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Darbu sākusi jaunā
Ķekavas novada dome

Ķekavas novada domes deputāti pēc pirmās šī sasaukuma sēdes.
Ķekavas novada domes pirmajā sēdē 11. augustā par novada domes priekšsēdētāju ievēlēta
Viktorija Baire no Jaunās konservatīvās partijas. Par jaunievēlēto
priekšsēdētāju nobalsoja 12 no
15 klātesošajiem jaunā domes sasaukuma deputātiem.
Komentējot Ķekavas novada
domes turpmāko darbības virzienu un koalīcijas prioritātes,

jaunievēlētā domes priekšsēdētāja V. Baire norādīja: „Šobrīd
esam jauna ceļa sākumā – mūsu
mērķis šajā domes sasaukumā ir
pozitīvas pārmaiņas, lai nākotnē
Ķekavas novads kļūtu par Pierīgas attīstības centru. Novada
izaugsmes priekšnosacījums ir
laba pārvaldība, tādēļ turpmāk
būtiska būs caurskatāmības un
atklātības veicināšana, kā arī lielāka novada iedzīvotāju iesaiste

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
lēmumu pieņemšanas procesā.
Esmu pārliecināta, ka mana līdzšinējā pieredze palīdzēs veiksmīgi
vadīt jauno domes sasaukumu
un godprātīgi pildīt uzticētos
pienākumus.”
V. Baire dzimusi 1982. gadā.
Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālā maģistra grādu
jurisprudencē un līdz šim strādājusi par direktora vietnieci administratīvajos jautājumos Nacio-

nālajā veselības dienestā, kā arī
darbojusies biedrībā „Par labāku
Ķekavas novadu”. 2017. gada Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanās V. Baire startēja no Jaunās
konservatīvās partijas saraksta.
Koalīciju jaunievēlētajā Ķekavas
novada domes sasaukumā veido
12 deputāti no sešām politiskajām
partijām: piecus deputātu mandātus ieguva Jaunā konservatīvā
partija, divus mandātus – Latvijas

Zemnieku savienība, politiskā
partija „Reģionu alianse”, „Gods
kalpot mūsu Latvijai” un partija „Vienotība”, politiskā partija
„Izaugsme”, „Latvijas attīstībai”,
savukārt pa vienam deputātam
ievēlēts no partijas „Vienoti Latvijai”, Latvijas Zaļās partijas, Vidzemes partijas un sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”.
Sabiedrisko attiecību daļa

23. septembrī
atklās jauno Ķekavas
sākumskolas baseinu
un sporta zāli

2. lpp.

Kādas aktualitātes
jaunajā mācību gadā?
2.–3. lpp.

Piesaki pretendentus
„Goda pilsonim”
un Uzņēmēju gada
balvai!

7. lpp.
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Ekspluatācijā nodots
Ķekavas sākumskolas baseins
un sporta zāle
Ekspluatācijā nodots Ķekavas sākumskolas baseins un sporta zāle,
kas ar aizraujošu sporta pasākumu programmu plašākai auditorijai tiks atklāts 23. septembrī.
Ekspertu komisija pieņēmusi ekspluatācijā Ķekavas sākumskolas trešās un noslēdzošās kārtas projektu.
Oficiāla Ķekavas sākumskolas trešās kārtas atklāšana notiks
23. septembrī, Eiropas Sporta
nedēļas laikā, plkst. 12.00. Atklāšanas pasākums visas dienas garumā priecēs apmeklētājus ar vērienīgu aktivitāšu programmu –
tostarp Ķekavas novada sporta
skolas kvalifikācijas sacensībām
peldēšanā, basketbola un futbola
draudzības spēlēm, mākslas vingrotāju priekšnesumiem un Latvijas čempionāta spēli florbolā.
„Realizējot Ķekavas sākumskolas 3. kārtas projektu, sākumskolas baseina un sporta zāles izbūvē
tika izmantoti ilgtspējīgi un dabai
draudzīgi risinājumi. Kopā ar būvdarbu veicējiem un būvprojekta
izstrādātājiem esam modernizējuši 2012. gadā pārstrādāto peldbaseina projektu. Baseinā iebūvētas
jaunākās paaudzes ūdens filtrācijas
sistēmas, kā arī Šveices uzņēmuma
„Omega” automātiskā laika skaitī-

šanas sistēma sporta sacensībām,
visā kompleksā uzstādīts LED apgaismojums un multifunkcionāls
tablo sporta zālē, tādējādi radot
piemērotu vidi skolēniem, sporta
skolas audzēkņiem un iedzīvotājiem, kuri turpmāk izmantos šīs
telpas,” stāsta Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas projektu
vadītājs Jānis Vītoliņš.
Jaunajā ēkā izbūvēta standartiem atbilstoša sporta zāle, lielais
peldbaseins ar četriem 25 metrus
gariem celiņiem un 140 skatītāju
sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu baseins peldētprasmes apguvei. Tāpat
projekta trešās kārtas izbūves laikā
pagarināta lietus kanalizācija līdz
Īguma ielai, kā arī Nākotnes ielā
izbūvēta skolēnu autobusu pietura,
tādējādi nodrošinot labāku infrastruktūras pieejamību.
Plānots, ka baseinu turpmāk izmantos Ķekavas sākumskolas, sporta skolas un citu novada izglītības
iestāžu audzēkņi, bet no mācībām
brīvajā laikā tas būs pieejams arī
novada iedzīvotājiem. Ņemot vērā,
ka šobrīd norit baseina un sporta
zāles nodarbību grafika plānošana,
iedzīvotāji drīzumā tiks informēti
par baseina apmeklējuma iespējām.

Sācies jaunais
Septembrī Ķekavas novada skolās mācības uzsāka teju 2200 skolēnu, to skaitā vairāk nekā 300 pirmklasnieku, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs – vairāk nekā 1500 bērnu. Skolēnu skaitam pieaugot, jaunajā mācību gadā novada izglītības darbinieku pulkam pievienojušies 36 jauni pedagogi,
turklāt pašvaldība īstenojusi vairākus veiksmīgus mācību vides labiekārtošanas projektus.

Sabiedrisko attiecību daļa

Sagaidot septembri, Ķekavas novada izglītības darbinieki tikās
ikgadējā konferencē, kurā pārrunāja nozares aktualitātes un
uzklausīja ekspertu viedokli par
līderības un emocionālās inteliģences nozīmi izglītības iestādēs.
Konferences atklāšanā pedagogus un izglītības darbiniekus
sveica arī Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Savā uzrunā V. Baire uzsvēra:
„Skola ir tā vieta, kas bērnam rod
laiku domāt, tādēļ skolotājs šajā
ceļā ir virzītājs un atbalstītājs.

Tāpēc būtiski ir runāt ne tikai par
izglītības infrastruktūras, bet arī
par mācību satura pilnveidi, kur
mācību pieeja balstīta plašākā
skolotāju sadarbībā, inovācijās,
izziņā un katra bērna individuālās mācīšanās vajadzībās. Šādu
jauna mācību satura pieeju šogad
ieviesīs arī trīs mūsu novada izglītības iestādes: Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola
un bērnudārzs „Avotiņš”. Tas
būs jauns un aizraujošs izaicinājums ne tikai skolotājiem, bet arī
audzēkņiem.”

Jaunā mācību satura apstiprināšana paredz mācību apguves
organizāciju skolas līmenī, tādējādi pakāpeniski veidojot un attīstot skolu kā organizāciju, kurā
skolotāji savstarpēji sadarbojas,
lai veiksmīgi plānotu skolēnu sasniedzamos rezultātus.

Labiekārtota mācību vide

Pieaugot skolēnu un bērnudārzu
audzēkņu skaitam novadā, arvien
nozīmīgāka kļūst pārdomāta izglītības infrastruktūra un piemērotas mācību vides attīstīšana.
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Šovasar Ķekavas novada pašvaldība īstenojusi vairākus mācību
vides labiekārtošanas projektus,
tajā skaitā sākumskolas baseina
un sporta zāles izbūvi Ķekavā.
Sākumskolas trešo un noslēdzošo kārtu plānots oficiāli atklāt jau
23. septembrī.
Šovasar veikti arī vairāki kosmētiskie remonti novada skolās
un bērnudārzos, tostarp pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”,
kādreizējā Ķekavas sākumskolas ēkā, Daugmales pamatskolā
un Baložu vidusskolā. Ķekavas
vidusskolā vasarā atjaunotas
kāpnes, kas nodrošina piekļuvi
darbmācības kabinetiem, Baložu
pilsētas bērnudārzā „Avotiņš”
veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, bet Ķekavas Mākslas
skolā izveidota keramikas klase un keramikas apdedzināšanas telpa, īstenots kosmētiskais

remonts un gaismekļu nomaiņa
veidošanas klasē. Vasarā uzsākta arī pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” ēkas pamatu
energoefektivitātes uzlabošana
un drenāžas tīklu pārbūve bērnudārzam piegulošajā teritorijā.
Ņemot vērā būvdarbu apjomu,
labiekārtošanas un izbūves darbi
vēl turpinās un tiks pabeigti pakāpeniski. Pirmsskolas izglītības
iestādes ir stratēģiski nozīmīgi
objekti, kuru celtniecības darbus
pastiprināti uzrauga Ķekavas novada pašvaldība. Tāpat līdz oktobra sākumam plānots pabeigt
Pļavniekkalna sākumskolas ēkas
fasādes atjaunošanas darbus.

