvokļu
īpašniekiem.
Klātienē tika diskutēti un apspriesti vairāki iespējamie varianti, kā risināt šo problēmu:
• sazināties personīgi ar atkritumu apsaimniekotāju SIA
„Ogres Marss” par lielgabarīta atkritumu izvešanu. Arī
pašvaldība uzrunās uzņēmumu un pārrunās iespējas savākt lielgabarīta atkritumus.
Jāpiebilst, ka vairākas reizes
gadā SIA „Ogres Marss” rīko
bezmaksas akcijas, kuru laikā
iedzīvotājus aicina nodot nolietoto elektrotehniku;
• paši iedzīvotāji var bez maksas
nodot lielgabarīta atkritumus
tuvējā atkritumu šķirošanas
punktā Baldonē;
• izmantot atkritumu šķirošanas
laukumu aiz vecās katlumājas,
kur šobrīd ir atsevišķi konteineri stiklam, papīram un plastmasai. Pašvaldība plānojusi
novietot vienu konteineru arī
metāla izstrādājumiem. Šķirojot atkritumus, tiks padomāts
ne tikai par zaļāku dzīvesveidu un dabas aizsardzību, bet
arī samazināsies atkritumu
daudzums kopējos atkritumu
konteineros pie daudzdzīvokļu
mājām, līdz ar to mazināsies
maksa par atkritumu izvešanu.
Sapulcē piedalījās arī Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas
novada pārvaldes priekšnieks
Armands Zeps, kurš aicināja iedzīvotājus nekavējoties ziņot policijai par gadījumiem, kad kāds
izmet atkritumus, jo īpaši lielgabarīta, koplietošanas atkritumu
konteineros, un iespēju robežās
to arī fiksēt.
Lai varētu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, paš-

valdības policijai ir jāierodas
notikuma vietā un arī pašai jāveic vietas apraksts un fiksācija,
ko pievienot lietas materiāliem.
Tāpēc ir ļoti svarīgi savlaicīgi
informēt policijas darbiniekus.
Reģionālās pašvaldības policijas diennakts tālruņa numurs
67937102.
Policijas pārstāvis arī aicināja
daugmaliešus, pārvietojoties pa
neapgaismotajām ielām un ceļu
nomalēm diennakts tumšajā laikā, lietot atstarotājus, atstarojošās
vestes vai apģērbus ar atstarojošiem elementiem.
Vides labiekārtošanas jomā
iedzīvotājus interesēja atpūtas
vietu sakārtošana. Kā informēja SIA „Ķekavas nami” pārstāvis
Daugmalē Dmitrijs Grubins, atkritumus no atpūtas vietām izved
atbilstoši sezonai: vasarā – divas
reizes nedēļā, pavasarī un rudenī – vienu reizi nedēļā, bet ziemā – divas reizes mēnesī.
Tāpat nākamajā vasarā tiks
uzstādīta jauna publiskā tualete
pie atpūtas vietas „Ķīķerītis”, jo
iepriekšējā neizturēja huligānu
metodes, svinot Jāņus.

Par daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd
„Ķekavas namu” pārziņā ir četras
daudzdzīvokļu mājas. „Ķekavas
namu” pārstāvis Juris Firsts atzina, ka šīs ēkas diemžēl ir sliktākā tehniskā stāvoklī nekā šādas
mājas Ķekavā vai Valdlaučos.
Iemesls esot tas, ka Daugmalē iedzīvotājiem nekad nav bijusi noteikta apsaimniekošanas maksa,
līdz ar to ēkās nav veikti kapitālieguldījumi.
Apsaimniekošanas
maksa
Daugmalē katrai mājai ir atšķirīga, un tā ir apstiprināta atbilstoši
dzīvokļu īpašnieku kopīgajam
lēmumam. Piemēram, „Krācēm” ir uzlikts jauns jumts, līdz
ar to apsaimniekošanas maksa

ir 0,62 eiro m2 bez PVN, „Salnās” apsaimniekošanas maksa
ir 0,30 eiro m2 bez PVN, un tur
daļēji nomainītas notekcaurules, kā arī tiks mainīts kanalizācijas stāvvads, „Straumēs” –
0,12 eiro m2 bez PVN, jo dzīvokļu īpašnieki lēma par minimālo
summu, to novirzot avārijas darbiem un teritorijas uzkopšanai,
savukārt mājā „Vārpas”, kas ir
vissliktākajā tehniskajā stāvoklī, apsaimniekošanas maksa ir
divējāda: 0,30 eiro m2 bez PVN
maksā tie īpašnieki, kuri jau iepriekš bija ieguldījuši savu naudu daļai jumta remontam, bet
0,44 eiro m2 bez PVN maksā tie
divu kāpņutelpu īpašnieki, kuriem „Ķekavas nami” sakārtoja
jumta segumu.
Kā atzīst „Ķekavas namu”
pārstāvis, turpmākajos gados
pakāpeniski varētu stabilizēt
ēku tehnisko stāvokli. Piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus
māju siltināšanai un renovācijai Daugmalē būs diezgan grūti
tieši ēku sliktā tehniskā stāvokļa
dēļ – tajās jāveic ļoti daudz nepieciešamo remontdarbu, kas
prasa lielus līdzekļus, bet ES
finansējums šajā gadījumā būs
krietni mazāks.

Par gājēju drošību

Noslēdzošais jautājums bija gājēju pārejas pielāgošana no skolas
uz ciematu pār autoceļu P85, lai
arī māmiņas ar bērnu ratiņiem
un cilvēki ar kustību traucējumiem varētu netraucēti uzbraukt
uz gājēju ietves. Tāpat iedzīvotāji
izteica vēlmi uz šī paša autoceļa ierīkot gājēju pāreju ciematā
„Dzintari” pie tur esošā veikala.
Ķekavas novada pašvaldība solīja
par šiem jautājumiem sazināties
ar uzņēmumu „Latvijas valsts
ceļi”, kuru īpašumā ir Jaunjelgavas šoseja jeb P85.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Dažādi

JUBILĀRI
ĶEKAVAS NOVADĀ
2017. GADA DECEMBRĪ

Ķekavas Novads | 2017. gada 12. decembris
DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS
INFORMĀCIJA

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 9. novembra sēdes
lēmumu Nr. 4 .§, 4. p. (prot. Nr. 23)

2017. GADA NOVEMBRĪ
Reģistrēti 14 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Veronika, Adrija, Madara, Lauma,
Kamilla, Alberts, Santa, Kristofers,
Ričards, divas meitenītes
ieguvušas vārdu Dārta,
divas – Karlīna, viens puisis
divus vārdus – Dominiks Jānis.

