Ķekavas Novads
www.kekavasnovads.lv

Ķekavas novada pašvaldības izdevums

Baloži, Ķekava, Daugmale

Nr. 12 (210) 13. decembris, 2016

FOTO: VELGA KŪKUMA

FOTO: INDRIĶIS TEIVĀNS

Pasniedz apbalvojumu „Ķekavas novada Goda pilsonis”

17. novembrī Ķekavas kultūras namā valsts svētku koncerta laikā jau trešo reizi tika pasniegts Ķekavas novada pašvaldības apbalvojums „Ķekavas novada Goda pilsonis”.
Šogad Apbalvojuma izvērtēšanas komisija, izskatot saņemtos pieteikumus, nolēma piešķirt Goda zīmi skolotājai Silvijai Zītarei, brīvās cīņas trenerim Itāram Bramanim
(1. attēlā) un bijušajam Ķekavas PMK vadītājam Indriķim Teivānam (2. attēlā), kurš nevarēja ierasties uz svinīgo pasākumu, tādēļ Apbalvojuma izvērtēšanas komisija apbalvojumu viņam pasniedza personīgi 21. novembrī.

Nolemj būvēt Jaunu ideju centru Ķekavā

Balts brīnums lai ienāk jūsu mājā –
Kā saprašanās, kā svētība!
Saglabājiet sev balto brīnumu
Visam jaunajam gadam!

Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu jauno 2017. gadu!
Ķekavas novada domes vārdā domes priekšsēdētājs Andis Damlics

Šā gada 10. novembra sēdē deputāti nolēma būvēt Ķekavas novada Jaunu ideju centru Ķekavā,
blakus „vecajai” sākumskolai, par
pamatu ņemot 2014. gadā izstrādāto Ķekavas jauniešu centra rekonstrukcijas tehnisko projektu.
Vienlaikus tika uzdots papildināt
un aktualizēt šo tehnisko projektu Jaunu ideju centra pārbūves
realizēšanai, paredzot tajā publiskās tualetes.
Izvērtējot Jaunu ideju centra
projektu, deputāti atbalstīja ieceri
mainīt centra nosaukumu – no
„Jaunatnes iniciatīvu centrs” uz
„Jaunu ideju centrs”, jo tika secināts, ka jaunieši ēku galvenokārt
izmantos pēc mācību laika un vakara stundās, bet dienā tur mājvietu radīs dažādas novada ne-

VIZUALIZĀCIJA

Saskaņā ar Ķekavas novada domes lēmumu pašvaldības speciālisti pašlaik aktīvi strādā, lai
nākamā gada pavasarī uzsāktu
Ķekavas novada Jaunu ideju centra būvniecību Ķekavā, Skolas
ielā 2, vecās saimniecības ēkas
vietā. Patlaban tiek veikta centra
tehniskā projekta aktualizācija.

Ķekavas novada Jauniešu iniciatīvu centra vizualizācija
(2013. gads, arhitekts Juris Poga), kas šobrīd pārtaps par Jaunu ideju centru.
valstiskās organizācijas, senioru
biedrības, kā arī citas sabiedrības
grupas, to skaitā mūžizglītības un
neformālās izglītības īstenošanai.
Tāpat centrā varēs rīkot dažādus
pasākumus un seminārus.
Ķekavas novada Jaunu ideju
centra ēka un labiekārtojuma
elementi ap to veidos arī vienotu
ansambli ar šobrīd izbūvējamo
Ķekavas parka pirmo kārtu.
Ķekavas novada Jaunu ideju
centra būvniecības izmaksas tiks
segtas gan no Ķekavas novada

pašvaldības 2017. gada budžeta
līdzekļiem, gan ņemot kredītu
Valsts kasē.
Atgādinām, ka jauniešu centra pārbūve ir iekļauta Ķekavas
novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam un investīciju plānā 2016.–2018. gadam.
2013. gada aprīlī Ķekavas novada
dome pieņēma lēmumu par atbalstu saimniecības ēkas Skolas
ielā 2, Ķekavā, izmantošanu jauniešu centra projektēšanai.
Vineta Geka
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Par mācību nodrošināšanu skolēniem Pļavniekkalna sko

Ķekavas novada pašvaldība ir
apņēmusies nodrošināt visiem
Pļavniekkalna sākumskolas skolēniem skolas rekonstrukcijas
laikā iespēju turpināt mācības
bijušajā Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēkā Skolas ielā 2,
Ķekavā, piedāvājot arī transportu uz un no skolas, tādējādi
kaut nedaudz kompensējot radītās neērtības. Visi nepieciešamie darbi tiek plānoti tā, lai līdz
2017. gada augusta vidum būtu
sakārtota vide un loģistika veiksmīgai mācību uzsākšanai.
Taču, spriežot pēc Pļavniekkalna
sākumskolas vecāku sapulcē izskanējušajiem jautājumiem un
pēdējā laika aktivitātēm sociālajos
tīklos, kā arī pašvaldībā saņemtajām vēstulēm, vecāki ir noraizējušies, vai pagaidu telpas Ķekavā ir
piemērotas un pietiekami drošas
mazajiem katlakalniešiem.
Lai novērtētu „vecās” Ķekavas
vidusskolas sākumskolas klašu
ēkas tehnisko stāvokli un nepieciešamos ieguldījumus, ir veikta
tehniskā apsekošana un sagatavots atzinums jau 2013. gada vasarā, kad tapa mets ēkas pārbūvei
Ķekavas Mākslas skolas vajadzībām. Šo atzinumu gatavoja SIA
„Arhitekta J. Pogas birojs”. Divus
gadus vēlāk, t. i., 2015. gada aprīlī, tika veikta vēl viena ekspertīze
un sagatavots atzinums, lai pārliecinātos par ēkas būvkonstrukciju nestspēju gadījumā, ja ēkai
papildus tiktu uzbūvēts vēl viens
stāvs. Atzinumu sagatavoja Latvijas Būvinženieru savienības SIA
„LBS-Konsultants”.
Nevienā no šiem atzinumiem
nav konstatēts, ka ēka ir avārijas
stāvoklī, kā to apgalvo Pļavniekkalna sākumskolas projekta pretinieki. Detalizēti apskatot ēkas
konstrukcijas un veicot nepieciešamos mērījumus, būvniecības
eksperti konstatējuši, ka, ņemot
vērā ievērojamo ēkas ekspluatācijas ilgumu (apsekošanas brīdī –
119 gadi), ēkas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs.