Pašvaldības atbalsts
ēdināšanas nodrošināšanai

Pašvaldība arī 2017./2018. mācību gadā sniegs atbalstu Ķekavas
novadā deklarētām daudzbērnu

ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs apgūst obligāto
pamatizglītību no 6. līdz
9. klasei, apmaksājot
izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100%
apmērā, bet
ne vairāk kā 1,61 eiro, bez
ģimeņu materiālā stāvokļa
izvērtējuma. Tāpat papildus
valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 eiro
dienā) pašvaldība jaunajā
mācību gadā piemaksās
līdz 0,19 eiro dienā bez
ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma katram no Ķekavas novada vispārējās izglītības
iestādēs
reģistrētiem
1.–4. klašu skolēniem.
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Turklāt arī šogad ēdināšana
tiks apmaksāta
līdz 1,61 eiro
apmēram bez
ģimeņu mate-

riālā stāvokļa izvērtējuma visiem
Ķekavas novada vispārējās izglītības
iestādēs reģistrētiem 5. klases skolēniem.
Sabiedrisko attiecību daļa
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11. augustā domes sēdes darba kārtībā bija viens jautājums – Ķekavas
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas, kurā par domes priekšsēdētāju tika ievēlēta Viktorija Baire.
Domes ārkārtas sēdē 14. augustā tika pieņemti lēmumi četros jautājumos:
• par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 „Grozījumi
Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu;
• par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā un otrā vietnieka ievēlēšanu;
• par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē.
Domes ārkārtas sēdē 16. augustā tika izskatīti trīs jautājumi:
• par deputāta mandāta apstiprināšanu (R. Nitišs);
• par pilnvarojumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības kongresā;
• par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
Domes sēdē 31. augustā tika izskatīts 21 jautājums:
• divi jautājumi par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi
„Ziediņos”, Daugmales pagastā;
• par Ķekavas novada sporta skolas direktores un Tūrisma koordinācijas centra
direktora atbrīvošanu no amata;
• par domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu;
• par domes priekšsēdētājas pirmā vietnieka komandējumu uz Bordesholmu un
otrā vietnieka komandējumu uz Stokholmu;
• par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V. I.;
• par zemes īpašumu „Vistiņas” un „Putnu fabrika „Ķekava”„, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, apvienošanu;
• par nekustamo īpašumu Pelnu iela 9 un Pelnu iela 11, Baložos, apvienošanu;
• par zemes ierīcības projekta „Annužas” un „Annužas-1” Alejās, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu;
• par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
detālplānojuma „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā,
teritorijai;
• par zemes piešķiršanu nomā M. V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma
„Spriegumi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• par zemes piešķiršanu nomā L. Ā. uz daļu no rezerves zemes fonda zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8070 003 0075 un 8070 003 0076, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
• par grozījumu Ķekavas novada domes 28.10.2010. lēmumā „Par pilnvarojumu
parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par
atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības”;
• par ceļazīmju uzstādīšanu Jenčos un Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar PPII „Zelta rasa” (SIA „Edinburgas
skola”);
• par atbalstu, apmaksājot pusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem 2017./
2018. mācību gadā;
• par piemaksu brīvpusdienām 2017./2018. mācību gadā 1.–4. klašu skolēniem;
• par ēdināšanas apmaksu 2017./2018. mācību gadā 5. klases skolēniem.
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16. augustā Ķekavas novada
dome lēmusi par deputāta mandāta piešķiršanu partijas „Gods
kalpot mūsu Latvijai” kandidātam Raimondam Nitišam. Deputāta vieta domē R. Nitišam
piešķirta pēc Agneses Geduševas
(„Gods kalpot mūsu Latvijai”)
iesnieguma izskatīšanas par
pilnvaru nolikšanu uz laiku.

Jaunā domes sasaukuma pirmajā
sēdē tika skatīti pieci jautājumi,
to skaitā – domes priekšsēdētāja
vietnieku ievēlēšana. Turpmāk Ķekavas novada domē darbosies divi
priekšsēdētāja vietnieki – A. Vītols
un N. Kalniņš. Saskaņā ar grozīju-

miem Ķekavas novada pašvaldības
nolikumā pirmais vietnieks turpmāk būs atbildīgs par novada attīstības jautājumiem, savukārt otrā
vietnieka pārziņā būs pašvaldības
īpašumu infrastruktūras jautājumu
koordinēšana.
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10. augustā Ķekavas novada
vēlēšanu
komisija
izskatīja
A. Geduševas iesniegumu par
pilnvaru nolikšanu uz laiku. Komisija konstatēja, ka pēc Ķekavas
novada domes 2017. gada
22. jūnija rezultātu protokola
nākamais kandidāts no saraksta
„Gods kalpot mūsu Latvijai” ir
Raimonds Nitišs.

Divām pašvaldības iestādēm
būs jauni vadītāji
Izskatot Ķekavas novada sporta
skolas direktores Vitas Mikitanovas un Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centra
direktora Jura Žilko iesniegumus, 31. augustā Ķekavas novada
dome lēma par abu vadītāju atbrīvošanu no amata.
Pamatojoties uz Darba likuma
100. panta pirmo daļu, kas nosaka
kārtību, kādā darbinieks drīkst uzteikt darba līgumu, Ķekavas novada
sporta skolas direktore V. Mikitanova un Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Tūrisma koordinācijas
centrs” direktors J. Žilko pašvaldībā
iesniedza rakstveida darba līguma
uzteikumu. Iesniegumi tika skatīti
31. augusta domes sēdē, kurā vienbalsīgi lemts par abu darbinieku atbrīvošanu no amata.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas par kolēģu ieguldīto dar-

Turpmāk priekšsēdētājam būs divi vietnieki
14. augustā Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē tika ievēlēti divi
domes priekšsēdētāja vietnieki. Ar 13 balsīm par Ķekavas novada
domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts Aigars Vītols (Latvijas Zemnieku savienība), par domes priekšsēdētāja otro vietnieku ar
12 balsīm apstiprināts Neils Kalniņš (Jaunā konservatīvā partija).
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Deputātes Geduševas
vietu domē turpmāk ieņems
Raimonds Nitišs

ON

Ķekavas novada domes sēdē 9. augustā tika izskatīti 14 jautājumi:
• par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu L. T. un SIA „Malinauskas & Co”;
• par aizņēmuma ņemšanu projekta „Kazeņu ielas daļa un Sporta ielas daļa ar
stāvlaukumu un nepieciešamajiem inženiertīkliem un ārtelpas labiekārtojumu
Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizēšanai;
• par pašvaldības 17.03.2017. lēmuma „Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projekta „Krišjāņa Barona iela 9B” Baložos, Ķekavas novadā paskaidrojuma
rakstu un Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus” apstrīdēšanu;
• par administratīvo līgumu noslēgšanu ar nekustamo īpašumu Celmiņu iela 36
un 31, Saulgoži, īpašniekiem;
• par grozījumiem darba uzdevumā detālplānojuma „Ķiršogas” izstrādei;
• grozījumi Ķekavas novada domes 2011. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2011 „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”;
• grozījumi 2012. gada 22. februāra nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 21-18/12/1,
par līguma termiņa pagarinājumu;
• par zemes piešķiršanu A. C. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežs
Nr. 21”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• par dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres līguma pagarināšanu D. K.;
• par īres līguma pagarināšanu ar A. R.un E. M. uz daļu no sociālās dzīvojamās
telpas;
• par atļauju amata savienošanai SIA „Baložu komunālā saimniecība” valdes
loceklim Aigaram Evardsonam.
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Līdz šim Ķekavas novada domes priekšsēdētājam bija trīs
vietnieki.
Ārkārtas sēdē 14. augustā tika
izskatīti arī jautājumi par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos, par
paraksta tiesībām kredītiestādēs
un Valsts kasē un par pilnvarojumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības kongresā.
Sabiedrisko attiecību daļa

bu nozaru attīstības veicināšanā.
V. Mikitanova Ķekavas novada
sporta skolas direktores amatā darbojās sešus gadus, savukārt J. Žilko
Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centru vadījis
kopš 2015. gada.
Ņemot vērā to, ka darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējo Ķekavas novada sporta skolas direktori
V. Mikitanovu beidzas 31. augustā,
ir izsludināts konkurss uz skolas direktora vietu. Līdz konkursa noslēgumam direktora pienākumu izpildītāja būs Ķekavas novada sporta
skolas direktora vietniece Lauma
Poda. Savukārt J. Žilko, kurš saskaņā ar likumu nedrīkst savienot
domes deputāta un Tūrisma koordinācijas centra direktora amatus,
darba tiesiskās attiecības beidzas šā
gada 11. septembrī.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas novada
domes komitejas

Septiņpadsmit Ķekavas novada
domes deputāti strādās piecās
pastāvīgajās komitejās šādos
komiteju sastāvos:
FINANŠU KOMITEJA:
Viktorija Baire –
komitejas priekšsēdētāja,
Andris Ceļmalnieks,
Olafs Klūdziņš,
Indra Priede,
Juris Jerums,
Raimonds Nitišs,
Andis Adats.
ATTĪSTĪBAS KOMITEJA:
Voldemārs Pozņaks –

komitejas priekšsēdētājs,

Juris Žilko –

komitejas priekšsēdētāja vietnieks,

Neils Kalniņš,
Viktorija Baire,
Aigars Vītols,
Gatis Līcis,
Andis Damlics.

SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS KOMITEJA:
Olafs Klūdziņš –

komitejas priekšsēdētājs,

Arnolds Keisters –

komitejas priekšsēdētāja vietnieks,

Neils Kalniņš,
Juris Žilko,
Gatis Līcis.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS
UN SPORTA KOMITEJA:
Dzintra Medne –

komitejas priekšsēdētāja,

Andris Ceļmalnieks,
Aigars Vītols,
Juris Jerums,
Anastasija Prokopenko.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU
KOMITEJA:
Valts Variks –

komitejas priekšsēdētājs,

Indra Priede –

komitejas priekšsēdētāja vietniece,

Dzintra Medne,
Raimonds Nitišs,
Arnolds Keisters.
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Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un
Ministru kabineta 2003. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 392 „Kultūras
pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”
Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam (2016. gada
8. decembra lēmums Nr. 2.§ 5.(protokola Nr. 33.)) izstrādes ietvaros tiks
izstrādāti valsts aizsardzībā esošu
kultūras pieminekļu aizsargjoslu
(aizsardzības zonu) projekti šādiem
arhitektūras pieminekļiem:
• valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca, Rīgas iela 75, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
(Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk –
VKPAI) Nr. 6699);
• vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis Doles Tautas nams (Doles krogs), Rīgas iela 26, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
(VKPAI Nr. 8560);
• valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Katlakalna luterāņu
baznīca, „Ticības”, Katlakalns,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
(VKPAI Nr. 6700).
Kultūras pieminekļu aizsargjoslu
(aizsardzības zonu) projektu izstrādes mērķis ir noteikt individuālas
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap
minētajiem valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem, ņemot
vērā Aizsargjoslu likuma 8. pantu
un ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri, iespējamās vizuālās ietekmes
un teritorijas attīstības prioritātes
atbilstoši teritorijas plānojumam,
kā arī Ķekavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam un Ķekavas novada attīstības
programmai 2014.–2020. gadam.
Izstrādātā individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras
pieminekli ļaus racionālāk plānot
teritorijas izmantošanu un precizēt
ar kultūras pieminekļa aizsardzību
saistītos apgrūtinājumus.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minēto kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības
zonu) projektam lūdzam iesniegt
līdz 2017. gada 13. oktobrim (ieskaitot), nosūtot pa pastu vai iesniedzot
Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales
pagasta pārvaldē, vai, elektroniski
parakstītus, sūtot uz e-pasta adresi
novads@kekava.lv. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku
atbildi, par to jānorāda iesniegumā,
fiziskām personām norādot vārdu,
uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas

Rekonstruē
Kompleksa ceļu Daugmalē
Šovasar uzsākta Kompleksa ceļa rekonstrukcija Daugmalē. Šobrīd
norit vājstrāvas tīklu un apgaismojuma izbūve, kā arī grants seguma
sagatavošanas darbi, lai jau septembra vidū uzsāktu ceļa asfaltēšanu.