Saistošie noteikumi Nr. 14/2017
„Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010
„Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu un
21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu,
kā arī ņemot vērā PA „Ķekavas sociālās
aprūpes centrs” nolikuma 24. punktu

Reģistrētas trīs laulības.
Reģistrēti deviņi mirušie:
Monika Greivule..................................(1915)
Alma Plostiņa.......................................(1950)
Leons Iesalnieks..................................(1931)
Nadežda Jakubovska.........................(1951)
Broņislava Jaunliniņa.......................(1928)
Rita Krastiņa.......................................... 1948)
Irisa Kuzņecova...................................(1948)
Aleksejs Molotkovs............................(1986)
Aleksandrs Ostapenko.....................(1953)

ĶEKAVAS PAGASTĀ
95 gadu jubileju svin
Varvara Svile
85 gadu jubileju svin
Ēriks Pāls
Marijona Imbrasiene
Džeovanna Pauliņa
Juris Kosa
Vija Jurgevica
Antons Balčuns
80 gadu jubileju svin
Zoja Razživina
Ingrīda Rozenberga
Inta Kalcenaua
Janīna Bušujeva
Austra Sēle
Aina Dobuma
Aina Irbe
Ausma Dudare
Zoja Drigo
BALOŽU PILSĒTĀ
90 gadu jubileju svin
Veronika Gauriča
Jānis Jupis
85 gadu jubileju svin
Eleonora Rudoviča
Lidija Lavrinoviča
80 gadu jubileju svin
Helgrīda Melnalksne
Ludmila Sknarina
Vera Pinčuka
Aldis Bražūns

PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS
PAR DETĀLPLĀNOJUMA
UZSĀKŠANU
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ
TITURGAS IELĀ 33,
BALOŽOS,
ĶEKAVAS NOVADĀ
Ķekavas novada dome 2017. gada
30. novembrī pieņēmusi lēmumu
„Par detālplānojuma „Titurgas
iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos,
Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju būvniecība. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības
teritorijas plānotāja Gita Rengarte
(tālruņa numurs 67936019).
Papildu
informācija
pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā
„Teritorijas attīstības plānošana”.

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2010. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr. 5. §, 5.3., protokols Nr. 6, grozījumu un izteikt saistošo noteikumu
21. punktu šādā redakcijā:
„21. Atvieglojumi 100% apmērā no dienas centra „Gaismas iela” sociālās aprūpes pakalpojuma summas personām
ar I invaliditātes grupu, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Ķekavas novadā”.

Sēdes vadītāja Viktorija Baire

PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „LEJAS BIRZNIEKI ” ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ
Ķekavas novada dome 2017. gada 30. novembrī pieņēmusi
lēmumu Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Lejas Birznieki” Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir kartinga
trases būvniecība. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona. Detālplānojuma izstrādes

vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālruņa numurs
67847161).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”.

PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM „MELNALKŠŅI”,
„VAIRUMBĀZE”, „AKMENSKALNI”, „VIRSKALNI”, „ZAĻAISKALNS” UN „PRIEŽUKALNI” KATLAKALNĀ,
ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ, PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ķekavas novada dome 2017. gada
30. novembrī pieņēmusi lēmumu
Nr. 2 § 2. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”,
„Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, „Zaļaiskalns” un „Priežukalni”
Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā, projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir zemes gabala sadalīšana un savrupmāju, rindu
māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu,
darījumu iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, sporta un atpūtas
objektu, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2017. gada 19. decembra līdz 2018. gada 9. janvārim.
Informācija par publisko apspriešanu
pieejama Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv,
Ķekavas novada informatīvajā biļe-

tenā „Ķekavas Novads” un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 3. janvārī plkst. 18.00
Ķekavas novada Katlakalna Tautas
nama zālē (Pļavniekkalna iela 35,
Katlakalns, Ķekavas pagasts).
Publiskās apspriešanas laikā saņemto
priekšlikumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sapulce notiks 2018. gada
18. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā
(35. kab., Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava,
Ķekavas pagasts).
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”. Rakstis-

kus priekšlikumus var iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada
pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19,
k. 9, 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 (35. kab.,
tālr. nr. 67847161, Andris Lācis). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi
un priekšlikumi, kas iesniegti līdz
publiskās apspriešanas beigām. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda:
fiziskām personām – vārds, uzvārds,
dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

PAZIŅOJUMS
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ „TĒRAUDLEJAS” ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ
Ķekavas novada dome 2017. gada 30. novembrī pieņēmusi
lēmumu Nr. 2. § 4. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Tēraudlejas” Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir vispārīgās ražošanas ēkas būvniecība. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona. Detālplānojuma izstrādes

Krustu krustām zemes ceļi –
Tavs celiņš izstaigāts.
Dod, dieviņi, dvēselei
Vieglu ceļu viņsaulē!
26. novembrī 102 gadu vecumā
mūžībā aizgājusi Ķekavas novada
vecākā iedzīvotāja
Monika Greivule.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem.
Ķekavas novada pašvaldība

vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālruņa numurs 67847161).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.

Lai mātes mīlestība
paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam
spēku smelt.
(Z. Vijupe)
Skumju brīdī esam kopā
ar Ķekavas vidusskolas
1.a klases audzinātāju Ainu Stikāni,
māti mūžībā pavadot.
Ķekavas vidusskolas
1.a klases audzēkņu vecāki

Es tagad aizeju,
bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat –
ar citu sauli,
ar citu zemi parunāt…
No sirds izsakām
līdzjūtību
Veltai Cīrulei,
mammu smilšu kalniņā
pavadot.
Kolēģi Daugmalē

Transports
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Ķekavas novada skolēnu autobusu maršruti
Saskaņots 2017. gada 21. novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejā Nr. 20

9.

Plkst. 7.10 Dzērumi – 7.15 Lipši – 7.17 Balkas – 7.20 Jeņči –
Čagas – Baltā māja – Demmas – 7.41 Pļavu un Smilgu ielas
krustojums (Odukalns) – 7.45 Ķekavas sākumskola –
7.50 Ķekavas vidusskolas autobusa pietura –
Ķekava, autobusu galapunkts

SIA „KM Transports”,
Setra, GK 2609,
balts,
tālr. 26177171

10.

Plkst. 11.45 tiek vesti 5, 6 gadus vecie bērni

SIA „KM Transports”,
Renault, JB 985,
balts,
tālr. 26177171

BALOŽU VIDUSSKOLA
Maršruta nr.

1.

2.

Maršruta nr.

UZ SKOLU
Plkst. 7.20 katlumāja – Uzvaras prospekts – Titurgas iela –
7.30 Katlakalna pagrieziens – Ādiņas – 7.32 Ziedonis –
7.35 Valdlauči, k.5. – Lakstīgalu iela – Uzvaras prospekts –
7.45 Baložu pilsētas pārvalde – Baložu vidusskola
Plkst. 8.00 Katlakalna pagrieziens – Ādiņas – 8.05 Ziedonis –
8.10 Valdlauči, k.5 – 8.15 Neilandi – A7 („Rimi”) –
Baložu pagrieziens – 8.22 Āraišu iela – Uzvaras prospekts –
8.30 Baložu pilsētas pārvalde – Baložu vidusskola
Plkst. 7.20 Titurga, katlumāja – Uzvaras prospekts –
Jauntiturgas un Āraišu ielas krustojums – Titurgas iela –
Pļavniekkalna skola – 7.40 pa Smilšu un Priežu ielu (Alejas) –
8.00 Ķekavas sākumskola – 8.03 autobusu pietura pie baznīcas –
8.10 Katlakalna Tautas nams – 8.13 26. autobusa galapunkts –
Jaunā Kalna iela – 8.17 Kalna iela – Rāmavas iela –
8.30 Baložu vidusskola – 8.35 Ezera iela – Miglas iela (Buras) –
8.40 Labrenča iela – Saulgriežu iela – Purva iela (Titurga) –
Rīgas iela – Smilšu iela – 8.50 Baložu vidusskola

Ķekavas novada pašvaldība,
Setra, GT 2822, zaļš,
tālr. 29164187

Maršruta nr.

Ķekavas novada pašvaldība,
Renault Master,
KL 6722, balts,
tālr. 26190886

1.

Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Sūkņu stacija –
Baložu pagrieziens – Valdlauči, k.5 – Ziedonis –
Pļavniekkalna sākumskola – 15.45 Ķekavas sākumskola –
Baložu vidusskola
Plkst. 16.10 Baložu vidusskola – Saulgriežu iela – Miglas iela –
Ezera iela (Buras) – Āraišu iela – Uzvaras prospekts –
pagrieziens uz Baložiem – Valdlauči – Neilandi – A7 („Rimi”) –
Ziedonis – 26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola –
16.50 Ķekavas sākumskola – Vimbukrogs – 16.55 Sporta klubs –
Ķekavas autobusu galapunkts – Baloži

Maršruta nr.