VIZUALIZĀCIJA

Kamēr Katlakalnā esošās skolas
ēkas vietā taps jauna, mūsdienu normatīvajam regulējumam
atbilstoša ēka, Pļavniekkalna
sākumskolas mācību process uz
laiku tiks pārcelts uz bijušo Ķekavas vidusskolas sākumskolas
klašu ēku.
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Iedzīvotāju viedokļi

Vai atbalstāt jaunas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību
esošās skolas vietā?
Jānis Gabris,
ilggadējs katlakalnietis
Katlakalnā esmu dzimis, audzis un
vēl joprojām šeit dzīvoju. Pilnībā
atbalstu jaunas Pļavniekkalna skolas būvniecību vecās skolas vietā.
Te ir laba infrastruktūra, satiksme,
mikroautobusi, gājēju ietve, apgaismojums. Tāpat blakus Daugava un atpūtas vieta „Nēģīši”. Ne
par velti mūsu senči bija tik gudri,
ka izvēlējās šo vietu, lai celtu šeit
skolu. Tāpat vecajā skolas vietā būvēt būs lētāk nekā pie bērnudārza
„Bitīte”, jo tur taču ir purvs un mitrums. Bērnībā es tur gāju slidot.

darbība starp bērniem, skolotājiem
un vecākiem. Un tikai neliela skola
šādu priekšrocību var nodrošināt.

Daina Marija Zozuļa,
Pļavniekkalna sākumskolas
pedagoģe
Katlakalna bērni un pedagogi ir
pelnījuši mācīties un strādāt mūsdienīgās skolas telpās. Katlakalna
skolā esmu mācījusies septiņus gadus un nu jau 23 gadus šajā skolā
strādāju. Protams, ka bez pagātnes
nav nākotnes. Un tieši jaunas skolas
būvniecība vecās skolas teritorijā ir
pagātnes saglabāšana un jaunas nākotnes radīšana. Esošā vieta jaunas
skolas būvniecībai atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, un, ja mēs šo ieceri neīstenosim tagad, baidos, ka tā
arī paliks kā ideja novārtā vēl desmit
gadus. Katlakalna skola ir ļoti ģimeniska skola, kur ir vērojama cieša sa-

Sanita Baginska,
dzīvo Katlakalnā,
topošā pirmklasnieka mamma
Cīņa par jauno skolu ir smaga, atšķirīgo viedokļu dēļ savā starpā
sanaidoti daudzi novadnieki. Pārsteidz arī tas, cik ļoti cilvēki uzticas
nepārbaudītai informācijai, baumām, kurina naidu, dezinformē sabiedrību, domes lēmumus traktējot sev tīkamā gaismā. Cilvēka viedokli ietekmēt ir ļoti viegli, kritiskā
domāšana ir šā brīža sabiedrības
vājākais punkts.
Šobrīd izskatās, ka Pļavniekkalna
sākumskolas senā ēka tā īsti svarīga
nav nevienam. Primārais ir bērnu
drošība, netraucēts mācību process
un vecāku ērtības pārbūves laikā,
kā arī ierobežotie novada finanšu
līdzekļi projekta īstenošanai.
Uzskatu, ka Pļavniekkalna sākumskolai jāatrodas Katlakalnā.
Pašreizējā skolas vieta ir sakārtota
infrastruktūras ziņā, kas nav mazsvarīgi, bet lielākās šaubas sabiedrībā ir par to, vai ēkas pārbūves laikā netiks traucēts mācību process
Pļavniekkalna sākumskolas izglītojamajiem.
Īstenotie projekti novadā ļauj
uzticēties Ķekavas novada domes

Atsevišķi analizēts pagraba un
virszemes nesošo sienu stāvoklis,
pagraba, pirmā un otrā stāva pārsegums, kā arī jumta konstrukcijas. Pamatojoties uz apsekošanas
gaitā iegūtajiem datiem, ēkas nesošo būvkonstrukciju tehnisko
stāvokli eksperti novērtējuši kā
apmierinošu un apstiprinājuši, ka