FOTO: VINETA GEKA

Paziņojums par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu
(aizsardzības zonu) projektu izstrādi Ķekavas novada teritorijas plānojuma
2018.–2030. gadam izstrādes ietvaros
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1. attēls. Spēkā esošās kultūras pieminekļu Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un Doles Tautas nams (Doles krogs) aizsargjoslas
(aizsardzības zonas).

Kompleksa ceļa pārbūves laikā
noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties ar
aktuālajām satiksmes organizācijas shēmām. Kā norāda Ķekavas
novada pašvaldības ceļu speciālists, Kompleksa ceļa remontdarbu laikā satiksme tiek regulēta ar
ceļa zīmēm un luksoforu.
Ar satiksmes organizācijas
shēmām var iepazīties interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv,
sadaļā „Attīstība” – „Satiksmes
ierobežojumi”.

Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projektu Nr. 17-04-A00702-000048
„Kompleksa ceļa Daugmalē
pārbūve” atbalsta Zemkopības
ministrija un Lauku atbalsta dienests. Ceļa pārbūvi veic būvniecības uzņēmums SIA „Lemminkainen”, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtajiem līdzekļiem.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavā un Jenčos
tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes

2. attēls. Spēkā esošā kultūras pieminekļa Katlakalna luterāņu baznīca aizsargjosla (aizsardzības zona).
adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, korespondences adresi vai, ja persona
vēlas saņemt elektronisku atbildi,
e-pasta adresi.
Spēkā esošās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un
Doles Tautas nams (Doles krogs) attēlotas 1. attēlā. Spēkā esošā aizsarg josla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli Katlakalna luterāņu baznīca
attēlota 2. attēlā. Ķekavas novada
pašvaldība aicina sekot līdzi informā-

cijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas
novada pašvaldībā – Juri Križanovski (tālr. 67936031) vai Līgu Sēju
(tālr. 67936019).

Telpiskās plānošanas daļa

Noslēdzoties Ķekavas sākumskolas jaunā korpusa būvdarbiem, nolemts uzstādīt jaunas
ceļa zīmes, lai atbilstoši sakārtotu satiksmes organizāciju Ķekavas ciema daļā. Ņemot vērā
iedzīvotāju iesniegumu, jaunas
ceļa zīmes tiks uzstādītas arī Ķekavas pagasta Jenčos.
Saistībā ar Ķekavas sākumskolas
trešās kārtas būvniecību un jaunā
korpusa nodošanu ekspluatācijā
Ķekavas ciema daļā tiks uzstādītas
jaunas ceļa zīmes. Viena no būtiskākajām izmaiņām piegulošo ielu
satiksmes organizācijā skars Dienvidu ielu, kas no Īguma ielas krustojuma līdz Dienvidu ielai 4 būs
vienvirziena ceļš.
Zīmes „Apstāties aizliegts” tiks
uzstādītas Īguma ielā, posmā no
dzīvojamās mājas „Saulstari”
Rīgas ielā 36, k.6, līdz Dienvidu
ielas krustojumam. Būvdarbiem
noslēdzoties, iedzīvotāji aicināti
novietot savas automašīnas sā-

kumskolas jaunajā stāvlaukumā,
uz kuru norādīs Nākotnes ielā
izvietotās ceļa zīmes.
Savukārt Ķekavas pagasta Jenču ciemā pēc iedzīvotāju lūguma
tiks uzstādītas maksimālo ātrumu
ierobežojošas ceļa zīmes „Maksimālā ātruma 30 km/h ierobežojuma zona” un „Maksimālā ātruma
30 km/h ierobežojuma zonas beigas”, tādējādi uzlabojot satiksmes
drošību Jenčos. Kā lēmusi Ķekavas
novada dome, maksimālo ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes Jenču
ciemā tiks uzstādītas nākamgad
pēc Ķekavas novada pašvaldības
2018. gada budžeta apstiprināšanas. Ar speciālistu sagatavotajām
satiksmes organizācijas shēmām,
kurās redzams jauno ceļa zīmju
izvietojums un norādīts vēlamais
kustības maršruts vieglajām automašīnām un skolēnu autobusiem,
var iepazīties pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Notiks diskusija
par pilsonisko
iesaisti pašvaldībā

FOTOFAKTS

Diskusijai var pieteikties elektroniski interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā „Aktuāli” vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi
renate@socialinnovation.lv.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt novada nevalstiskā sektora
iniciatīvu iesaistīties pašvaldību
darbā un uzraudzībā, novadot
divu lekciju apmācību un diskusiju ciklu, kā arī izstrādājot informatīvo materiālu, kas apkopotu
dažādus pilsoniskās iesaistes veidus Latvijā un ārvalstīs. Tāpat ar
projektu plānots veicināt izglītības
līmeni pašvaldību lēmumu pieņemšanas un uzraudzības procesos, iepazīstinot Ķekavas un citu
novadu iedzīvotājus ar dažādiem
iesaistes rīkiem, palielinot iedzīvotāju pilsoniskās iesaistes iespējas pašvaldības līmenī.
Mērķauditorija ir gan nevalstisko organizāciju pārstāvji novadā,

gan iedzīvotāji, kuri dzīvo Ķekavas
novadā, bet līdz šim nav aktīvi iesaistījušies pilsoniskās aktivitātēs
informācijas, zināšanu vai iespēju
trūkuma dēļ. Nodrošināt iespēju paplašināt savas zināšanas un
iesaistīties pašvaldības lēmumu
pieņemšanas procesos ir viens no
galvenajiem dalībnieku iesaistes
uzdevumiem.
Projekta rezultāti būs pieejami biedrības interneta vietnē
www.socialinnovation.lv. Projekts
tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un
Kultūras ministriju projekta „Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas
valsts budžets.
Sabiedrisko attiecību daļa

DARBNĪCAS–DISKUSIJAS PROGRAMMA 19. SEPTEMBRĪ PLKST. 16.00
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMA MAZAJĀ ZĀLĒ
15.45–16.00
16.00–16.15

16.20–16.40
16.40–17.00
17.00–17.20

17.20–17.40
17.40–19.15
19.15–19.30

Reģistrācija un kafija.
Projekta mērķis un piemēri
par pilsonisko iesaisti Eiropā.
R. Lukjanska (Sociālās inovācijas centrs)
Latvijas Pašvaldību savienības pieredze. S. Sproģe
Nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbība
Zemgales reģionā. U. Dūmiņš (Zemgales NVO centrs)
Jūrmalas Sabiedriskās padomes izveide
un praktiskā darbība.
K. Palkova (Jūrmalas Sabiedriskās padomes priekšsēdētāja)
Kafijas pauze.
Darbs grupās pie ieteikumu izstrādes
Ķekavas novada pilsoniskās iesaistes veicināšanai.
Noslēgums un turpmākie soļi.

FOTO: LAURA MOZULE

Lai izzinātu un atrastu veidus, kā labāk iesaistīt iedzīvotājus
dažādu lēmumu pieņemšanā, 19. septembrī Ķekavā notiks darbnīca–
diskusija, kuru organizē biedrība „Sociālās inovācijas centrs”
projekta „Pilsoniskās iesaistes veicināšana pašvaldībā – Ķekavas
novada piemērs” ietvaros.

23. augustā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire apmeklēja zemnieku saimniecību „Valmoniras”, kur norisinājās Ķekavas novada bāriņtiesas un sociālā dienesta organizētais pasākums aizbildņiem un aizbildnībā esošajiem bērniem. „Paldies par sirds siltumu un iedvesmu, ko
gribas smelties, lai tāpat kā jūs spētu izdarīt vairāk, nekā no cilvēka sagaida,” uzrunā sacīja V. Baire.

Ķekavā aizvadīts
Rīgas reģiona NVO samits
Ķekavas kultūras namā 8. septembrī notika biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” organizētais nevalstisko organizāciju
(NVO) samits „Rīgas reģiona
NVO izaugsmei un attīstībai”.
Samita mērķis – sekmēt pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanos
Rīgas reģionā, sniedzot noderīgu informāciju un zināšanas
par NVO darbībai būtiskām jomām – pakalpojumiem un pārdošanu, ideju ģenerēšanu, radošuma izmantošanu un komandas
līderi organizācijā.
Pilsoniskās alianses direktora
pilnvaru izpildītāja Kristīne Zonberga norāda: „Samitā vienkopus satikās ne tikai NVO, bet arī
pašvaldību un valsts pārvaldes
pārstāvji, lai veidotu jaunus kon-

Novadā veicinās iedzīvotāju veselību

Ķekavas novada pašvaldība
augustā noslēgusi vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par projekta „Vietējās
sabiedrības veselības veicināšana
un slimību profilakse Ķekavas
novadā” realizēšanu.

Projekta mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību
un īstenot slimību profilakses
pasākumus. Projekta īstenošanas
ilgums ir 36 mēneši, aktivitātes
paredzot uzsākt 2017. gada 3. ceturksnī. Lai sasniegtu mērķi, pašvaldībā tiks organizētas 1200 dažādas aktivitātes, kurās kā projekta

mērķgrupa tiks iesaistīti 2073 Ķekavas novada iedzīvotāji.
Projekta laikā tiks organizēti veselīga uztura veicināšanas pasākumi novada iedzīvotājiem, vispārējās
sagatavotības treniņi, TRX piekares
sistēmas nodarbības, orientēšanās
sporta un citi pasākumi. Tiks organizēti vingrošanas grupu treniņi
senioriem, jaunajām māmiņām, kā
arī nūjošanas nodarbības un pareizas skriešanas prasmju apgūšana
visu vecumu grupu novada iedzīvotājiem. Īstenojot projektu, notiks
aktīva sadarbība ar Ķekavas novada
skolām un pirmsskolas izglītības
iestādēm.