6.

Ķekavas novada pašvaldība,
Mercedes Benz,
HN 7384, oranžs,
tālr. 29448056

7.

Plkst. 15.10 Ķekavas sākumskola – 15.15 Ķekava,
autobusu galapunkts – Sporta klubs – Mucenieki –
Bundzenieki – Rosmes iela – Lielupes ielā apgriežas –
Ausekļu iela – Vaivarāju iela – 15.50 Valdlauči, k. 5.

SIA „KM Transports”,
Setra, HP 532,
tumši zils,
tālr. 26177171

8.

Plkst. 15.10 Ķekavas sākumskola – 15.15 Ķekava,
autobusu galapunkts – Jokeri – Vecozolu iela – Celtnieki –
Tīreļi – Vilciņi – Tirgus laukums – Ozols – Mellupi – Mellupi 2 –
Jāņupe – 16.00 Mežsētas

SIA „KM Transports”,
Mercedes Benz,
HG 8530, balts,
tālr. 26177171

9.

Plkst. 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts –
Ķekavas sākumskola – Pļavu un Smilgu ielas krustojums
(Odukalns) – Čagas – Balkas - Dzērumi – Jeņči – Baltā māja –
16.00 Demmas

SIA „KM Transports”,
Setra, GK 2609,
balts,
tālr. 26177171

10.

Plkst. 17.00 tiek vesti 5, 6 gadus vecie bērni

SIA „KM Transports”,
Renault, JB 985,
balts,
tālr. 26177171

10.

Plkst. 17.15 Ķekavas sākumskola – Ķekavas vidusskola –
Ķekava, autobusa galapunkts – Jaunsils – Plakanciems – Mellupi.
Interešu izglītības pulciņu dalībnieki

SIA „KM Transports”,
Renault, sudrabots,
HG 7650,
tālr. 26177171

NO SKOLAS (PIRMDIENĀS–CETURTDIENĀS)
Plkst. 14.20 Baložu vidusskola – Saulgriežu iela – Miglas iela –
Ezera iela (Buras) – Āraišu iela – Uzvaras prospekts –
Baložu pagrieziens –Valdlauči, k.5 – Ziedonis – Baložu vidusskola
Ķekavas novada pašvaldība,
Setra, GT 2822, zaļš,
tālr. 29164187

NO SKOLAS (PIEKTDIENĀS)
Plkst. 13.30 Baložu vidusskola – Saulgriežu iela – Miglas iela –
Ezera iela (Buras) – Āraišu iela – Uzvaras prospekts –
Baložu pagrieziens – Valdlauči, k.5 – Ziedonis – Baložu vidusskola

1.

Plkst. 14.20 Baložu vidusskola – Sūkņu stacija –
Baložu pagrieziens – Valdlauči, k.5 – Ziedonis –
Pļavniekkalna sākumskola – 14.55 Ķekavas sākumskola –
Baložu vidusskola
Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Saulgriežu iela – Miglas iela –
Ezera iela (Buras) – Āraišu iela – pagrieziens uz Baložiem –
Valdlauči – Neilandi – A7 („Rimi”) – Ziedonis –
26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola –
15.50 Ķekavas sākumskola – Baloži

Maršruta nr.

3.

Maršruta nr.

3.

4.

Maršruta nr.

SIA „KM Transports”,
Iveco, FZ 1714,
violets ar zaļu,
tālr. 29220192

NO SKOLAS
Plkst. 15.15 Daugmales pamatskola – 15.02 Jaunratnieki –
15.04 Celmi – 15.06 Ezeri – 15.10 Kalniņi – 15.12 Bēgļu ceļš –
15.20 Daugmales pamatskola – 15.24 Birzītes –
15.26 Bramberģe – 15.34 Sakaiņu pilskalns – 15.37 Dāvji –
15.43 Dzintari – 15.45 Smildziņas – 15.50 Odukalns –
15.52 Ķekava – 15.55 Ķekava, autobusu galapunkts –
16.00 „Zanzibāra”

SIA „KM Transports”,
Iveco, FZ 1714,
violets ar zaļu,
tālr. 29220192

Plkst. 15.15 Daugmales pamatskola – 15.50 Ķekava,
autobusu galapunkts – Sporta klubs

Ķekavas novada pašvaldība,
Renault Master,
KL 6722, balts,
tālr. 26190886

5.

Plkst. 7.00 Daugmale – Bērzmente – Ķekava – Naudītes iela –
Ziedonis – Rudzāji – Krustkalni – Rīga (Telts iela– Salaspils –
Brīvības gatve) – 9.45 Ķekava

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan, JD 6764,
balts,
tālr. 28673084

12.

Plkst. 7 00 Odukalns – Dimanti – Rāmava – Krogsils –
Pļavniekkalns – Rīga (Ģertrūdes iela – Ludzas iela – Telts iela) –
Ķekava

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan, JF 4986,
sudrabots,
tālr. 25425976

13.

Plkst. 8.20 (pirmdienās) Ķekava – Gaismas internātskola

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan,
JG 1855, sudrabots,
tālr. 29386181

18.

Plkst. 6.40 Dzērumi – Krogsils – Rāmava – Baloži –
Medemciems – Rīga (Telts iela – Katrīnas iela – Slāvu iela)

SIA „KM Transports”,
Renault, HG 7650,
sudrabots, vai VW, HD 6,
tālr. 26177171

Maršruta nr.

Plkst. 14.15 Pļavniekkalna sākumskola –
Ķekavas Mākslas skola – Sporta klubs –
14.30 Ķekavas vidusskola – 14.35 Ķekavas sākumskola –
Daugmale

Ķekavas novada pašvaldība,
Renault Master,
KL 6722, balts,
tālr. 26190886

Plkst. 14.15 Ķekava – Rīga (Telts iela – Brīvības gatve –
Salaspils iela) – Krustkalni – Rudzāji – Ziedonis –
Naudītes iela – Ķekava – Bērzmente – 17.00 Daugmale

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan, JD 6764,
balts,
tālr. 28673084

12.

Plkst. 15.00 Ķekava – Rīga (Ģertrūdes iela – Ludzas iela –
Telts iela) Pļavniekkalns – Krogsils – Rāmava – Dimanti – Ķekava

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan, JF 4986,
sudrabots,
tālr. 25425976

13.

Plkst. 13.20 (piektdienās) Gaismas internātskola – Ķekava

Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan, JG 1855,
sudrabots,
tālr. 29386181

18.

Plkst. 15.15 Rīga (Telts iela – Katrīnas iela – Slāvu ielas) –
Baloži – Ķekava – Dzērumi

SIA „KM Transports”,
Renault, HG 7650,
sudrabots, vai VW, HD 6,
tālr. 26177171

Plkst. 16.30 Pļavniekkalna sākumskola – Mākoņkalns –
Ziedonis – Krustkalni – Lapenieki – Alejas – Ķekava.
Pieturas pēc pieprasījuma

SKOLĒNU INTEREŠU IZGLĪTĪBA
(mūzikas, mākslas un sporta skolas audzēkņi)

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA
Maršruta nr.

NO SKOLAS

11.

NO SKOLAS
Plkst. 13.35 Baložu vidusskola –
13.45 Pļavniekkalna sākumskola – Ķekavas Mākslas skola –
Sporta klubs – Ķekavas sākumskola – Sporta klubs –
Pļavniekkalna sākumskola

UZ SKOLU

11.