visas nesošās konstrukcijas pēc
bojājumu novēršanas ir piemērotas arī turpmākai ekspluatācijai
līdzšinējā režīmā. Nopietnāki uzlabojumi, t.i., otrā stāva pastiprināšana ar koka un metāla sijām,
nepieciešama tikai gadījumā, ja
ēkas pārbūves laikā tiek ierīkotas
mācību telpas arī bēniņstāvā.
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lēmumiem un iecerēm, jo paveikto
ir viegli novērtēt.
Esmu priecīga, ka līdzās mājām
ir jauna pirmsskolas izglītības iestāde, un ļoti ceru, ka mani bērni varēs mācīties jaunā, modernā skolā
Katlakalnā.
Māris Jēkabsons,
ķekavietis, meita mācās
Pļavniekkalna skolā
Mana pieredze liecina, kas vecās
ēkas uzturēšana ir dārga, tā nav
energoefektīva. Tāpēc esmu par
vecās skolas nojaukšanu un jaunas,
modernas un no uzturēšanas viedokļa ērtākas un izdevīgākas skolas
būvniecību tās vietā Pļavniekkalna
ielā. Tie ir mūsu iedzīvotāju nodokļi, no kuriem tiek segta skolas
uzturēšana, tāpēc jādomā, kā šos
līdzekļus tērēt saimnieciski. Ideju
par skolas celtniecību pie bērnudārza „Bitīte” neatbalstu, jo tas vēl
vairāk padziļinās problēmu ar satiksmes organizēšanu no rītiem, kad
vecāki vedīs bērnus gan uz bērnudārzu, gan uz skolu. Tas būs haoss.
Arī blakus māju iedzīvotāju ikdienu
apgrūtinās vēl vienas sabiedriskās
ēkas uzbūvēšana pie bērnudārza.
Ja pieņemam, ka varētu izbūvēt
izbraucamo ceļu uz A7 šoseju, tad
šajā posmā, kur šobrīd var braukt ar
90 km/h ātrumu, tas tiks samazināts
un veidosies lielāki sastrēgumi.

Atzinumos fiksēti laika gaitā
radušies bojājumi, kurus nepieciešams novērst pirms iepriekš
plānotās ēkas rekonstrukcijas,
taču nav nekāda pamata bažām,
ka tie varētu radīt jebkādu apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai
veselībai. Turklāt ēka atzīta par
pietiekami drošu, lai tajā varētu

Tālrunis: 67936044, 26513292,
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strādāt pašvaldības darbinieki,
kā arī Jaunatnes iniciatīvu centrs,
kuri uzturas šajās telpās kopš
brīža, kad Ķekavas vidusskolas
sākumskolas klašu bērni pārcēlās
uz jauno sākumskolas klašu ēku
Nākotnes ielā.
Lai ēkā jau ar 2017. gada 1. septembri mācības varētu uzsākt
Pļavniekkalna sākumskolas bērni,
pašvaldības būvniecības speciālists ir sagatavojis tāmi, uzskaitot
veicamos darbus. Visā ēkā tiks
veikts telpu kosmētiskais remonts,
kā arī plānots veikt elektroinstalācijas nomaiņu atsevišķās ēkas
daļās. Ēkas fasādei tiks sakārtota
lietusūdens novadīšanas sistēma,
izbūvēta ēkas austrumu daļas pamatu hidroizolācija, kā arī veikta
zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, nepieciešamības gadījumā novēršot defektus. 2017. gada
pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzēti 29 872 eiro.
Atgādinām, ka iemesls Pļavniekkalna sākumskolas nojaukšanai
un jaunas skolas būvēšanai ir ēkas
neatbilstība jaunajām higiēnas prasībām vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, kas
stāsies spēkā ar 2020. gadu un paredz, ka tuvāko gadu laikā izglītības
iestāžu administrācijām būs jārod
iespēja nodrošināt katram izglītojamam ne mazāk kā 2 m2 mācību
telpā, lai ievērotu higiēnas prasības,
nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, samazinātu infekciju slimību izplatību risku un mazinātu
traumatisma iespējas. Ņemot vērā
to, ka Pļavniekkalna sākumskolā
pašlaik mācās 203 skolēni, ēkas kapacitāte, pat ieskaitot papildu moduļu nodrošinātos gandrīz 400 m2,
jau šobrīd neatbilst normatīvajām
prasībām. Saglabājoties līdzšinējām demogrāfiskajām tendencēm
novadā, skolēnu skaits tikai augs.
Salīdzinājumam: 2014./15. mācību
gadā Pļavniekkalna sākumskolā
mācības uzsāka 170 audzēkņu,
bet šogad audzēkņu skaits jau pārsniedz 200. Jāpiebilst, ka 2019. gadā ir paredzēta Pļavniekkalna sākumskolas akreditācija.
Turklāt jāņem vērā, ka 2017. gada 31. maijā beidzas līgums ar
uzņēmumu „Cramo” par moduļu
nomu, kas tiek nomāti kopš 2009.
gada, lai palielinātu skolēnu vietu skaitu skolas ēkā. Līdz ar to
tiks zaudēta papildu platība, kur
šobrīd izvietotas četras klases,