Notiks lekcijas un tikšanās ar
ārstiem un speciālistiem, veselīga
uztura pagatavošanas meistarklases. Plānoti arī garīgās veselības
saglabāšanas un uzlabošanas pasākumi – nodarbības un semināri novada skolās gan skolēniem, gan arī
to vecākiem. Aktivitātes plānotas
dažādos novada ciemos, lai tās būtu
pieejamas ikvienam iedzīvotājam
maksimāli tuvu viņa dzīvesvietai.
Projekta ietvaros tiks iegādāts
arī veselības veicināšanas pasākumu inventārs, tostarp asinsspiediena mērītāji, sirds ritma
monitori un fiziskām aktivitātēm
paredzēts aprīkojums: nūjoša-

taktus, nostiprinātu esošās vai izveidotu jaunas sadarbības. Savukārt meistarklasēs šogad uzsvaru
likām uz prasmēm, kas nepieciešamas NVO ikdienas darbībā, –
ideju ģenerēšanu, to kreatīvu
prezentēšanu un pārdošanu, kā
arī – kas ir ne mazāk svarīgi – organizācijas vadītāja efektīvu procesu virzīšanu ideju īstenošanai.”
Uzrunājot samita dalībniekus,
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsvēra, ka
„šobrīd pašvaldības sadarbību ar
NVO varētu iedalīt trīs virzienos:
finansiālajā, informatīvajā un
konsultatīvajā atbalstā, lai īstenotu iedzīvotājiem būtiskus jautājumus un radītu pievilcīgāku
un labvēlīgāku vidi novadā, – kur
dzīvot, strādāt un veidot ģimeni”.
Kā sadarbības perspektīvas viņa

saredz lielāku sabiedrības iesaisti
pašvaldības attīstībā un lēmumu
pieņemšanas procesā, uzklausot
nevalstiskā sektora un dažādu
nozaru NVO viedokļus un konstruktīva dialoga rezultātā atrodot
labāko risinājumu un pieeju dažādu jautājumu risināšanai.
Samitā notika četras meistarklases par NVO aktuālām tēmām:
„Pakalpojumi un pārdošana”,
„Pastāsti radoši par savu NVO”,
„Ideju ģenerēšanas meistarklase”,
„Komandas vadītājs – vēsture.
Komandas līderis – tagadne un
tuvākā nākotne”. Samitu īstenoja biedrība „Latvijas Pilsoniskā
alianse” sadarbībā ar Ķekavas pagasta kultūras centru un Kultūras
ministriju.

nas nūjas, TRX piekares sistēmas
komplekti, orientēšanās sporta
aprīkojums u.c., kas tiks izmantoti
gan projekta aktivitātēs, gan pēc
projekta realizācijas novada iedzīvotājiem lietošanai.
Projekta kopējie izdevumi plānoti 238 445 eiro, no kuriem Eiropas
Sociālā fonda finansējums ir 85%
no attiecināmajiem izdevumiem,
nepārsniedzot 202 678,25 eiro, un
valsts budžeta finansējums ir 15%
no attiecināmajiem izdevumiem,
nepārsniedzot 35 766,75 eiro.
Projekts atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību

profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros.
Aicinām Ķekavas novada
iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un izmantot iespēju piedalīties pasākumos!

Sabiedrisko attiecību daļa

Attīstības daļa
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EKO DIENA Daugmalē Izsludināta pieteikšanās pirmajai
Atkritumu
apsaimniekotājs
Ogres SIA „MARSS” 28. septembrī piedāvā iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un bez maksas
atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas.
Šajā dienā no Daugmales pagasta iedzīvotājiem bez maksas tiks
pieņemta visdažādākā nolietotā
sadzīves elektrotehnika: televizori,
ledusskapji, veļasmašīnas, trauku
mazgājamās mašīnas, datori un
monitori, radioaparāti, mūzikas
centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas,
blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un
to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būs
izjauktas, t.i., piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar
mātesplati utt.
Tāpat SIA „MARSS” bez maksas
piedāvā no iedzīvotājiem savākt šādus jau iepriekš sašķirotus un iepakotus atkritumus:

• makulatūru (grāmatas, avīzes,
žurnāli);
• PET pudeles;
• dienasgaismas spuldzes;
• baterijas;
• stikla pudeles un burkas.
Elektroprecēm, sašķirotajiem/
iepakotajiem atkritumiem noteiktajā dienā jābūt novietotiem ārpus
sētas/pie ceļa, kur var piebraukt
automašīna ar manipulatoru.
Nolietotās
elektrotehnikas
un šķiroto atkritumu izvešana
Daugmales pagastā tiks nodrošināta 2017. gada 28. septembrī.
Izvešana iepriekš jāpiesaka Ogres
SIA „MARSS”, zvanot uz tālruņa
numuru 65022645 vai 26140399
vai rakstot uz e-pasta adresi
ogres.sia.marss@gmail.com.
Nolietota sadzīves elektrotehnika
ir videi kaitīgie atkritumi, un šos
priekšmetus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Minētās
iekārtas satur sastāvdaļas, kas,
nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku,
var būt ļoti kaitīgas.
Ogres SIA „MARSS”

Piesaki pretendentus
Goda pilsoņa apbalvojumam!
Ķekavas novada pašvaldība aicina
pieteikt pretendentus apbalvojumam „Ķekavas novada Goda pilsonis” līdz šā gada 12. oktobrim.

Uz apbalvojuma piešķiršanu var
pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša
fiziska persona, kas atbilst šādiem
kritērijiem:
• mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās
nozarēs, kā arī Ķekavas novada
attīstībā kopumā;
• pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
• pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
• ilggadējs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
• nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
• citi īpaši nopelni.
Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai var pieteikt:
• pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
• pašvaldības domes deputāts;
• pašvaldības komisija;
• valsts vai pašvaldības iestāde;
• Ķekavas novadā dzīvojoša fiziska
persona;
• Ķekavas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.
Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.

Pieteikumā jānorāda:
• apbalvojumam izvirzāmās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta,
kontaktinformācija;
• pretendenta dzīves gājuma apraksts, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas
uzskatāmi par nozīmīgu devumu
Ķekavas novadam;
• informācija par pieteicēju (pieteicējiem).
Pieteikumus var iesniegt Ķekavas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, nosūtīt elektroniski uz
e-pasta adresi novads@kekava.lv vai
pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k. 9, LV-2123,
ar norādi „Apbalvojumam „Ķekavas
novada Goda pilsonis””. Goda zīme
„Ķekavas novada Goda pilsonis” ir
vienreizējs apbalvojums, ko vienai
personai var piešķirt tikai vienu reizi.
Apbalvojumu viena kalendārā gadā
var piešķirt ne vairāk kā trim personām. Apbalvojuma saņēmēji tiek
godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā
Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā.
Ar apbalvojuma „Ķekavas novada
Goda pilsonis” pieteikuma veidlapu
un nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai
klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

Ķekavas novada uzņēmēju gada balvai
Ķekavas novada pašvaldība līdz
30. septembrim aicina pieteikt pretendentus pirmajai Ķekavas novada uzņēmēju gada balvai. Konkursa uzvarētāji desmit nominācijās
tiks godināti 20. oktobrī Ķekavas
novada uzņēmēju dienu laikā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides
attīstību, godinātu uzņēmēju darbu
un popularizētu to devumu novadam, Ķekavas novada pašvaldība
pirmo reizi organizē konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”.
Tajā tiks godināti tie uzņēmumi, kas
aizvadītajā gadā snieguši nozīmīgu
atbalstu Ķekavas novada attīstībai.
„Ķekavas novada izdevīgajai atrašanās vietai – Pierīgas tuvums
un valsts nozīmes autoceļu tīkls –,
ir būtiska loma, lai mūsu novads
uzņēmējiem būtu gana pievilcīgs,
lai šeit uzsāktu un attīstītu savu
uzņēmējdarbību. Būtisks nosacījums ir arī veiksmīga pašvaldības
un uzņēmēju savstarpējā sadarbība,
kuras atslēgvārdi ir atvērts un konstruktīvs dialogs, kā rezultātā novadā tiktu radītas jaunas darbavietas
un veicināta iedzīvotāju labklājība.
Lai pateiktos uzņēmumiem par
devumu novadā, pašvaldība šogad
iedibina jaunu tradīciju – Ķekavas
novada uzņēmēju gada balva,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) ir gandarīta, ka kopā ar
pašvaldību tiek organizēts konkurss,
kas ļaus no pašu vidus izraudzīties
un godināt veiksmīgākos uzņēmējus. Šāda konkursa norise ir ļoti vērtīga un vajadzīga, jo spilgti apliecina
uzņēmēju sadarbību ar pašvaldību,
bet uzņēmējdarbība ir pamats valsts
pastāvēšanai un labklājībai.
Ikviens interesents ir aicināts
izvirzīt savus pretendentus kādai
no desmit uzņēmēju gada balvas
nominācijām: „Lielākais nodokļu
maksātājs”, „Gada ražotājs”, „Gada
pakalpojumu sniedzējs”, „Gada
mājražotājs/amatnieks”, „Gada jaunietis – uzņēmējs”, „Gada inovācija”,
„Gada eksportētājs”, „Gada labdaris”,
„Gada izaugsme” un galvenajai nominācijai „Gada uzņēmējs”. Ar pretendentiem izvirzītajām prasībām
un konkursa vērtēšanas kritērijiem
var iepazīties konkursa nolikumā.
„Mēs visi vēlamies dzīvot sakārtotā vidē, kur var skolot savus bērnus, bet uzņēmēji var veltīt laiku
galvenajam uzdevumam – uzņēmējdarbībai. Tas mūs saliedē, dara
stiprākus un arī turīgākus. Tāpēc
aicinu ikvienu novada iedzīvotāju
atsaukties konkursam un pieteikt
savu favorītu – pakalpojuma snie-

dzēju un uzņēmumu, kas izpelnījies
simpātijas un atzinību, lai mēs varētu novērtēt gan jaunus uzņēmumus,
gan stabilus tirgus dalībniekus,”
aicina ĶNUP valdes priekšsēdētājs
Inārs Bāgants.
Gada balvas pretendentus var
pieteikt līdz 30. septembrim, aizpildot elektronisko vai drukāto
pieteikuma formu. Pieteikuma
forma elektroniskā formātā pieejama pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv. Drukātā veidā aizpildītais pieteikums jāiesniedz
kādā no Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēm Ķekavā, Baložos vai
Daugmalē.
Uzvarētāju katrā nominācijā noteiks domes apstiprināta žūrijas
komisija septiņu komisijas locekļu

sastāvā. To vidū ir biedrības „Ķekavas novada uzņēmēju padome”
un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, kā arī
LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora
vadītājs Rihards Zariņš. Komisijas
priekšsēdētāja pienākumus pildīs
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Ķekavas novada pašvaldība kā
uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība 20. oktobrī aicina uz Ķekavas
novada uzņēmēju dienām, kuru
laikā norisināsies dažādas meistarklases un uzņēmēju izstādes, kā arī
notiks konkursa „Ķekavas novada
uzņēmēju gada balva 2017” svinīgā
apbalvošanas ceremonija.
Sabiedrisko attiecību daļa