UZ SKOLU
Plkst. 7.00 „Zanzibāra” – 7.05 Ķekava, autobusu galapunkts –
7.07 Ķekava, A7 – 7.09 Odukalns – 7.15 Smildziņas –
7.17 Dzintari – 7.20 Dāvji – 7.26 Sakaiņu pilskalns –
7.34 Bramberģe – 7.36 Birzītes – 7.40 Daugmales pamatskola –
7.45 Bēgļu ceļš – 7.50 Kalniņi – 7.54 Ezeri – 7.56 Celmi –
7.58 Jaunratnieki – 8.00 Daugmales pamatskola

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA
Maršruta nr.

BĒRNI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UZ RĪGU
(skolēni brauc ar saskaņotu sarakstu).
Skolēnu pavadonis mikroautobusā Nissan JF4986 –
sociālā darbiniece Laura, tālr. 26675262.
Pavadonis mikroautobusā Nissan JD6764 –
sociālā darbiniece Lita, tālr. 22186587.

Ķekavas novada pašvaldība,
Setra, GT 2822, zaļš,
tālr. 29164187

DAUGMALES PAMATSKOLA

NO SKOLAS
Plkst. 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts,
15.20 – Ķekavas sākumskola – Vimbas –
Pļavniekkalna sākumskola – 26. autobusa galapunkts
(Kaļķu ceplis) – Ziedonis – Mākoņkalns – Valdlauči, k. 5 –
A7 („Rimi”) – pagrieziens uz Baložiem –
Pļavniekkalna sākumskola – Ķekava

UZ SKOLU

6.

Plkst. 7.10 26. autobusa galapunkts (Kaļķu ceplis) –
(Tulpju iela) Ziedonis – Mākoņkalns – 7.25 Valdlauči, k. 5 –
A7 („Rimi”) – pagrieziens uz Baložiem – pagrieziens uz Katlakalnu –
Ādiņas – Pļavniekkalna sākumskola –
Ķekavas vidusskolas autobusa pietura – Ķekava,
autobusu galapunkts – Ķekavas sākumskola

Mercedes Benz,
HN 7384, oranžs,
tālr. 29448056

7.

Plkst. 7.20 Valdlauči, k.5 – 7.30 pa Ziemeļu ielu –
Vaivarāju iela – operatori – 7.40 Lielupes ielā, apgriežas –
Rosmes iela – Bundzenieki – Mucenieki – Sporta klubs –
7.50 Ķekava, autobusu galapunkts –
Ķekavas vidusskolas autobusa pietura – 7.55 Ķekavas sākumskola

SIA „KM Transports”,
Setra, HP 532,
tumši zils,
tālr. 26177171

8.

Plkst. 7.00 Mežsētas – 7.05 Jāņupe – 7.10 Mellupi2 –
7.11 Mellupi – 7.20 Ozols – 7.25 Tirgus laukums – Vilciņi –
Tīreļi – 7.35 Celtnieki – 7.36 Vecozolu iela – Jokeri –
7.41 Ķekava, autobusu galapunkts –
Ķekavas vidusskolas autobusa pietura – 7.45 Ķekavas sākumskola

SIA „KM Transports,
Mercedes Benz,
HG 8530, balts,
tālr. 26177171

14.

Plkst. 18.15 (darbdienās) no sporta kluba –
Ķekava autobusa galapunkts – 18.20 Ķekavas sākumskola –
Pļavniekkalns – Titurga – Baloži („Iki”) – A7 („Rimi”) – Valdlauči –
Ziedonis – Kaļķu ceplis – Pļavniekkalns – Ķekava

Ķekavas novada pašvaldība,
Mercedes Benz Intouro,
oranžs, HN 7384,
tālr. 29448056, vai
Setra, zaļš, GT 2822,
tālr. 29164187

UZ PELDĒT APMĀCĪBU
Skolēnu un pirmsskolas audzēkņu peldētapmācības nodarbības
Ķekavas peldbaseinā
15.

Pirmdienās, otrdienās un piektdienās
plkst. 9.00 bērnudārzs „Avotiņš” – Ķekavas peldbaseins,
plkst. 12.00 no peldbaseina

Ķekavas novada pašvaldība,
Setra, GT 2822
tālr. 29164187

17.

Otrdienās
plkst. 11.30 Pļavniekkalna skola – Ķekavas peldbaseins
plkst. 13.50 no peldbaseina

Ķekavas novada pašvaldība,
Setra, GT 2822,
tālr. 29164187
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2. decembrī Ķekavā pirmo reizi norisinājās boksa cīņu šovs
„Lāčplēša kauss 2017”. Ķekavas Sporta kluba ringā devās
30 bokseri no 12 Latvijas klubiem, kā arī divi dalībnieki no
Lietuvas. Ķekavas boksa klubu
„Lāčplēša cīņu leģions” pārstāvēja septiņi sportisti: Kārlis Pūriņš (kadeti -33 kg), Henrijs Ivanovs (kadeti -65 kg), Raimonds
Skudra (+91 kg), Mārtiņš Parasigs-Parasiņš (-79 kg), Francis Rozentāls (juniori -60 kg),
Emīls Špīss (-75 kg) un Mārcis
Grundulis (juniori -64 kg).
Šova laikā skatītājiem bija iespēja vērot 15 spraigas cīņas, kas
norisinājās pēc olimpiskā boksa
noteikumiem. Arī turnīra dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs.
„Lāčplēša kausā” piedalījās gandrīz puse U19 Latvijas labāko
bokseru. Vairākkārtēju Latvijas
čempionu un starptautisku turnīru uzvarētāju vidū bija arī mūsu
pašu Mārcis Grundulis, spēcīgie rīdzinieki Sergejs Hodjušins
(-60 kg) un Andrejs Nikolājevs
(-75 kg), kā arī jūrmalnieki Andris Kleins (-56 kg) un Tahirs Putraševics (-60 kg).
Čempioniem konkurenci sastādīja Romans Šapošņikovs

(„Budo”, Rīga), kurš tikās ar Andri Kleinu (J. Roviča boksa klubs,
Jūrmala). Regnārs Cīrulis („Auseklis”, Rīga) stājās pretī Tahiram
Putraševicam no Jūrmalas. Ķekavas boksa kluba jaunais talants
Francis Rozentāls mērojās spēkiem ar Sergeju Hodjušinu („InFight”, Rīga). Vakara galvenajās
cīņās izaicinājumu Andrejam Nikolājevam („In-Fight”, Rīga) un
mūsu Mārcim Grundulim meta
Lietuvas boksa čempioni Linas
Daugelavičs un Sandis Dunkulis.
Vilties nelika arī starptautisko
turnīru dalībnieki un uzvarētāji – Ķekavas boksa kluba pārstāvis Emīls Špīss („Lāčplēša cīņu
leģions”, Ķekava) un Iļja Smoļins
(„Fighter Elvis Promotions”),
kuri šoreiz spēkojās savā starpā.
Kā jau bija gaidīts, cīņa izvērtās
ļoti spraiga un interesanta, tomēr
šajā reizē nācās sarūgtināt vietējos līdzjutējus – ar dalītu tiesnešu
lēmumu 2:1 par uzvarētāju tika
pasludināts Iļja Smoļins.
Bez lieliem pārsteigumiem noritēja abu Jūrmalas favorītu Andra Kleina un Tahira Putraševica
cīņas ar rīdziniekiem Romānu
Šapošņikovu un Regnāru Cīruli.
Kamēr Šapošņikovs pārliecinoši
zaudēja Kleinam visus raundus,
Cīrulis savu cīņu sāka veiksmīgi,