Iespiests: SIA Poligrāﬁjas grupa Mūkusala,
Maketētāja: Kristīne Šterna

Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu
precizitāti atbild autors.
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las būvniecības laikā
datorklase, mājturības kabinets,
medmāsas, logopēda un psihologa kabineti. Jāatgādina, ka moduļi tika izbūvēti kā pagaidu risinājums un nomas maksa ir 55 000
eiro gadā.
Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības daļas speciālisti norāda
uz vēl kādu būtisku iemeslu līdzšinējo Pļavniekkalna sākumskolas
pārbūvei. Visiem Latvijas novadiem ir saistošs tāds dokuments kā
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Tās nosaka galvenos mērķus izglītības
vides kvalitātes paaugstināšanai
valstī, kas ietver ne vien satura
pilnveidi, bet arī atbilstošas infrastruktūras izveidi. Izglītības daļas
vadītājs Vitolds Krieviņš skaidro,
ka institucionālā tīkla sakārtošana
ir prioritāri saistīta ar sākumskolas
izglītības pakalpojumu pieejamību
tuvāk bērnu dzīvesvietai un vidējās
izglītības pieejamību reģionālajā
līmenī. Tas nozīmē, ka saskaņā ar
izglītības attīstības pamatnostādnēm pašvaldībai ir jānodrošina
sākumskolas izglītība (1.–6. klase)
pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējas nozīmes autoceļu
tuvumā. Nozīmīgi tiek vērtēta arī
pirmsskolas (5–6 gadus veci bērni)
izglītības integrācija sākumskolas
izglītības iestādēs.
„Pļavniekkalna sākumskolas ēka
ir fiziski un morāli nolietojusies un
vairs neatbilst mūsdienu izpratnei
par modernu un drošu mācību
iestādi, ko apliecina arī ēkas inženiertehniskā stāvokļa izvērtējums,”
septembrī publicētajā atklātajā vēstulē uzsvēra Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics.
Viņš un arī pārējie domes deputāti
saprot vecāku bažas, kam skolas rekonstrukcijas laikā uz gadu nāksies
saskarties ar zināmām neērtībām,
tomēr aicina nebremzēt aizsāktos
procesus pretī pārmaiņām, pretējā
gadījumā var attapties pavisam
vienkāršas alternatīvas priekšā –
skola būs jāslēdz, bet pieņemama
risinājuma nebūs.
„Esmu pārliecināts, ka 2018. gadā, verot rekonstruētās Pļavniekkalna sākumskolas durvis, gan
skolnieki, gan viņu vecāki un skolotāji novērtēs līdz šim pieņemto
lēmumu pareizību, un visas šaubas
un domstarpības būs palikušas tālā
pagātnē,” uzsver A. Damlics.
Pašlaik ir noslēgts līgums ar
Pļavniekkalna sākumskolas metu
konkursa uzvarētāju SIA „AR.4”
par skolas pārbūves būvprojekta
izstrādi, kā arī uzsākta pretendentu kvalifikācijas atlase skolas
būvniecībai, tādējādi nodrošinot, lai skolas pārbūvi varētu sākt

jau pēc šī mācību gada beigām
2017. gada vasarā.
Skolas būvprojekta izstrāde
pašvaldībai izmaksās 88 000 eiro
bez PVN. Savukārt finansējums
skolas būvniecībai tiks paredzēts
nākamajos divos gados, ņemot
aizņēmumu no Valsts kases.

Jaunās Pļavniekkalna skolas
ēkas apbūves tehniskie rādītāji:
• gruntsgabala platība – 5890 m2;
• apbūves laukums – 1920 m2;
• telpu kopējā platība skolas
jaunbūvei – 2781,7 m2;
• telpu kopējā platība skolai ar
sporta zāli – 3068,2 m2;
• stāvu platība apbūves tehnisko
rādītāju aprēķiniem – 3562 m2;
• sporta laukums ar gumijas un
smilts segumu – 690 m2;
• zāliens un stādījumi – 1874 m2;
• betona bruģa segums gājēju
celiņiem – 625 m2;
• betona bruģa segums piebraucamajiem ceļiem – 615 m2;
• autostāvvietu skaits – 6 gab.;
• apbūves blīvums – 32,6 %;
• apbūves intensitāte – 60,5 %;
• brīvā (zaļā) teritorija – 94 %;
• IVa izmantošanas veids;
• ugunsnoturības pakāpe U2a.
Funkcionālais risinājums
Galvenā ieeja skolā ir no centrālā
laukuma ēkas vidusdaļā, pie kuras izvietotas administrācijas un
garderobes telpas. Pret centrālo laukumu aiz liektās stiklotās
fasādes izvietots gaitenis, kas
apvienots ar rekreācijas telpām
skolēnu atpūtai starpbrīžos un
izmantojams dažādu pasākumu
rīkošanai. Vestibilā integrētas vaļējas liektas kāpnes, kas eksponētas cauri stiklotajai fasādei.
Evakuācijas kāpnes izvietotas
ēku galos – vienas iekštelpā, otras
segtas ārtelpā.
Klašu telpas izvietotas lineāri zemes gabala garenvirzienā uz austrumiem un leņķveidā, noslēdzot
apli ap liepu uz dienvidiem, tādējādi
nodrošinot insolāciju klašu telpām.
No ziemeļu puses loku noslēdz telpu bloks, kur ēdnīca atrodas pirmajā stāvā un bibliotēka otrajā stāvā. Bibliotēka vērsta pret liepu un
dienvidrietumiem, uz ziemeļu pusi
izvietojot virtuves bloku, kurš izvietots pret saimniecības pagalmu.
Sporta zāle integrēta kopējā apjomā ar iespēju to noslēgt no skolas ar atsevišķu ieeju no saimniecības pagalma. Virs saimniecības
telpām, kas bloķētas pie esošās
sporta zāles, izbūvēts balkons
otrā stāva līmenī. Tas izmantojams skatītājiem saviesīgu pasākumu laikā.
Inga Ikauniece