KONKURSA „ĶEKAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU
GADA BALVA” PRETENDENTU PIETEIKUMA FORMA
Radoši, inovatīvi un konkurētspējīgi – tādi ir Latvijas uzņēmēji. Lai pateiktos par
vietējo uzņēmumu ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā un novadā veidotu
ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, Ķekavas novada pašvaldība aicina ikvienu līdz
2017. gada 30. septembrim pieteikt veiksmīgākos uzņēmumus pirmajai Ķekavas
novada uzņēmēju gada balvai. Vari pieteikt kandidātu visām nominācijām vai
izraudzīties tikai vienu. Konkursa nolikums pieejams Ķekavas novada klientu
apkalpošanas centros vai interneta vietnē www.kekavasnovads.lv (2017. gada
29. jūnija lēmums 2. § 1. „Par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””).
LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā veicis augstākos nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksājumus un veicinājis savu darbinieku materiālo labklājību.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA RAŽOTĀJS
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojis savu darbību.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojis savu darbību pakalpojumu nozarē.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ievērojami uzlabojis savu darbību starp novada
mājražotājiem/amatniekiem.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA JAUNIETIS – UZŅĒMĒJS
Balvu saņem jaunietis, kurš nodibinājis un sekmīgi vada savu uzņēmumu Ķekavas novadā.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA INOVĀCIJA
Uzņēmums, kurš ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu, kas ir ievērojami pārāks
salīdzinājumā ar agrāk ražotajiem un/vai citiem tirgū esošajiem produktiem. Balvu var pasniegt arī par inovatīviem risinājumiem darba procesa uzlabošanai.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA EKSPORTĒTĀJS
Uzņēmums, kuram aizvadītajā gadā ievērojami pieaudzis eksporta apjoms un kurš ražo
produktus ar augstu pievienoto vērtību.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA LABDARIS
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā atbalstījis Ķekavas novadā realizētās aktivitātes.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:
GADA IZAUGSME
Uzņēmums, kurš aizvadītajā gadā ir ievērojami uzlabojis savu darbību.
Uzņēmums:
Norādiet informāciju, kas raksturo pretendenta atbilstību izvirzītajai nominācijai:

Paldies par Jūsu pieteikumu! Uzvarētāji tiks paziņoti 2017. gada 20. oktobrī
godināšanas ceremonijā Ķekavas novada uzņēmēju dienu ietvaros.
Sekojiet līdzi informācijai!
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Dažādi

NOVADA JUBILĀRI
Lai pār visām skumjām, bēdām
Mīlestības gaisma spīd,
Un lai to mēs visi jūtam
Katru stundu, katru brīd’!
(Ruta Bīlande)
ĶEKAVAS NOVADĀ
2017. GADA SEPTEMBRĪ
ĶEKAVAS PAGASTĀ
95 gadu jubileju svin
Alma Rubule
90 gadu jubileju svin
Veniamīns Maļavko
85 gadu jubileju svin
Eduards Teivāns
Aldona Zundure
Janīna Ņauriene
Anatolijs Builovs
80 gadu jubileju svin
Helēna Lazdāne
Ilga Karlsone
Grieta Ķirse
Valters Adamsons
Aura Veinberga
Alberts Zvirgzds
BALOŽU PILSĒTĀ
85 gadu jubileju svin
Anastasija Petrova
80 gadu jubileju svin
Leontija Meirāne
DAUGMALES PAGASTĀ
80 gadu jubileju svin
Jons Šalučka
Skaidrīte Krastiņa
Alla Krūmiņa
VĒLOT VESELĪBU,
IZTURĪBU UN DZĪVESPRIEKU,
GAVIĻNIEKUS SVEIC
ĶEKAVAS NOVADA DOME

Ķekavas Novads | 2017. gada 12. septembris
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12/2017
APSTIPRINĀTI ar Ķekavas novada domes
2017. gada 14. augusta ārkārtas sēdeslēmumu Nr. 1. §
(protokols Nr. 17)
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”,
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 21. februāra lēmumu Nr. 1. §, protokols Nr. 8, šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.2. Attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā;”
2. Izteikt saistošo noteikumu 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. Saimnieciskās darbības komiteju piecu locekļu sastāvā;”
3. Izslēgt saistošo noteikumu 19.4. apakšpunktu.
4. Izslēgt saistošo noteikumu 20.1. apakšpunktu.
5. Izslēgt saistošo noteikumu 20.2. apakšpunktu.
6. Izslēgt saistošo noteikumu 20.9. apakšpunktu.
7. Izteikt saistošo noteikumu 22.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.7. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija;”
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.23. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„22.23. Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu
maksas aprēķināšanas komisija;”
9. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.24. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„22.24. Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa komisija;”
10. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.25. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„22.25. Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisija.”
11. Izteikt saistošo noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
„32. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
32.1. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
32.2. Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks.”
12. Izslēgt saistošo noteikumu 33.3. apakšpunktu.
13. Izteikt saistošo noteikumu 33.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„33.1 2. koordinē pašvaldības rīcību fondu piesaistes jautājumos un
uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos;”
14. Izslēgt saistošo noteikumu ar 33.2 punktu.
15. Izslēgt saistošo noteikumu 42. punktu.
16. Izteikt saistošo noteikumu 44. punkta ievadu šādā redakcijā:
„44. Attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:”
17. Izteikt saistošo noteikumu 44.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„44.8. vides aizsardzību;”
18. Izteikt saistošo noteikumu 45. punkta ievadu šādā redakcijā:

„45. Saimnieciskās darbības komiteja sagatavo izskatīšanai Domes
sēdē jautājumus par:”
19. Izteikt saistošo noteikumu 45.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.8. uzņēmējdarbības atbalstu;”
20. Izteikt saistošo noteikumu 55. punkta šādā redakcijā:
„55. Komitejas priekšsēdētāja vietnieku vai vietniekus ievēl no komitejas locekļiem vai atbrīvo no pienākumu pildīšanas ar klātesošo
attiecīgās komitejas locekļu balsu vairākumu.”
21. Izteikt saistošo noteikumu 111. punkta šādā redakcijā:
„111. Par debašu beigām paziņo Sēdes vadītājs.”
22. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā (pielikumā).
23. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire
Saistošo noteikumu Nr. 12/2017
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības
2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Izvērtējot Ķekavas
novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošo noteikumu
Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”, apstiprināti ar
Ķekavas novada domes 2016. gada 21. februāra lēmumu Nr. 1. §,
protokols Nr. 8, piemērošanu praksē, konstatēts, ka minētajos saistošajos noteikumos ir nepieciešami precizējumi atsevišķos punktos, kā
arī lai uzlabotu pašvaldības darbu, deleģējot atsevišķas jomas domes
priekšsēdētāja vietniekiem un optimizētu komiteju darbu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi paredz Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21.februāra saistošo noteikumu
Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”, apstiprināti ar
Ķekavas novada domes 2016. gada 21. februāra lēmumu Nr. 1. §, protokols Nr. 8, 9.2., 9.3., 22.7., apakšpunktu un 32., 33.2, 44., 45. un 55.
punkta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī 19.4., 20.1., 20.2., 20.9., 33.3.
apakšpunktu un 42. un 111. punkta izslēgšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas. Papildu budžeta līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
5.1. Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2. par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības interneta vietnē,
kā arī saistošie noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošie
noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata, un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire

Palielinās Vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
sniegto pakalpojumu skaits
Gada laikā par 8% audzis sniegto pakalpojumu skaits Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Ķekavas
novadā – līdz šā gada 1. septembrim sniegts vairāk nekā
4000 pakalpojumu.
Kā liecina līdz 1. septembrim apkopotie statistikas dati, Ķekavas
novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) gada laikā sniedzis
4123 pakalpojumus, turpretī pērn
šajā laika posmā sniegti 3804 pakalpojumi. Atgādinām: katrā Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klients var saņemt
informāciju par Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas,
Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku
atbalsta dienesta, Valsts sociālās

ĶEKAVAS NOVADA
DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Kā mākonītis zilganbalts,
Kā augošs mēnestiņš ik gads,
Lai ļauj man izaugt pasaulē
Ar debess gaismu dvēselē!
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada augustā
reģistrēti 23 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Mia,
Paula, Adriana, Diāna, Ralfs, Ksenija,
Loreta, Aleksandrs, Alekss, Marta,
Gabriela, Lea, Laura, Markuss,
Katrīna, Dominiks, Tomass, divas
meitenītes ieguvušas vārdu Luīze,
divi puisīši – vārdu Roberts, diviem
bērnam doti divi vārdi – Grēta Dārta,
Olivers Svens.
ĶEKAVAS NOVADA DOME
SIRSNĪGI SVEIC MAZUĻUS
UN VIŅU VECĀKUS!

Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada augustā
reģistrētas 15 laulības, t.sk.
divas noslēgtas baznīcā.
ĶEKAVAS NOVADA DOME
SVEIC JAUNĀS ĢIMENES!

Un tā mēs aizejam –
pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ.
Smiltis klājas pāri visam.
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada augustā
reģistrēti 14 mirušie:
Rasma Andiņa (1941)
Jānis Biezais (1940)
Jons Cabulis (1931)
Olivers Cesbergs (2017)
Valentīna Ločmele (1958)
Jānis Mackevičs (1934)
Valdis Vilnis Mediņš (1933)
Anna Počkajeva (1941)
Tamāra Prudņikoviča (1943)
Haralds Ruņģis (1953)
Rita Saliņa (1942)
Edgars Skrastiņš (1997)
Mirdza Vilde (1933)
Leontīne Zadināne (1930)
ĶEKAVAS NOVADA DOME
IZSAKA LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM!