uzvarot pirmo raundu pret spēcīgo pretinieku Tahiru. Tomēr otrajā raundā Tahirs uzmundrināja
visus boksa līdzjutējus, ar skaistu
nokautu izcīnot uzvaru.
Negaidītu, bet Ķekavas līdzjutējiem patīkamu pārsteigumu
sagādāja Francis Rozentāls, kurš
pārspēja daudzkārtējo junioru čempionu līdz 60 kg Sergeju
Hodjušinu. Savukārt Latvijas junioru čempions svara kategorijā līdz 75 kg Andrejs Nikolājevs
pieveica lietuvieti Linu Daugelaviču. Vakara galvenajā cīņā Lietuvas trīskārtējais junioru čempions līdz 64 kg Sandis Dunkulis
no Lietuvas tikās ar trīskārtējo
Latvijas junioru čempionu Mārci
Grunduli. Lai gan ķekavietis cīņu
uzsāka mierīgāk nekā parasti,
trešajā raundā ar līdzjutēju atbalstu Mārcis tomēr nokdaunēja
Lietuvas sportistu.
Iesildošajās cīņās tikās kadeti un
mazāk pieredzējuši bokseri. Draudzības cīņu aizvadīja rīdzinieks
Igors Novikovs no „Budo” kluba
un mūsu Henrijs Ivanovs, kurš
ir Latvijas čempions boksā kadetiem U15 vecuma grupā. Arī jaunais talants Kārlis Pūriņš („Lāčplēša cīņu leģions”, Ķekava), kurš
bez zaudējumiem aizvadījis jau
14 cīņas, turpināja savu uzvaras

FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

Veiksmīgi aizritējis
pirmais boksa šovs Ķekavā
„Lāčplēša cīņu leģiona” komanda nepilnā sastāvā.
gājienu un ar 3:0 pārspēja Nordu
Druku-Jaunzemu no Rīgas.
Lielu cīņassparu demonstrēja
vienīgais sacensību debitants Raimonds Skudra („Lāčplēša cīņu leģions”, Ķekava), kurš 41 gada vecumā aizvadīja pirmo cīņu, stājoties
pretī pieredzējušajam sportistam
Mārtiņam Lapiņam no „Fighter
Elvis Promotion”. Šoreiz pieredzes
trūkumam bija izšķiroša loma, un
Raimonds piekāpās otrajā raundā.
Arī kluba biedru Mārtiņu Parasigu-Parasiņu šajā reizē piemeklēja
līdzīgs liktenis – zaudējums ar nokautu otrā raunda izskaņā pret Agneses Božes pieredzējušo audzēkni
Raiti Helmani.
Par vakara labāko cīņu tika atzīta Franča Rozentāla („Lāčplēša
cīņu leģions”, Ķekava) uzvara pār
Sergeju Hodjušinu („In-Fight”,
Rīga), labākais nokauts –Tahiram
Putraševicsam (J. Roviča boksa
klubs, Jūrmala) un labākais bokseris – Mārcis Grundulis („Lāčplēša cīņu leģions”, Ķekava).

Boksa cīņu šovu „Lāčplēša
kauss 2017” organizēja vietējais
boksa klubs „Lāčplēša cīņu leģions” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru un Latvijas Boksa federācijas
atbalstu. Tas tika veidots pēc
samiksētiem olimpiskā boksa
noteikumiem, ar profesionālā boksa šova elementiem –
cīkstoņu uznācieniem, mūziku
un specefektiem. Pasākumu
vadīja harizmātiskais boksa
draugs no Priekuļiem Gints
Gabers. Par mūziku un šova
elementiem gādāja DJ Aigars
Dričš. Starplaikos sportistus un
viņu līdzjutējus uzmundrināja
go-go dejotājas.
Plašāka informācija, rezultāti un video – interneta vietnē
sports.kekava.lv un www.youtube.com
(atslēgas vārds – „Lāčplēša kauss
boksā 2017”).
Dainis Daņiļevičs,
„Lāčplēša cīņu leģions”

Ķekavā pirmo reizi notiek sacensības galda tenisā

,No rīta savus spēkus galda tenisa
spēlē pārbaudīja bērni un jaunieši,
bet pēcpusdienā aizraujošu sniegumu demonstrēja pieaugušie. Patīkami, ka skatītāju tribīnēs bija vairāki
aizrautīgi spēles vērotāji un savu
favorītu atbalstītāji. Lai sacensības
noritētu raitāk un veiksmīgāk, bērnu un jauniešu grupu spēles tiesāja
bērnu un jauniešu centra „Laimīte”

Jauniešu grupa (13–17 g.)
Meitenes
1. Beāte Bula
Zēni
1. Marks Tkačenko
2. Mārtiņš Šterns
3. Artis Ostrovskis

galda tenisisti, kuri savu tiesāšanas
pieredzi ir guvuši vairākās dažāda
mēroga sacensībās. Liels paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos
un uzņēmumiem – putnu fabrikai
„Ķekava” un „Ķekavas avotam” – par
sarūpētajām pārsteigumu balvām
sacensību uzvarētājiem! Meitenes/
sievietes un zēni/vīrieši spēlēja kopā,
bet vērtēšana notika atsevišķi pēc kopējā grupā izcīnītajām vietām.

Pieaugušo grupa (18+)
Sievietes
1. Laila Bērziņa
2. Anita Kalve
Vīrieši
1. Aivars Goldmanis
2. Guntars Pavārs
3. Aivars Perijs

Bērnu grupa (12 gadi un jaunāki)
Meitenes:
1. Melānija Zālīte
Zēni
1. Roberts Priede
2. Pēteris Kraģis
3. Eduards Slizins

Laura Pavāre,
sacensību galvenā tiesnese

SPORTA PASĀKUMU UN SACENSĪBU KALENDĀRS
Datums
15. decembrī
16. decembrī
17. decembrī
18. decembrī
18. decembrī
18. decembrī
18. decembrī
21. decembrī
22. decembrī
28. decembrī
6. janvārī
6. janvārī
7. janvārī
7. janvārī
7. janvārī
7. janvārī
7. janvārī
7. janvārī
12. janvārī
14. janvārī
14. janvārī
14. janvārī
14. janvārī

Laiks

Norises vieta

Pasākums

19.00–24.00 Ķekavā, Skolas ielā 2, sarkanajā skolā
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē zolīte, 4. posms
15.00–17.00
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle florbolā (vīr.), Ķekavas Bulldogs–FK JeNo
„Elvi” līgas spēle florbolā (siev.), FK Ķekava–NND Rīga
13.00–15.00
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Kurši
16.20–17.45
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Kurši
17.45–19.45
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Kurši
19.45–21.15
Ķekavas sporta klubā
„Olybet” darba dienu basketbola līga (vīr.), ISG/Ķekava–Realia
21.00–22.30
Ķekavas vidusskolas sporta zālē
„Olybet” basketbola līga (siev.), Ķekava–BK Kolibri
19.45–21.00
Ķekavas sporta klubā
Izaicinājuma līga, FK Ķekavas novads–AFK Laikmets
20.30–22.00
Baložu vsk. sporta kompleksā
Latvijas čempionāts florbolā U14 (meitenes)
9.00–14.00
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Ādaži
13.30–14.45
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Ādaži
14.45–16.15
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Cēsis
11.30–13.00
Ķekavas sporta klubā
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni), Ķekavas Bulldogs–Cēsis
13.00–15.00
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B grupa, Kadaga/Ķekava ASK–FK Ķekava
11.00–11.50
Daugmales pamatskolā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā B grupa FK Mārupe–FK Daugmales dadzis
11.50–12.40
Daugmales pamatskolā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A grupa, FK NAUDA–FC Ķengarags
12.40–13.30
Daugmales pamatskolā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A grupa, Antidopings–Trilines Poligrāfija
13.30–14.20
Daugmales pamatskolā
Ķekavas novada Jauniešu gada balva 2017
19.00–23.00
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, B grupa, FK Ķekava–FK Mārupe
11.00–11.50
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas nov. čemp. telpu futbolā, B grupa, FK Daugmales dadzis–Kadaga/Ķekava ASK
11.50–12.40
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A grupa, Antidopings–FK NAUDA
12.40–13.30
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā, A grupa, Trilines Poligrāfija–FC Ķengarags
13.30–14.20
Ķekavas sporta klubā

FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

25. novembrī Ķekavas sporta klubā
norisinājās galda tenisa sacensības,
uz kurām pulcējās 35 dalībnieki.
Sacensībās piedalījās ne tikai Ķekavas novada iedzīvotāji, bet arī viesi
no Mārupes novada, Baldones, Salaspils un Rīgas. Tas ir ļoti labs sākums kam jaunam un nebijušam.