Domes sēdē lēma
Ķekavas novada domes sēdē
10. novembrī deputāti izskatīja
18 jautājumus un pieņēma
šādus lēmumus:
• apstiprināti grozījumi Ķekavas
novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 7/2016 „Par
Ķekavas novada pašvaldības
2016. gada budžetu”;
• atbalstīta Ķekavas novada domes priekšsēdētāja trešā vietnieka I. Malinauska nosūtīšana
komandējumā uz Gostinu;
• piešķirta ikgadējā atvaļinājuma daļa priekšsēdētāja trešajam
vietniekam I. Malinauskam;
• piešķirts atvaļinājums Ķekavas
novada domes priekšsēdētājam
A. Damlicam;
• noteikts pilnvarojums Reģionālajai pašvaldības policijai;
• nolemts organizēt iepirkuma
procedūru Ķekavas Jaunatnes
centra būvniecībai Skolas ielā 2,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
• apstiprināts ar saistošajiem
noteikumiem lokālplānojums
„Loreķu lauks”;
• nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
lokālplānojums nekustamajiem
īpašumiem „Ores” un „Olektīte” Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
• nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam Mežmalas ielā 2,
Krustakalnos, Ķekavas pagastā,
kā arī nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā un Vēsmiņu
ielā Lapeniekos, Ķekavas pagastā;
• nolemts piešķirt ielas nosaukumu, noteikt lietošanas mērķi
un noslēgt administratīvo līgumu detālplānojuma „Lazdiņas”
Daugmalē, Daugmales pagastā,
īstenošanai;
• nolemts slēgt administratīvo
līgumu Kūdras ielas posma Baložos izbūvei;
• apstiprināta nekustamo īpašumu Baložos (Odu ielā 1, Krišjāņa Barona ielā 8, Lāču ielā 12)
lietošanas mērķa maiņa;
• atbalstīta iecere mainīt nekustamā īpašuma Zālītes ielas daļu;
• piešķirta zeme nomā D. V. uz
daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20,
Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• izskatot jautājumu par ceļa
zīmju Nr. 501, Nr. 502 un
Nr. 301 uzstādīšanu pie dzīvojamajām mājām Gaismas ielā k.4
un k.6, Ķekavā, tika nolemts atstāt negrozītu iepriekš pieņemto
lēmumu par ceļa zīmju uzstādīšanu šajā teritorijā.

24. novembrī domes sēdē
kopumā izskatīti 29 jautājumi
un pieņemti šādi lēmumi:
• palielināts SIA „Ķekavas
nami” pamatkapitāls un pašvaldības naudas ieguldījums;
• noraidīts apstrīdēšanas iesniegums;
• piešķirts atvaļinājums Ķekavas
novada domes priekšsēdētāja
pirmajam vietniekam J. Krūmiņam;
• noteikti nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības
daļai Meistaru ielā 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
• apstiprināta nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa šādiem īpašumiem: Uzvaras prospektā 2, Baložos; Liepu alejā 2,
Rāmavā, Ķekavas pagastā; Mežmalas 8, Krustkalnos, Ķekavas
pagastā; Nākotnes ielā 3A, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojums „Valki”,
Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
• apstiprināts zemes ierīcības
projekts – papildinājums detālplānojumam „Lakstīgalu iela I” –
nekustamajiem īpašumiem Titurgas ielā 1 un Lakstīgalu ielā
20, Baložos;
• nolemts parakstīt nodomu
protokolu par nekustamā īpašuma „Murdiņi” Ķekavā, Ķekavas
pagastā, izmantošanu;
• nolemts atteikties izmantot
pirmpirkuma tiesības uz SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla
daļām;
• nolemts nodot lietošanā Ķekavas Mākslas skolai pašvaldības
īpašumā esošās telpas Gaismas ielā 17C, Ķekavā, Ķekavas
pagastā;
• nolemts reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nedzīvojamo telpu īpašumus (Nr. 52,
Nr. 53, Nr. 54, Nr. 55 Titurgas
ielā 6, Baložos) un kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas un zemesgabala;
• apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 14/2015
„Pašvaldības pabalsti Ķekavas
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”;
• nolemts izīrēt dzīvojamo platību I. M.;
• pagarināti dzīvojamās telpas –
dzīvokļa – īres līgumi I. G. un
V. C.;
• pagarināti par 1/4 daļas no sociālās dzīvojamās telpas – dzīvokļa – īres līgumi A. J. un L. G.;
• piešķirts finansiāls atbalsts
L. K.;
• piešķirts finansiāls atbalsts 600

eiro apmērā nodibinājumam
„Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni””.
8. decembra domes sēdē
izskatīti 17 jautājumi un
pieņemti lēmumi:
• izveidota Medību koordinācijas komisija;
• nolemts uzsākt iepirkuma
procedūru nekustamā īpašuma
„Pie Mārtiņa” Ķekavā, Ķekavas
pagastā, ēkas rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrādei un
rekonstrukcijai;
• apstiprināti grozījumi Ķekavas
novada pašvaldības nolikumā
,,Ķekavas novada pašvaldības
darbinieku atlīdzības nolikums”;
• apstiprināts Ķekavas novada
izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums;
• izskatīts apstrīdēšanas iesniegums;
• nolemts mainīt lietošanas
mērķi nekustamajiem īpašumiem „Svētzeme” un „Dignāji”,
Ķekavā, kā arī Ūsiņa ielā 2, Baložos;
• nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojumu Titurgas ielā 33, Baložos;
• nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ķekavas pagasta un
Daugmales pagasta teritorijas
plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai;
• nolemts uzsākt Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–
2030. gadam izstrādi;
• apstiprināti grozījumi 2015. gada 10. marta zemes nomas līgumā Nr. 21-19/14/88 un 2014. gada 17. oktobra zemes nomas līgumā Nr. 21-19/14/80 par līguma termiņa pagarinājumu;
• piešķirta zeme nomā V. H. uz
daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma DKS „Jeņči”, Jeņčos,
Ķekavas pagastā;
• izskatīts atteikums izsniegt
piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Mīlnieki”
Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
• apstiprināti nekustamā īpašuma
„Aviators 183” Dzērumos, Ķekavas pagastā, izsoles rezultāti;
• apstiprināti saistošie noteikumi „Sociālā palīdzība Ķekavas
novadā”;
• apstiprināta Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūras
vidējas darbības termiņa stratēģija 2017.–2019. gadam.
Vineta Geka
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Ķekavā viesojas Raseiņu
Turpinās Ķekavas parka labiekārtošana
lauksaimniecības speciālisti