Ķekavas ambulancē
darbu uzsāk ķirurgs
apdrošināšanas aģentūras un Valsts
zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darbalaikiem un pieteikšanās
kārtību. Vairāk par VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem interneta
vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā
„Pakalpojumi”.

Sākot no šā gada septembra,
Ķekavas ambulancē darbu uzsāk
Dr. Kristaps Atstupens, kurš pēc
iepriekšēja pieraksta sniegs konsultācijas un pakalpojumus, kas saistīti ar sīko un ambulatoro ķirurģiju,
žultsakmeņu slimību, aizkuņģa
dziedzera patoloģiju, kuņģa-zarnu
patoloģiju un trūcēm.
Pierakstīties pie Dr. Atstupena
var Ķekavas ambulances reģistratūrā vai zvanot uz tālruņa numuru
67813040.

Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas ambulance

Dažādi
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10/2017
APSTIPRINĀTI
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 27. jūlija sēdes
lēmumu Nr. 5. § 1. (protokols Nr. 14)
Par kārtību bērnu reģistrācijai
un uzņemšanai 1. klasē
Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās
vispārējās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību (turpmāk – kārtību) mācību uzsākšanai Ķekavas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde vai Iestādes).
2. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei Iestādes 1. klasē līdz tam gadam (ieskaitot), kad bērns
sasniedz normatīvajos tiesību aktos noteikto vecumu pamatizglītības apguvei Iestādes 1. klasē.
3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes
ārsta atzinumu vai psihologa atzinumu.
4. Bērnu ar speciālajām vajadzībām Iestādē uzņem atbilstoši
konkrētās Iestādes nolikumam un pamatojoties uz pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu, ja Iestāde realizē attiecīgo
programmu.
5. Uzņemot bērnus 1. klasē, Iestādēm nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.
6. Vecāku pieteikumos izvēlētā izglītības programma var tikt
nodrošināta tikai tādā gadījumā, ja attiecīgā Iestāde var nokomplektēt klasi šajā programmā, dodot priekšroku izglītībai
valsts valodā.
II. PIETEIKUMU REĢISTRĀCIJA
BĒRNU UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ IESTĀDĒS
7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada
30. aprīlim vecākiem ērtākā veidā:
7.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu
dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina
aizbildnības nodibināšanas faktu);
7.2. klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un
vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas
faktu);
7.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu
novads@kekava.lv vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās
pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams
tīmekļa vietnē www.latvija.lv.
8. Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu vienā Iestādē, kā nākamo norādot iespējamo vēlamo prioritāro Iestādi.
9. Gadījumā, ja bērna reģistrācija nav bijusi iespējama līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, Pašvaldība koordinē bērna uzņemšanu 1. klasē Iestādē, kurā ir brīvas vietas.
10. Reģistrējot pieteikumu, Iestādes atbildīgais darbinieks vai
Pašvaldības Klientu apkalpošanas centra speciālists pārbauda
pieteikumā norādīto informāciju. Iestādes atbildīgajam darbiniekam vai Pašvaldības Klientu apkalpošanas centra speciālistam ir tiesības lūgt precizēt vai papildināt pieteikumu, ja pieteikums aizpildīts nepilnīgi.
11. Visi reģistrētie pieteikumi tiek nodoti apstrādei Pašvaldības
izglītības daļas atbildīgajam speciālistam (turpmāk tekstā –
Administrators).
12. Pieteikumi tiek reģistrēti Pašvaldības dokumentu vadības
sistēmā un ar uzdevumu tiek nodoti vienotās rindas kārtas numura piešķiršanai Administratoram.
13. Klātienē un elektroniski saņemtie vecāku pieteikumi tiek
reģistrēti, ievērojot pieteikuma saņemšanas datumu un iesniegšanas laiku.
14. Pirms piešķir bērnam vienotās rindas kārtas numuru, Administrators pārbauda, vai bērns jau nav reģistrēts vienotā rindā. Ja
Administrators konstatē, ka bērns jau ir reģistrēts vienotā rindā,
Administrators iesniedzējam paziņo par piešķirto vienotās rindas
kārtas numuru, ņemot vērā pirmā iesniegtā pieteikuma datumu
un laiku.
15. Administrators pārbauda pieteikumā norādītos datus un
reģistrē pieteikumu vienotā rindā, piešķirot attiecīgo prioritāti
pēc kārtības 20. punkta (turpmāk tekstā – prioritāte).
16. Administrators pieteikuma iesniedzējam bērnam piešķirto
vienotās rindas kārtas numuru 10 (desmit) darba dienu laikā
no pieteikuma saņemšanas brīža Iestādē vai Pašvaldībā nosūta
uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi (ja ir norādītas vairākas
e-pasta adreses, tad uz pirmo norādīto e-pasta adresi). Ja vecāks
nav norādījis e-pasta adresi, Administrators informē pieteiku-

ma iesniedzēju par bērnam piešķirto rindas kārtas numuru, nosūtot vēstuli uz pieteikumā norādīto pasta adresi.
17. Par prioritātes maiņu bērna vecāks rakstiski informē Iestādi
vai Pašvaldību.
18. Pieteikumu oriģināli tiek nodoti glabāšanai Pašvaldībā.
III. SARAKSTU VEIDOŠANA
1. KLASĒM UZŅEMŠANAI IESTĀDĒS
19. Līdz kārtējā kalendārā gada 1. maijam Iestādes vadītāji
rakstiski iesniedz Pašvaldības Izglītības daļā informāciju par
vakanto vietu skaitu 1. klasēs attiecīgajā Iestādē.
20. Līdz kārtējā kalendārā gada 15. maijam, pamatojoties uz
Iestāžu vadītāju iesniegto informāciju, Administrators veido
pretendējošo bērnu sarakstu šādā secībā:
20.1. konkrētās izvēlētās Iestādes pedagoģisko darbinieku bērni – 1. prioritāte;
20.2. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādē mācās brāļi vai māsas – 2. prioritāte;
20.3. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
Pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim – 3. prioritāte;
20.4. bērni, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir
Pašvaldības administratīvajā teritorijā – 4. prioritāte;
20.5. bērni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā – 5. prioritāte;
20.6. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā, bet faktiskā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā
teritorijā (jāiesniedz Pašvaldībā šo faktu apliecinošie dokumenti, piemēram, īres līgums) un kuriem Iestādē pamatizglītības
programmā mācās brāļi vai māsas – 6. prioritāte;
20.7. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās
brāļi vai māsas – 7. prioritāte;
20.8. bērni, kuriem kopā ar vecākiem dzīvesvieta deklarēta citā
administratīvajā teritorijā – 8. prioritāte.
21. Pašvaldība nodrošina publiski pieejamu informāciju par
pretendējošo bērnu sarakstu uz 1. klasi Iestādēs Pašvaldības
interneta vietnē (www.kekavasnovads.lv), norādot:
21.1. piešķirto vienotās rindas kārtas numuru;
21.2. bērna vārdu un uzvārdu;
21.3. izvēlētās prioritārās Iestādes nosaukumu un mācību gadu;
21.4. bērna dzimšanas datumu.
IV. BĒRNA UZŅEMŠANA
1. KLASĒ VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
22. Lēmumu par vietas piešķiršanu konkrētajā Iestādē pieņem
Pašvaldības izpilddirektors, ņemot vērā izstrādāto un noformēto pretendējošo bērnu sarakstu un vakanto vietu skaitu 1. klasēs attiecīgajā Iestādē.
23. Gadījumā, ja pieteikto bērnu nav iespējams nodrošināt ar vietu
1. klasē pieteikumā norādītajā Iestādē, Pašvaldība, konsultējoties
ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā Pašvaldības Iestādē.
24. Par vietas piešķiršanu konkrētā Iestādē Administrators
paziņo vecākiem uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi (ja ir
norādītas vairākas e-pasta adreses, uz pirmo norādīto e-pasta
adresi) līdz attiecīgā gada 15. maijam.
25. Pēc Pašvaldības izpilddirektora lēmuma saņemšanas vecākiem līdz attiecīgā gada 1. augustam Iestādē jāiesniedz:
25.1. iesniegums par uzņemšanu Iestādē;
25.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
25.3. pirmsskolas izglītības iestādes izdota izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu apraksts (ja tādi ir);
25.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības
programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību
procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā.
26. Uzņemot izglītojamo Iestādē, lai īstenotu pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā ieteikto speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumus, Iestāde nodrošina, ka vienā
klasē var integrēt (iekļaut) kopumā ne vairāk kā četrus izglītojamos ar speciālām vajadzībām, no kuriem:
26.1. ne vairāk kā trīs izglītojamie ir ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem;
26.2. ne vairāk kā četri izglītojamie ir ar valodas, mācīšanās vai
garīgās veselības traucējumiem;
26.3. ne vairāk kā divi izglītojamie ir ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem traucējumiem.
27. Rīkojumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1. klasē izdod Iestādes vadītājs.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
28. Noteikumos noteiktā kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs tiek piemērota, sākot ar
2018./2019. mācību gadu.