Galda tenisa sacensības pulcēja 35 dalībniekus.

Jauniešu Gada balva sportā 2017
Piesaki labākos Ķekavas novada jaunos sportistus, sportistes
un komandas par gada sasniegumiem kādā no nominācijām

līdz 20. decembrim. Svinīgā apbalvošana – 2018. gada 12. janvārī plkst. 19.00 Ķekavas sporta
klubā.

Piesaki savu Ķekavas novada
sporta laureātu 2017!
Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus līdz 2018. gada 10. janvārim aizpildīt pieteikuma anketas par gada labāko sportistu,
treneru un komandu sasniegumiem 2017. gadā.
Apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 26. janvārī

plkst. 19.00 Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēkā.
Plašāka informācija, nolikumi un pieteikumu anketas – interneta vietnē sports.kekava.lv.
Ķekavas novada
pašvaldības
sporta aģentūra
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Piecdesmito jubileju
„Zīle” svinēs jaunos tautastērpos

Fotoizstāde ļaus iepazīt un izgaismot Ķekavas novada veco ļaužu
dzīvesstāstus.

TDA „Zīle” dejotāji jaunajos tautastērpos.

PUBLICITĀTES FOTO

FOTO: NO BIEDRĪBAS ARHĪVA

Labdarības projekta „Dzīves upe” ietvaros izveidota fotoizstāde
„Dzīves upe”, kura tiks atklāta 14. decembrī plkst. 16.00. Ķekavas
novada Sociālās aprūpes centrā.

Tapusi fotoizstāde „Dzīves upe”

Fotoizstādi organizē labdarības
organizācija „Ladies’ Circle Latvia” (LCL) sadarbībā ar Ķekavas
novada sociālās aprūpes centru,
Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centru un biedrību „Sociālās inovācijas centrs”. LCL dalībniecēm,
apciemojot centrā dzīvojošos
cilvēkus un pavadot kopā laiku
sarunās par dzīvi, radās ideja šo
cilvēku stāstus pierakstīt un radīt
fotoizstādi, lai arī citi cilvēki Latvijā uzzinātu, cik dzīves pieredzējuši
un sirdī bagāti cilvēki mīt tepat
starp mums. Dzīves pieredzi nevar nopirkt par naudu – to var tikai piedzīvot vai iegūt no viediem
un dzīves gudriem cilvēkiem.
„Dzīves upe” ļaus iepazīt un
izgaismot Ķekavas novada veco
ļaužu dzīvesstāstus, paraudzīties
uz vecumu kā vērtību un vēstures
daļu, atveidot stāstus par un ap
cilvēkiem kā daļu no novada vēstures un tagadnes. Bilžu izstādīšana pansionāta telpās sniegs iespēju novada iedzīvotājiem „būt
tuvāk”, ieiet pansionātā, pārkāpjot baiļu un potenciālas noliegšanas slieksni, apzināties, ka blakus
ir gan tāda vieta, gan ļaudis un ka
tā ir novada daļa. Rezultātā tiek

veicināta vietējās sabiedrības un
paaudžu integrācija.
Projekts tiks īstenots trīs posmos.
Pirmais posms ilgst no 2017. gada
oktobra līdz decembrim, savukārt
otrais – no 2018. gada janvāra līdz
maijam. Abi šie posmi tiks noslēgti
ar 8–10 elementu ekspozīciju centra telpās, kas ietvers gan fotoattēlus, gan stāstus. Savukārt trešais
posms tiks īstenots periodā līdz
2018. gada novembrim, sagādājot
sociālās aprūpes centra iemītniekiem īpašu dāvanu – simtgades
grāmatiņu – brošūru, kurā tiks apkopoti gan visi stāsti, gan fotoattēli – simt gadu Latvijai, simt lappušu
dzīvesstāstu Ķekavai.
Uz ekspozīciju atklāšanu tiks
aicināti ne tikai centra darbinieki, bet arī vietējie iedzīvotāji un
pašvaldības pārstāvji. 2018. gada
vasarā izstādi plānots pārcelt uz
citām publiskām telpām Ķekavā, kur tā būs pieejama lielākam
apmeklētāju skaitam un kā savdabīgs mākslas un vēstures piemineklis sniegs informāciju par
novada ļaudīm jaunajai paaudzei,
aicinot izstādi apmeklēt skolēnus.
Projekta vadītāja
Anita Stirāne

ADVENTA
UN ZIEMASSVĒTKU
DIEVKALPOJUMI
DOLES-ĶEKAVAS
EV. LUT. DRAUDZĒ
Trešās adventes dievkalpojums
17. decembrī plkst. 10.00
Piedalīsies Ķekavas kultūras nama
vokālais ansamblis „Cīrulītis”
Vadītāja Ilze Millere
Koncerts „Ziemassvētki
cauri gadsimtiem”
17. decembrī plkst. 19.00
Muzicēs: vokāls Endija Rezgale,
ērģelniece Jana Zariņa, flautiste Elza
Bleikša, vijolniece Līva Tomiņa
Biļetes cena: 7 eiro
Ceturtās adventes dievkalpojums
24. decembrī plkst. 10.00
Dziedās draudzes ansamblis
Vadītāja Danuta Eltermane
Ziemassvētku vakara
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 18.00
Muzicēs Ķekavas kultūras nama
vokālais ansamblis „Jūti”
Vadītāja Antra Dreģe

Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00
Dziedās draudzes ansamblis
Vadītāja Danuta Eltermane
ĶEKAVAS
KONFESIONĀLI
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
Sieviešu kora „Daugaviete”
koncerts Otrajā adventē
10. decembrī plkst. 12.30
Flautu kvarteta koncerts
Trešajā adventē
17. decembrī plkst. 12.30
Ziemassvētku vakara
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11.00