Ķekavas un Raseiņu pašvaldības pārstāvji.
2. decembrī Ķekavas novada
pašvaldībā viesojās Raseiņu
(Raseinia) pašvaldības Lauksaimniecības nodaļas speciālisti
no Lietuvas.
Vizītes laikā kaimiņvalsts pārstāvji tikās ar Ķekavas novada
domes priekšsēdētāja trešo vietnieku Igori Malinausku, Attīstības daļas vadītāja pienākumu
izpildītāju Māri Ozoliņu un lauksaimniecības konsultanti Daci
Kārkliņu.
Sarunu laikā speciālisti apmainījās ar pieredzi lauksaim-

niecības jautājumu organizēšanā
savā pašvaldībā, piemēram, par
Eiropas Savienības līdzekļu piesaistīšanu un sadali savā reģionā
lauksaimniecības attīstībai, par
meliorācijas sistēmu uzturēšanas
atšķirībām nacionālajā līmenī,
piena, gaļas un lopkopības reģionālo attīstību, kā arī par vienotajiem platību maksājumiem.
Pēc tikšanās ar pašvaldības
pārstāvjiem Lietuvas kolēģi iepazinās ar Ķekavas uzņēmuma
„Perkins” darbību un apskatīja
jauno Ķekavas sākumskolu.
Vineta Geka

Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem rudens pirmajā pusē,
darbi ir ritējuši raiti: izcirsti bīstamie un mazvērtīgie koki, no krūmiem atbrīvota upes krastmala,
iztīrīts un padziļināts teritoriju
šķērsojošais notekgrāvis, divās
vietās veikta Ķekavas upes krasta
nostiprināšana, izmantojot gabionus – ar akmeņiem pildītas
stiepļu pinuma kastes. Turpinās
darbs pie gājēju ceļu un koka
laipas izbūves, teritorijas apgaismojuma ierīkošanas un labiekārtojuma elementu uzstādīšanas.
Pavasarī turpināsies apstādījumu
un zāliena ierīkošana. Ķekavas
parka pirmās kārtas būvniecību
veic uzņēmums „Siguldas būvmeistars”. Būsim pacietīgi un sagaidīsim, kad parks tiks nodots
lietošanai pilnā apmērā!
Ķekavas
novada
pašvaldība šos darbus realizē
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2016. gada vasaras nogalē sākās Ķekavas parka pirmās kārtas būvniecība, kuras ietvaros
plānots labiekārtot aptuveni
1,5 ha lielu teritoriju starp Rīgas ielu, Skolas ielu, sporta laukumu un Ķekavas upi.

Ķekavas parka izveides pirmās kārtas darbi.
projekta
Nr.
16-04-AL09A019.2201-000001
„Ķekavas
parka izveide, 1. kārta”, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratē-

ģiju” ietvaros. Atbalsta saņēmējam – Ķekavas novada pašvaldībai – būs iespēja saņemt publisko
finansējumu 45 000 eiro apmērā,
kas tiks ieguldīti gājēju ceļa un
parka apgaismojuma izbūvei.
Vairāk
informācijas
par
ELFLA
pieejams
Eiropas
Komisijas
tīmekļa
vietnē
http://ec.europa.eu.
Lauma Muceniece

Iedzīvotāju aktivitāte var palīdzēt risināt nepatīkamās smakas problēmu Pulkarnē
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei,
šobrīd aktualizējusies problēma,
kas Pulkarnes ciemata apkārtnes
iedzīvotājiem radījusi diskomfortu jau gadiem ilgi, proti, zivju
miltu ražošanas uzņēmuma SIA
„Mapeteks” darbības rezultātā
radītā nepatīkamā smaka.

Lai gan šis smaku piesārņojums
cilvēku veselību neapdraud, tas
vērtējams kā spēcīgs traucējums
labsajūtai. Tas gan ir vājš mierinājums tiem, kuriem ar nepatīkami
smakojošu gaisu jāsadzīvo gadiem.
Ķekavas novada pašvaldība jau
gadiem centusies aktualizēt šo problēmu, par to informējot atbildīgo dienestu – Valsts vides dienesta (VVD)
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi
(LRVP), taču pārvaldes inspektoru veiktajās pārbaudēs zivju miltu
ražošanas uzņēmumā „Mapeteks”
netika konstatēti būtiski vides piesārņojuma riski. Tas bija saistīts ar

grūtībām veikt smaku novērtējumu sūdzību saņemšanas gadījumā,
proti, laboratorijas, kas veic smaku
mērījumus, nevarēja nekavējoties
ierasties notikuma vietā, līdz ar to,
paejot zināmam laikam, smaku traucējumi varēja vairs nebūt un formāli
iespējamie normatīvu pārsniegumi
un radītie traucējumi nebija juridiski
konstatējami un pierādāmi.
Normatīvais regulējums – spēkā
esošie Ministru kabineta noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos, – smaku piesārņojuma kontrolē un novēršanā, Ķekavas novada pašvaldības speciālistu
ieskatā, joprojām ir nepilnīgs (piemēram, mērījumiem izmantojamā
aparatūra ir grūti pieejama, normatīvu pārsniegumi pieļaujami pārāk
daudz) un iedzīvotāju iespējas to
ietekmēt – samērā nelielas.
Taču pēdējā gada laikā, patei-