Domes priekšsēdētājs A. Damlics
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Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

ĶEKAVAS NOVADA
SPORTA SKOLAS DIREKTORA amatu
Pretendentam izvirzītās prasības:
• bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā, vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
• priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu pedagoģijā vai izglītībā;
• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā;
• ne mazāk kā 2 gadu pieredze sporta izglītības iestādes vadības darbā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma
prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības
likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
• labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
t. sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
• izglītības nozares normatīvo aktu pārzināšana un orientēšanās esošajā
situācijā izglītības jomā valstī;
• zināšanas izglītības satura metodiskā darba jautājumos;
• labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus.
Dzīves un darba aprakstu (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās
izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, pretendenta sagatavotu
koncepciju par Ķekavas novada Sporta skolas attīstības perspektīvu un
pieteikuma vēstuli ar norādi „Direktors”, līdz 2017. gada 22. septembrim
ieskaitot, iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Personāla daļā, nosūtot pa
pastu vai iesniedzot personīgi Gaismas ielā 19, k. 9-1, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
konkurss@kekava.lv (tālrunis informācijai 67935916).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta vietnes www.kekavasnovads.lv
sadaļā „Vakances”. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem,
kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo
daļu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka:
• pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu šīs atlases norisi;
• personas datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada pašvaldība.
Kontaktinformācija: Gaismas iela 19, k. 9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Ķekavas novada bibliotēku pasākumi
BALOŽU PILSĒTAS
BIBLIOTĒKA
• 13. septembrī plkst. 15.00.
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
• 19. septembrī plkst. 10.00. Dzejosim kopā – Dzejas dienas kopā
ar bērnudārzu „Avotiņš”.
• 20. septembrī plkst. 16.00.
Dzejas dienas kopā ar jauno dzejnieci, apbalvojuma „Laiks Ziedonim” laureāti Janu Kolbinu.
• 27. septembrī plkst. 11.00.
Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgu lasītu un apskatītu
grāmatas, kā arī parotaļātos.
• 10. oktobrī plkst. 10.00.
Bibliotekārā stunda Baložu
vidusskolas 1.c klasei.
• 11. oktobrī plkst. 15.00. Jauno
grāmatu apskats „Pagrabiņā”.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
• 13. septembrī plkst. 18.00.
Dzejas dienu ietvaros tikšanās ar
literāti Ingu Ābeli.
ĶEKAVAS PAGASTA
BIBLIOTĒKA
• 14. septembrī plkst. 19.00.
Dzejas dienu ietvaros „Saviem
vārdiem ar Pikaso” – atvērta saruna par rīmēm un dzeju.
• 27. septembrī plkst. 10.30.
Mazajiem lasītājiem tikšanās ar
Grāmatu Tārpiņu.
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Senioru sporta spēlēs uzvaru izcīna
„Polārblāzmas” komanda

12. augustā septiņas aktīvākās
veterānu komandas – divas no
Ķekavas, divas no Baložiem un pa
vienai no Mārupes, Jaunmārupes
un Ķeguma – piedalījās Ķekavas
novada V Senioru sporta spēlēs
un sacentās par sportiskākās komandas godu.
Dalībnieki piedalījās deviņās disciplīnās – sešās individuālajās un
trijās komandu.
Pēc divu gadu pārtraukuma ceļojošais kauss atgriezās Ķekavā –
uzvaru svinēja komanda „Polārblāzma 1”, otrajā vietā ierindojās
iepriekšējo divu gadu čempioni
„Baloži 1”, trešo vietu ieguva kaimiņu novadu komanda „Jaunmārupe”. Godalgoto vietu ieguvēji

tika apbalvoti ar skaistām medaļām, diplomiem un atbalstītāju sarūpētajām balvām.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šogad komandas aktivitātēm bija
labi sagatavojušās ne tikai fiziski,
bet bija padomājušas arī par vizuālā tēla noformējumu. Ķekavas
novada pašvaldības sporta aģentūra saka lielu paldies visiem aktīvajiem dalībniekiem, tiesnešiem
un atbalstītājiem – putnu fabrikai
„Ķekava”, „Herkuless” un „Ķekavas avots” – par sarūpētajām pārsteigumu balvām. Uz tikšanos jau
nākamgad! Plašāka informācija:
sports.kekava.lv.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Esi aktīvs Ķekavas novadā!
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ar nebijušu pasākumu
programmu plāno aizvadīt Eiropas
Sporta nedēļu, kas šogad Latvijā
norisināsies no 23. līdz 30. septembrim. Šīs nedēļas ietvaros novada
iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvātas daudzveidīgas veselību veicinošas fiziskās aktivitātes.

Līdzās jau ierastām aktivitātēm šogad ikvienam būs iespēja piedalīties
noskrieto, noieto, nonūjoto kilometru rekorda uzstādīšanā Ķekavas
novadā tradicionālo Veselības apļu
ietvaros, noskaidrot veiksmīgāko
sēņotāju pirmajā Ķekavas novada
čempionātā sēņošanā, kā arī būt aktīviem ikdienā neierastā atmosfērā
un piedalīties veselības veicināšanas
aktivitātē „Ķekava naktī – skrien,
skrituļo, dipdapo un brauc ar velo!”.
Savukārt īpaši skolas vecuma bērniem pirmo reizi Ķekavā norisināsies novada skolu kauss Piedzīvojumu skrējienā. Skolēni sacentīsies,

kurš ātrāk pieveiks šķēršļu trasi, lai
noskaidroto labāko klasi savā vecuma grupā. Piedzīvojumu skrējiens
tiek līdzfinansēts no valsts budžeta
līdzekļiem un organizēts sadarbībā
ar Latvijas Sporta federāciju padomi.
Eiropas Sporta nedēļu noslēgs novada iedzīvotāju un viesu vidū popularitāti iemantojušais orientēšanās
pasākums „Iepazīsti savējos 2017”.
Komandas ne tikai sacentīsies savā
starpā trīs dažādās grupās (kājnieku,
velo un auto), meklējot kontrolpunktus, kas izvietoti novada teritorijā,
bet arī iepazīs vietējo uzņēmumu
dažādību un to piedāvātos pakalpojumus, atraktīvākos tūrisma objektus un sporta infrastruktūras iespējas. Ar pilnu Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiekošo pasākumu
programmu Ķekavas novadā ie-

spējams iepazīties interneta vietnē
sports.kekava.lv.
Piedāvāt tik daudzveidīgu pasākumu programmu Ķekavas novadā
iespējams, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, jo kopš
2016. gada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra īsteno „Erasmus+: Sports” programmas projektu
„Vietējo kopienu veselību veicinošu
fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes
un īstenošanas prakses Eiropā”.
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas
Komisijas iniciatīva, lai rosinātu
sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā.
Šī iniciatīva tikai aizsākta 2015. gadā,
un tās mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes, kā
arī vairot izpratni par to daudzajām
priekšrocībām. Sporta nedēļas aktivitātes domātas ikvienam – neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās
sagatavotības.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Jau sesto reizi – „Iepazīsti savējos”
Stiprinot tradicionālos Ķekavas
novada pasākumus, arī šogad
30. septembrī Tūrisma koordinācijas centrs sadarbībā ar Ķekavas
novada sporta aģentūru un biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju
padome” rīko aizraujošāko no
multidisciplināriem pasākumiem
novadā – „Iepazīsti savējos 2017”.

Šogad dalībniekus gaidīs vietējo
uzņēmumu īpaši sagatavotie uzdevumi, kuru izpildei nepieciešamas dažādas prasmes, zināšanas
un veiklība. Tāpat vērība tiks

pievērsta, lai novada iedzīvotāji
un viesi sacensību azartā, jaunā
gaismā un no cita skatpunkta
iepazītu ievērojamākos un raksturīgākos Ķekavas novada tūrisma objektus. Pasākums tradicionāli ir ar sportisku ievirzi, taču
šogad īpaša vērība tiks pievērsta
tam, lai komandas vairāku stundu „ceļojuma” laikā pa novada
uzņēmumiem un tūrisma objektiem iepazītu tos pilnīgāk.
Kā ierasts, dalībnieki tiks iedalīti
trīs grupās: kājnieki, velobraucēji,
autobraucēji. Katra komanda atbil-

stoši savām spējām un vēlmēm, kā
arī noteiktajam kontrollaikam izvēles veidā apmeklēs kontrolpunktus,
kur veiks speciālos uzdevumus. Finišā gaidīs silta zupa un aizraujošas
aktivitātes – „Ruļļu cīņas”, „Aklais
randiņš ar grāmatu”, kā arī spēle
„Gailītis vai vistiņa”.
Komandu (2–7 cilvēku sastāvā)
iepriekšēja pieteikšanās jau sākusies www.iepazistisavejos.lv. Plašāka
informācija, zvanot uz tālruņa numuru 29359409 (Juris Žilko).
Tūrisma koordinācijas centrs

SPORTA SACENSĪBU KALENDĀRS
Datums Laiks

Pasākums

16.09.
22.09.

Velokross Baložos, 4. posms. Pie Baložu vidusskolas
Novada skolu kauss „Piedzīvojumu skrējiens”. Pie Ķekavas sporta kluba
Ķekavas novada Olimpiskā diena. Pie Ķekavas sporta kluba
„Ķekava naktī – skrien, skrituļo, dipdapo, brauc ar velo”. Pie Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa
3x3 futbola turnīrs bērniem un jauniešiem. Baložu vidusskolas sporta kompleksā
Ķekavas sākumskolas 3. kārtas (baseina un sporta zāles) atklāšana. Pie jaunās Ķekavas sākumskolas
Latvijas florbola čempionāta spēle „Ķekava” – „Betsafe/Ulbroka”. Ķekavas sākumskolas sporta zālē
Ķekavas novada čempionāts sēņošanā. Pie Daugmales multifunkcionālā centra
Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība (KSMR Fitness). Sporta laukumā pie Ķekavas sākumskolas
Zemas intensitātes vingrošana senioriem (vada Līga Cīrule). Baložu vidusskolas sporta kompleksā
Spēka treniņš (vada Andrejs Lukjanovs). Daugmales pamatskolas sporta zālē
„Veselības apļi”, 4. posms. Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Atklātā nūjošanas nodarbība „Veselības apļu” ietvaros. Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Ārstnieciskā vingrošana (vada Dāvis Vegners). Ķekavā, pie FK „Auda” stadiona
Atklātā nūjošanas nodarbība „Veselības apļu” ietvaros. Ķekavā, pie FK „Auda” stadiona
„Veselības apļi”, 4. posms. Ķekavā, pie FK „Auda” stadiona
Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība (KSMR Fitness). Sporta laukumā pie Ķekavas sākumskolas
Latvijas Skolēnu 71. spartakiāde basketbolā 3x3 un atlases sacensības basketbolā 3x3 ISF pasaules skolu
čempionātam Serbijā 2018. Pie Ķekavas sporta kluba
Informatīva tikšanās ar jauno māmiņu un grūtnieču vingrošanas treneri Laumu Vorotinsku. Ķekavas kultūras namā
Zemas intensitātes vingrošana senioriem (vada Līga Cīrule). Baložu vidusskolas sporta kompleksā
Vingro ar ģimeni! Vingrinājumu komplekss ģimenei un citas aktivitātes (vada Andrejs Lukjanovs). Daugmales pamatskolā
Ārstnieciskā vingrošana (vada Dāvis Vegners). Ķekavā, pie FK „Auda” stadiona
Vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība (KSMR Fitness). Sporta laukumā pie Ķekavas sākumskolas
Māmiņu vingrošana ar bērniem (vada Lauma Vorotinska). Ķekavas kultūras namā
Grūtnieču vingrošana (vada Lauma Vorotinska). Ķekavas kultūras namā
Zemas intensitātes vingrošana senioriem (vada Līga Cīrule). Baložu vidusskolas sporta kompleksā
Spēka treniņš (vada Andrejs Lukjanovs). Daugmales pamatskolā
Orientēšanās pasākums „Iepazīsti savējos”. Ķekavā, Skolas ielā 2 (aiz Doles Tautas nama)

23.09.