2018. gads būs īpašs ar Latvijas
simtgades svinēšanu, taču Ķekavas novadā būs vēl kāds iemesls
svinībām – 50 pastāvēšanas gadus
atzīmēs tautas deju ansamblis
„Zīle”, kas ir viens no senākajiem
amatiermākslas kolektīviem novadā un viena no vadošajām deju
kopām valstī.
Šīs divas nozīmīgās jubilejas
„Zīle” negaida, rokas klēpī salikusi. Jauniešu sastāva dalībnieki
nav nobijušies no Eiropas birokrātijas – viņi paši uzņēmušies
iniciatīvu un uzrakstījuši projektu, kas nupat realizējies jaunā
tautastērpu komplektā jauniešu
un vidējās paaudzes sastāvam.
Nākamajā vasarā gaidāmajos
Dziesmu un Deju svētkos „Zīle” varēs piedalīties jaunā Vidzemes novadam raksturīgā tautastērpu kom-

plektā, kas aizstās savu laiku godam
nokalpojušo tērpu kopumu.
„Zīles” izveidotā biedrība „Ozols”
ir īstenojusi projektu „Austrumvidzemes tautastērpu iegāde tautas
deju ansamblim „Zīle”” (projekta iesnieguma Nr.16-04-AL09A019.2202-000002). Projekts tika
īstenots Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis bija veicināt
tradicionālās kultūras mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu,
nodrošināt iespēju iedzīvotājiem
novērtēt un apzināt mūsu tautas
folkloras vērtības; pārstāvēt vēsturisko Vidzemes novadu Latvijas
simtgades svētkos ar Vidzemes

novadam raksturīgu un vienojošu
tērpu komplektu abiem kolektīva
sastāviem; tērpus ilgstoši izmantot
mākslinieciskajā darbībā Latvijā
un pasaulē, tajā skaitā – prezentējot abus sastāvus kā vienotu kolektīvu tā 50 gadu jubilejas koncertos
2018. gadā.
Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas ir 14 747,50 eiro, no kurām tika saņemts publiskais finansējums 13272,76 eiro (ELFLA).
Projekta īstenošanu atbalstīja arī
Ķekavas novada dome, piešķirot
līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā. Pārējās izmaksas tika segtas no
dejotāju personīgajiem līdzekļiem.
Plašāka informācija par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē.
Biedrība „Ozols”

Transports uz Ziemassvētku pasākumiem
Tik viegli baltas pārslas krīt un maigi zemi sedz,
bet sirdī iespīd brīnumstars, ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā, ka jāredz viss – lai paliek noslēpums,
tā Ziemassvētki svētību un gaismu dāvā mums.
(I. Priede)
Ziemassvētku gaidīšanas laikā
Ķekavas novada sociālais dienests sadarbībā ar kultūras iestādēm ar jaukiem pasākumiem
iepriecinās Ķekavas novada
pensionārus un pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
Tā kā novadā notiks vairāki
šādi Ziemassvētku pasākumi,
sociālais dienests aicina seniorus un bērnu vecākus pievērst
uzmanību ielūgumā minētajam

ierašanās datumam un laikam.
Pensionāru ērtībai uz Ziemassvētku koncertiem tiek organizēts transports.
Uz koncertu Ķekavas kultūras namā 16. decembrī kursēs
autobuss šādā maršrutā:
• plkst. 14.15 – Mellupi;
• plkst. 14.20 – pie ozola;
• plkst. 14.30 – pie Plakanciema
veikala;
• plkst. 14.40 – pie mājām
„Priedes”;

• Ķekavas satiksmes autobusa
galapunkts.
Uz koncertu Katlakalna tautas namā 17. decembrī kursēs
autobuss šādā maršrutā:
• plkst. 14.20 – Valdlauču
veikals; „Elektriķi”; A7; laukums pie Depkina muižas;
„Ziedonis”; pagrieziens uz
Rudzājiem; Katlakalna Tautas nams.
Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa to pašu
maršrutu.
Ķekavas novada
sociālais dienests

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
13. decembrī plkst. 15.00 Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
14. decembrī plkst. 14.00 Rūķu radošā darbnīca Ziemassvētku gaidās. Dalība bez maksas.
20. decembrī plkst. 11.00 Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi ar vecākiem vai auklītēm,
lai kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
15. decembrī 16.00
Ziemassvētku pasākums bibliotēkas lasītājiem „Ziemassvētku miers, lai ielīst katrā sirdī”.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
27. decembrī plkst. 10.30 Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.
12. janvārī plkst. 18.00
„Bibliomūza” – pasākumu cikls kopā ar JIC. Uzstājas Jonass Lindbergs.
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMI
nessgaismu un suņiem. Biļetes cena:
3 eiro. Biļetes pirms seansa nopērkamas tautas namā.
20. janvārī plkst. 19.30 humors sestdienas vakarā – improvizācijas šovs
„Smieties nav aizliegts”. Biļetes cena:
3 eiro. Galdiņa rezervācija, zvanot uz
tālruņa numuru 26439276.

FOTO: NO ARHĪVA

BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS
16. decembrī plkst. 11.00 un 13.00
Ziemassvētku pasākumi bērniem, kuri
neapmeklē bērnudārzu, – izrāde „Baltā
lāča Ziemassvētki”. Ieeja tikai ar pašvaldības sociālā dienesta ielūgumu.
16. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku pasaka, muzikāli teatrāls uzvedums „Brīnumu slidas”. Piedalās
Baložu kultūras nama mākslinieciskie
kolektīvi. Ieeja bez maksas.
17. decembrī plkst. 12.00 un 17.00
„Valmieras kinostudijas” radošais kolektīvs ir sarūpējis krāšņu muzikālo pasaku visai ģimenei „Grinča Ziemassvētki”. Pasaka divās daļās, kurā netrūks arī
jautrības un Ziemassvētku noskaņas.
Izrādes režisors – Imants Strads. Lomās: Māris Bezmers, Marģers Eglinskis, Madars Zvagulis, Terēza Lasmane,
Agnese Kalniņa, Aigars Vilims, Ivars
Šterns, Esmeralda Aizupiete. Biļetes
cena: 10, 11 un 12 eiro. Biļetes nopērkamas KN un „Biļešu paradīzes” kasēs.
26. decembrī plkst. 16.00 Ķekavas
novada fonds aicina uz Ievas Janiševas
labdarības koncertu sēriju „No sirds uz
sirdi”! Mērķis ir vākt līdzekļus bērnu
ar īpašajām vajadzībām rehabilitācijas
nometnei 2018. gada vasarā. Koncertā
piedalās jauniešu ansamblis „VIVO”,
bērnu vokālais ansamblis „Podziņas”,
bērnu vokālais ansamblis „Baltā dūja”,
bērnu un jauniešu popgrupa „Anima”,
mūziķi Pauls Arnicāns, Atis Orniņš,
Matīss Uškāns, Greisa Kristīne Peremota. Ieeja par ziedojumiem.
7. janvārī plkst. 16.00 režisora
M. Martinsona filma „Maģiskais kimono” (komēdija, drāma, 2017, 12+).
Tikšanās ar filmas režisoru Māri Martinsonu. Lomās: Kaori Momoi, Issey
Ogata, Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš Sirmais, Alise Polačenko, Andris Keišs.
Biļetes cena: 3 eiro.
15. janvārī plkst. 19.00 Stand-up
komēdija, vīrišķības tests divās daļās
„Mačo”. Režisors Juris Rijnieks, auto-

re Aiva Birbele. Mačo lomā iejutīsies
Ainārs Ančevskis. Biļetes cena: 8, 10 un
12 eiro. Biļetes nopērkamas Baložu KN
un „Biļešu paradīzes” kasēs.

tifunkcionālā centra. Plkst. 12.00
iesim rotaļās un baudīsim tradicionālos ēdienus – zirņus un pupas, plkst.
14.00 – uguns rituāls.

DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS
13. decembrī un 17. janvārī plkst.
18.30 aicinām uz lekcijām „Latvietim
būt”, kurās kopīgi apgūsim visdažādākās Latviskās dzīvesziņas puses,
sākot ar zīmēm un tradīcijām, līdz
pat dzimtas spēka izpratnei! Lekcijas
notiek trešdienās no plkst. 19.00 līdz
21.00. Pulcējamies no plkst. 18.30, lai
ieskandinātu telpu un dziedātu spēka
dziesmas, iespēlētu kokles vai vienkārši būtu kopā un baudītu noskaņu.
• 13. decembrī – Inese Krūmiņa –
Latvju dainas, saspēle starp tekstiem un zemtekstiem.
• 17. janvārī – Ieva Ančevska – Dziedinošās vārdu formulas.
• Nāc un iepazīsti senču zināšanas un
to praktisko pielietošanu ikdienā!
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 29252594 (Olita).
23. decembrī plkst. 12.00 ziemas
saulgriežu rituāls pie Daugmales mul-

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
15. decembrī plkst.14.00 atpūtas
pēcpusdiena senioriem „Ziemassvētkus gaidot”. Sadziedāsies vokālais ansamblis no Ķeguma un Ķekavas ansamblis „Akords”, muzicēs Dzintars no
Daugmales. Līdzi jāņem pašu sarūpēts
cienasts. Informācija, zvanot uz tālruņa numuru 26120206.
17. decembrī plkst. 16.00 Ķekavas novada fonda un Ievas Janiševas
labdarības koncertu cikls „No sirds
uz sirdi”.
19. decembrī plkst. 18.00 Ķekavas
novadpētniecības muzeja rīkota tikšanās ar dāvinātājiem.
20. decembrī plkst. 18.00 deju studijas „JVClubs” Ziemassvētku koncerts
vecākiem.
21. decembrī plkst. 19.00 privātskolas „Gaismas tilts 97” Ziemassvētku
koncerts.
13. janvārī plkst. 18.00 Spēlmaņu
nakts.

16. janvārī plkst. 19.00 režisora Jāņa
Norda attiecību trilleris „Ar putām uz
lūpām”. Galveno lomu atveidotāji: Vilis
Daudziņš, Ieva Puķe, Raimonds Celms.
Biļetes cena: 3 eiro.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
16. decembrī plkst. 11.00 un 13.00
svētku pasākumi bērniem, kuri neapmeklē bērnu dārzu, kopā ar muzikālo
teātri „Varavīksne”. (Lūdzam ierasties
ielūgumā norādītajā laikā!)
17. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku koncerts Ķekavas novada senioriem. (Dāvanas saņemšanai lūdzam
ņemt līdzi ielūgumu!)
20. decembrī plkst. 20.00 „Reiz,
kad Ziemassvētki gandrīz iekrita
piektdienā, 13. decembrī...”. Uz muzikālu pasaku aicina bērnu ansamblis
„Lai skan!” un sieviešu koris „Magone”. Ieeja bez maksas.
13. janvārī plkst. 12.00 interešu
kuba „Vecie draugi” jaunā gada pasākums „Tas baltais ziemas prieks”.
Biļetes cena: 3 eiro, kluba biedriem
bez maksas.
19. janvārī plkst. 19.00 filma „Ar
putām uz lūpām”. Režisors Jānis
Nords. Saspringts attiecību trilleris
ar neuzticību un greizsirdību, mē-

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
13. decembrī plkst. 18.30 Ķekavas
Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts.
14. decembrī plkst. 19.00 deju grupu
„Daina”, „Zīle” un „Sidrabaine” sarūpētais labdarības pasākums „Pasauli sasildīt!”. Ieeja ar ielūgumiem .
16. decembrī plkst. 15.00 vīru
kora „Ķekava” koncerts „Dāvana!”.
Veltīts senioriem, Ziemassvētkus
gaidot. (Dāvanas saņemšanai lūdzam
ņemt līdzi ielūgumu!)
17. decembrī
plkst. 11.00 un 13.00 svētku pasākumi bērniem, kuri neapmeklē bērnu
dārzu, kopā ar muzikālo teātri „Varavīksne”. (Lūdzam ierasties ielūgumā
norādītajā laikā!)
22. decembrī plkst. 19.00 Ķekavas
Sporta skolas mākslas vingrotāju svētku pasākums vecākiem un draugiem.
26. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts „Ir spožums kāds
tuvāks”. Piedalās Agnese Rakovska,
Laima Jansone, Dārta Stepanova, Valts
Pūce, Jānis Aišpurs, zēnu koris un aktieri. Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs.
17. janvārī plkst. 18.00 izstāžu cikla
„No privātkolekcijām – VII” izstādes atklāšana. Izstādei darbus sarūpējis jauktais koris „Mozaīka”.
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas „Ķekavas novada pieci stāsti”; „Mākslinieka un
novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk un tagad.
Foto – K. Gulbis”.
Līdz 30. decembrim izstāde „Putnu
fabrikai „Ķekava” – 50”.

GADU MIJAS PASĀKUMI ĶEKAVAS NOVADĀ
DAUGMALĒ
Daugmales
multifunkcionālajā centrā
31. decembrī plkst. 22.00
Jaungada balle ar grupu „Stradivari”.
Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums.
Biļetes cena līdz 28. decembrim –
8 eiro, pēc tam – 12 eiro.
Biļetes var iegādāties Daugmales pagasta pārvaldē un Daugmales multifunkcionālajā centrā.
BALOŽOS
Baložu kultūras namā
29. decembrī plkst. 19.00
Vecgada koncerts „Sounds of the music”. Skaistākās pasaules mūziklu melodijas Simfoniskā orķestra pavadībā
izpildīs Dailes, Nacionālā, Valmieras
un Liepājas teātra labākie dziedošie
aktieri. Programmā fragmenti no pasaulslavenajiem mūzikliem „Mamma
Mia”, „Les Miserables” („Nožēlojamie”),
„The Phantom of The Opera” („Operas
spoks”), „Cabaret” („Kabarē”), „Cats”
(„Kaķi) u.c.
Koncertā kopā ar JMRMV Simfonisko
orķestri diriģenta Pētera Plūmes vadībā muzicēs Latvijas lielāko teātru

labākie dziedošie aktieri Ieva Puķe
un Ģirts Rāviņš (Valmieras Drāmas
teātris), Ērika Eglija un Gints Andžāns (Dailes teātris), Edgars Pujāts
un Inese Kučinska (Liepājas teātris),
Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris (Nacionālais teātris).
Biļetes cena: 12, 15, 18 un 20 eiro.
Biļetes nopērkamas kultūras nama un
„Biļešu paradīzes” kasēs.

rūpēsies muzikālā apvienība „Fokši”.
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 20. decembrim – 15 eiro, pēc tam – 20 eiro.
Pasākuma norise pie galdiņiem
ar pašu sarūpētu cienastu. Vietu rezervācija un biļešu iegāde Katlakalna tautas namā. Papildu informācija,
zvanot uz tālruņa numuru 29443493
(Vita) vai rakstot uz e-pasta adresi
vita.priede@kekava.lv.

Baložu kultūras namā
31. decembrī plkst. 22.00
Gadu mijas balle ar grupu „Deficīts”.
Balles, spēļu, atrakciju un viktorīnas
vadītājs Reinis Vējiņš. Vietas pie galdiņiem, līdzi ņemot savu „groziņu”. Biļetes cena: līdz 27. decembrim – 12 eiro,
no 28. decembra – 15 eiro. Biļetes nopērkamas kultūras nama un „Biļešu
paradīzes” kasēs.

ĶEKAVĀ
Ķekavas kultūras namā
31. decembrī plkst. 22.00
Gadumijas balle kopā ar grupu „Henrix”. Vietas pie galdiņiem. Biļetes
cena – 15 eiro. Biļetes nopērkamas
kultūras nama administrācijā līdz
22. decembrim.

KATLAKALNĀ
Katlakalna tautas namā
31. decembrī plkst. 22.00
Jaunā gada sagaidīšanas balle „Pusnakts maģija”. Gadu mijas ballē tevi
sagaidīs Mazās Raganiņas burvestības, pārbaudījumi un pareģojumi.
Par lustīgām un nerimstošām dejām