coties regulāriem iedzīvotāju signāliem un sūdzībām, kā arī LRVP
inspektoru spējai operatīvāk reaģēt,
ierodoties veikt kontroli ar pārnēsājamo smaku mēraparātu oflaktometru pat stundas laikā no saņemtās
telefoniskās sūdzības un ārpus darba laika, piemēram desmitos vakarā, situācija kontroles ziņā ir krasi
uzlabojusies.
Saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos Nr. 724 „Noteikumi
par piesārņojošas darbības izraisīto
smaku noteikšanas metodēm, kā
arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku
izplatīšanos” no 2016. gada janvāra
LRVP inspektoriem dotas tiesības
pašiem veikt smaku traucējumu
izvērtēšanu, izmantojot pārvietojamās ierīces smaku traucējumu
noteikšanai.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par aktivitāti
un ieinteresētību vides jautājumu
risināšanā, apzinoties savas vaja-

Sākti darbi pie Skolas ielas pārbūves Baložos

Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar būvniecības
uzņēmumu „Ķekava - PMK” par
Skolas ielas pārbūvi posmā no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos.
Plānots, ka līdz 2017. gada septembrim tiks atjaunota ielas

braucamā daļa, izbūvētas gājēju
ietves, automašīnu novietošanas
zonas un jauns ielas apgaismojums.
Lai 2017. gada pavasarī un vasarā darbi varētu notikt raitāk,
jau šogad novembrī zem ielas
tika izbūvēta lietusūdens kana-

lizācijas sistēma un ūdensvada
sistēma.
Būvniecības uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka tas nepieciešams, jo bieži vien rakšanas darbu laikā tiek konstatētas jau esošo
cauruļvadu vai kabeļu atrašanās
vietu novirzes no dokumentācijā

dzības, iespējas un tiesības, jo tieši
aktīvā pamatotu sūdzību iesniegšanas intensitāte ļāvusi LRVP inspektoriem jau vismaz sešas reizes
(kalendāra gadā, sākot uzskaitīt no
pirmās pārkāpuma konstatācijas
reizes) konstatēt smakas mērķlielumu pārsniegumu pie šī uzņēmuma.
Ja inspektors 168 stundas (septiņas diennaktis) kalendāra gadā
konstatēs smakas mērķlielumu
pārsniegumu (tiks sastādīti attiecīgi
protokoli), saskaņā ar likuma „Par
piesārņojumu” prasībām tas būs
pamats brīdinājuma nosūtīšanai
uzņēmumam ar prasībām pasākumu plāna smaku traucējumu samazināšanai izstrādei un pārkāpumu
novēršanai, nosakot termiņu no
trim dienām līdz trim mēnešiem,
pretējā gadījumā VVD ģenerāldirektors var pieņemt lēmumu par
iekārtas darbības apturēšanu.
SIA „Mapeteks” darbība notiek
saskaņā ar Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kas publicēta
interneta vietnē www.vpvb.gov.lv,
tādējādi pārvaldes inspektoru
kompetencē ir kontrolēt uzņēmuma atbilstošu darbību.
Atgādinām, ka šogad oktobrī vairāk nekā 200 iedzīvotāju parakstīja
vēstuli par SIA „Mapeteks” zivju
miltu un zivju eļļas ražotnes darbību un izraisīto nepatīkamo smaku,
ko nosūtīja Valsts vides dienestam,
Vides aizsardzības un reģionālajai
attīstības ministrijai, Ķekavas novada un Baldones novada domei.
Šis jautājums novembrī tika izskatīts Ķekavas novada domes Īpašumu un vides jautājumu komitejā,
nolemjot pašvaldībai nosūtīt vēstuli
Valsts vides dienestam, paužot atbalstu iedzīvotāju viedoklim un lūdzot nopietni pievērsties problēmas
risināšanai.
Sigita Varika

fiksētā, tādēļ reizēm ir jāpārtrauc
darbi, lai veiktu izmaiņas dokumentācijā. Tāpat novērots, ka
jau aizbērto un ar mehānismiem
blietēto tranšeju zonās rudens,
ziemas un pavasara periodos ar
gruntsūdeņu svārstībām notiek
dabiskā grunts sablīvēšanās, kas
vēlāk pozitīvi ietekmē ielas kalpošanas mūža ilgumu.

Būvdarbu laikā ir sagaidāmas
izmaiņas satiksmes organizācijā,
kas var radīt zināmas neērtības to
iedzīvotāju ikdienā, kuriem ir jāpārvietojas pa šo ielu. Iespēju robežās šīs neērtības tiks samazinātas, taču iedzīvotāji tiek aicināti
būt atsaucīgi un ievērot darbu laikā izvietotās norādes.
Arvis Krūmiņš
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Lāčplēša dienā 11. novembrī
Ķekavas kultūras namā tika pasniegta fonda „Lāčplēsis” Goda
zīme Daugmales pamatskolai un
diviem novadniekiem – Veltai
Strazdiņai un Jurim Krūmiņam.
Ar Lāčplēša Goda zīmi bronzā
apbalvota Daugmales pamatskola
(direktors Andris Ceļmalnieks)
par ieguldīto darbu, vācot, apkopojot materiālus par Pirmā pa-

saules kara kaujām Daugmalē un
uzturot dzīvu latviešu strēlnieku
piemiņu. Šo Goda zīmi saņēma
arī Ķekavas novadpētniecības
muzeja speciāliste Velta Strazdiņa
par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, Ķekavas novadpētniecības
muzeja tapšanā, vēsturisko grāmatu sarakstīšanu, dodot fundamentālu ieguldījumu sabiedrības
patriotiskajā audzināšanā.