24.09.
25.09.
26.09.

27.09.

28.09.
29.09.

30.09.

10.00
9.00
10.00
19.00
11.30
12.00
20.00
9.00
19.00–20.00
16.00–17.00
19.00–20.00
14.30–17.30
15.00–17.00
18.00–19.00
18.00–20.00
18.30–19.30
19.00–20.00
10.00
11.00–12.00
17.00–18.00
18.00–20.00
18.00–19.00
19.00–20.00
10.30–11.30
11.30–12.30
15.00–16.00
19.00–20.00
10.30
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Putnu fabrikai „Ķekava” – 50

Ekskursiju un izbraukumu
laikam tuvojoties izskaņai,
Ķekavas novada seniori aicināti gatavoties gaidāmajiem
ražas svētkiem. Ražas svētku
pasākums notiks 21. oktobrī
plkst. 14.00 Doles Tautas namā.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja prezentēt un degustēt pašu
gatavotos konservējumus un ievārījumus, apmainīties ar jaunām
receptēm, izlikt apskatei rudens
ražas bagātību – svaigus dārzeņus, augļus un citas veltes.
Savukārt vietējie zemnieki
stāstīs, kādas jaunas kartupeļu
un citu dārzeņu šķirnes izdevies

20. gadsimta 60. gadu vidū dzīvi
Ķekavā būtiski izmainīja putnu
fabrikas uzcelšana, līdz ar kuru
izauga arī tās strādnieku ciemats
ar daudzstāvu apbūvi. Valsts
saimniecība „Ķekavas putnu
fabrika” dibināta 1967. gadā.
Ar kolhoza „Ķekava” kolhoznieku
kopsapulces lēmumu 1964. gada
6. novembrī putnu fabrikas būvei
nodeva 24,6 ha lauksaimniecības
zemi un 17,7 ha meža, un Ķekavas PMK uzsāka fabrikas celtniecību, dzīvojamo namu būvi ar
visiem elektrotīkliem, gazifikāciju, ūdensapgādi un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, sakaru sistēmu utt. 1967. gadā nodibināja
fabrikas administrāciju un uzsāka produkcijas ražošanu. Līdz
fabrikas privatizācijai 20. gadsimta 90. gadiem par direktoru strādāja Reinholds Zauers,
Valdis Kalniņš un no 1971. gada –
Mārtiņš Skuja.

FOTO: ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA KRĀJUMS, PĒTERIS KĀPIŅŠ

Ražas svētku pasākums senioriem

Fabrika bija projektēta kā noslēgta cikla uzņēmums – no
ārienes pieveda tikai barību un
vaislas putnus. Pārējais viss notika uz vietas. 1977. gadā fabrika
kļuva par putnu audzēšanas paraugfabriku, kas pēc ražošanas
apmēriem un ekonomiskajiem
rādītājiem izvirzījās Padomju Savienības labāko putnu audzētāju
vidū. 1987. gadā pirmo reizi Latvijā rūpnieciski sāka kūpināt vistas. Tautā par žāvētajām vistiņām
dēvētais produkts ātri vien guva
milzu popularitāti.
Pieredzes apmaiņā uz fabriku
brauca speciālisti no Bulgārijas,
Ungārijas, Polijas, Vācijas, Kubas
u.c. Cieši kontakti fabrikai bija ar
Viļņas broileru fabriku un Igaunijas sovhozu „Rannu”.
Fabrika atvēlēja līdzekļus ambulances, skolas, kultūras nama
un bērnudārza celtniecībai, kā arī
atbalstīja amatierkolektīvus un
sportiskās aktivitātes.

Ķekavas putnu fabrika saņēmusi daudzus apbalvojumus un
atzinības rakstus. Augstus apbalvojumus saņēma arī fabrikas darbinieki – Staņislava Petrāne, Aina
Irbe, Valda Zirnīte, Vladislava
Liepiņa, Valda Gorbunova u.c.
Ķekavas novadpētniecības muzejā 9. novembrī atvērsim Ķekavas putnu fabrikai veltītu izstādi.
Aicinām bijušos un esošos darbiniekus iegriezties muzejā un dalīties atmiņās, kā arī palīdzēt papildināt informāciju par muzeja
krājuma fotogrāfijās redzamiem
notikumiem vai cilvēkiem. Varbūt mājās kaut kur dziļi plauktos
guļ kādas interesantas lietas, kas
saistās ar fabriku. Būsim pateicīgi
par atbalstu izstādes veidošanā,
kas arī būs nozīmīgs ieguldījums
muzeja pamatekspozīcijas stāstam par Ķekavas novadu.
Ķekavas
novadpētniecības muzejs

izaudzēt šajā gadā, un organizēs
viktorīnu. Pareizo atbilžu zinātāji
piedalīsies loterijā.
Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Raitis no „Uzmini nu!”.
Aicināti arī ciemiņi no Ķeguma
novada. Lūgums senioriem savlaicīgi pieteikt savu dalību, zvanot Dzintrai uz tālruni 26120206.
No 14. septembra senioriem
atsāksies peldēšanas nodarbības
Daugmales peldbaseinā. Nodarbības notiks ceturtdienās. Izbraukšana no mikroautobusu pieturas
galapunktā Ķekavā plkst. 14.00.
Pensionāru biedrība
„Polārblāzma”

12 Afiša
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
26. septembrī plkst. 19.00 „Dzīves
mākslas akadēmija” piedāvā tikšanos
ar Dimantru Antru. Sarunu tēma: „Laimīgas attiecības”. Jūs varēsiet gūt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un
informāciju par iespējām studēt dzīves
mākslas akadēmijā. Ieeja bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
22.–24.
septembris
Katlakalna
IV Starptautiskais folkloras festivāls
„Rudenāji 2017”.
14. oktobrī plkst. 12.00 interešu kluba „Vecie draugi” sezonas atklāšanas
pasākums „Rudens vējā klusi san…”.
Biļetes cena – 3 eiro, kluba biedriem –
bez maksas.
15. oktobrī plkst. 15.00 teatrālā kafejnīca. Skultes amatierteātris ar L. Stumbres komēdiju „Burvīgie blēži”. Biļetes
cena – 3 eiro, pensionāriem – 2 eiro.
21. oktobrī plkst. 19.00 improvizācijas šovs „Smieties nav aizliegts”. Biļetes
cena – 3 eiro.

PUBLICITĀTES FOTO

BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS
16. septembrī iemiķeļošana kultūras nama skvērā: plkst. 9.00 Miķeļdienas tirgus; plkst. 11.00 kultūras
programmu ar tautas deju kolektīvu
piedalīšanos un tradicionālo VPDK
„Baloži” īpašo gurķu izsoli. Pasākums
bez maksas.
16. septembrī plkst. 16.00 animācijas filma „Misija „Rieksti 2”: Trakā
daba”. Biļetes cena – 2 eiro.
30. septembrī plkst. 19.00 Stand-up
komēdija, vīrišķības tests divās daļās,
pirmizrāde „Mačo”. Izrādes režisors Juris Rijnieks, autore Aiva Birbele. Mačo
lomā iejutīsies aktieri Ivars Kļavinskis
vai Ainārs Ančevskis. Biļetes cena –
8, 10 un 12 eiro. Biļetes nopērkamas
Baložu KN un „Biļešu paradīzes” kasēs.
15. oktobrī plkst. 17.00 koncertizrāde „Novecento”. Vestards Šimkus.
Itāļu rakstnieka Alesandro Bariko
(1958) garstāsts „Novecento” („Tūkstošdeviņsimt”) vēsta par neparasta
mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa,
nekad nenokāpjot no tā. Viņa klavierspēle ir īpaša, cilvēki vēlas to dzirdēt,
bet jādodas ceļā pāri okeānam.
Pianists un izrādes mūzikas autors – Vestards Šimkus, stāstnieks –
Kristaps Ķeselis, režisors – Dmitrijs
Petrenko. Biļetes cena – 10 eiro, pensionāriem – 8 eiro (iepriekšpārdošanā līdz 12. oktobrim); no 13. oktobra – 12 eiro.

Baložu pilsētas kultūras namā gaidāma koncertizrāde „Novecento”. Vestards Šimkus.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS
8. oktobrī plkst. 15.00 Skultes
amatierteātris aicina uz Leldes
Stumbres izrādi divos cēlienos
„Burvīgie blēži”. Biļetes cena –
2 eiro.

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
14. septembrī plkst. 12.00 režisora
I. Tontegodes dokumentālā filma „Knutifikācija” un tikšanās ar radošo grupu.
Ieeja bez maksas.
16. septembrī plkst. 19.00
danču vakars. Gaidām lielus un ma-

zus dancotājus. Spēlēs: Raitis Sondors, Anita Īvāne, Dzintra Ločmele,
Līva Priede u.c.
21. septembrī plkst. 19.00 dzejas
vakaru cikla „Connected” pasākums
ar jauno dzejnieku un mūziķu piedalīšanos. Ieeja bez maksas. (Aicinām
jaunos dzejniekus pieteikties pasākumam, tālr. 28612593).

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
29. septembrī plkst. 19.00 koncerts „Ievas Kerēvicas un „Mirage Jazz
orchestra” džeza ekspedīcija”. Biļetes
cena – 10, 7 un 5 eiro. Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” un kultūras
nama kasēs.
3. oktobrī plkst. 18.00 cikla „No privātkolekcijām” VI gleznu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma KN viesību
zālē līdz 28. novembrim, KN darba laikā.
17. oktobrī plkst. 19.00 kamermūzikas
koncerts „No klusuma dūmakas”. Latviešu komponistu skaņdarbi Ilonas Meijas,
Gunta Kuzmas, Jāņa Semjonova, Agneses
Folkbergas izpildījumā. Biļetes cena –
5 eiro. Biļetes nopērkamas KN kasē iepriekšpārdošanā un pirms koncerta.
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa
dzīve un daiļrade”, „Ķekava bildēs senāk un tagad. Foto K. Gulbis”.
Līdz 30. septembrim dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde „Dabas dziednīca – purvs”.

Sekojiet līdzi kultūras notikumiem
interneta vietnē www.parkulturu.lv