Savukārt ar Lāčplēša Goda
zīmi sudrabā apbalvots Ķekavas
novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Juris Krūmiņš par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošanā, lauksaimniecības attīstībā un
ilggadēju darbu pašvaldībās.
Apbalvojumu piešķir Latvijas
valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” valde.
Vineta Geka
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Divi novadnieki un Daugmales pamatskola
saņem fonda „Lāčplēsis” Goda zīmi

Goda zīmes saņēmēji – Andris Ceļmalnieks, Velta Strazdiņa un Juris
Krūmiņš (no kreisās).

Modernizē Ķekavas kultūras nama Mazo zāli

Ķekavas kultūras nama Mazajā
zālē tiek veikts pilna apjoma kosmētiskais remonts, kurā ietilpst
grīdas seguma (parketa) maiņa
un jaunas elektroinstalācijas izbūve, kā arī durvju un apgaismo-

juma maiņa. Jāpiemin, ka parkets
šajā zālē nav mainīts kopš kultūras nama atklāšanas pirms vairāk
nekā 40 gadiem.
Renovācijas ietvaros tiks veikti
arī koridora un labierīcības telpu
remontdarbi. Koridorā kā grīdas
segums izvēlētas flīzes. Lai ieturētu vienotu krāsu gammu un dizainu ar pērn izremontēto Viesību zāli, flīžu un parketa materiāls
būs analogs.
Finansējums Mazās zāles remontam 38 000 eiro apmērā rasts

2016. gada budžeta grozījumos.
Darbus plānots pabeigt līdz šā
gada beigām.
Atgādinām, ka 2015. gada nogalē
tika atklāta kultūras nama Viesību
zāle, kas tika pilnībā renovēta un
paplašināta, pārbūvējot seno virtuves daļu, tāpat pirmajā stāvā tika
ierīkotas labierīcības, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
un uzstādīta mūsdienu prasībām
atbilstoša ventilācijas sistēma gan
Viesību zālē, gan tērpu noliktavā.
Vineta Geka

FOTO: VINETA GEKA

Renovējot Ķekavas kultūras
namu, šobrīd norit Mazās zāles
remontdarbi. Šajā telpā savulaik
atradās Laulību zāle, bet tagad to
mēģinājumu vajadzībām izmanto
kultūras nama sieviešu koris
„Daugaviete” un ansamblis „Jūti”.

Ķekavas vidusskolai – Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga balva
Skolas darbu vērtē pēc dažādiem kritērijiem. Viens no tiem
ir rezultāti mācībās – eksāmenos, olimpiādēs, konkursos.
17. novembrī Cēsīs tika pasniegtas Draudzīgā aicinājuma fonda
skolu reitinga balvas. Draudzīgā
aicinājuma fonda reitings tiek
veidots, izmantojot Valsts izglītības satura centra datus par vidusskolēnu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs ir
gandarīts, ka Ķekavas vidusskola ieguvusi balvu „Mazā pūce” latviešu
valodā kā labākā lauku vidusskolu
grupā un balvu kopvērtējumā kā

sestā labākā lauku vidusskolu grupā. Iegūtais rezultāts latviešu valodā
visu vidusskolu un ģimnāziju vidū ir
13. labākais. Angļu valodā – trešais
labākais rezultāts lauku vidusskolu
grupā. Tas ir augsts skolas pedagogu
un skolēnu kopīgā darba rezultāts.
Draudzīgā aicinājuma fonda
reitingā skolas tiek vērtētas pēc
skolēnu gūtajiem rezultātiem
katrā no šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabaszinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija),
vēsture un skolu kopvērtējumā.
Skolas tiek apbalvotas četrās nominācijās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un

specializētās skolas (tehnikumi,
arodvidusskolas, mūzikas vidusskolas u.c.). Ja eksāmenu kārto

mazāk par trim skolēniem, skola
attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus kārtas.
Laikraksta „Neatkarīgā” 2016.
gada skolu Top 100, kura tapšanā tiek ņemti vērā centralizēto
eksāmenu rezultāti 12. klasēm,
iekļuva 100 skolas ar visaugstāko
vērtējumu. Ķekavas vidusskola
šajā topā ieguva 35. vietu.
Savukārt Ata Kronvalda fonda
„Latvijas skolu reitingā 2016”
darbā ar talantīgajiem skolēniem
mazo skolu grupā Ķekavas vidusskola ierindojās 29. vietā. Mazās
skolas ir vidusskolas, kurās vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100.
Sandra Pugovka

Par sasniegumiem mācībās apbalvo labākos
Novembrī, turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Ķekavas novada pašvaldība sveica
izglītības iestāžu audzēkņus un
pedagogus par sasniegumiem
mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos un sacensībās iepriekšējā mācību gadā, par panākumiem piešķirot naudas balvas.
Šogad kopumā izmaksātas 80 naudas balvas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem un pedagogiem, to
skaitā Baložu vidusskolā – 4, Ķeka-

vas vidusskolā – 23, Ķekavas Mākslas
skolā – 25, Ķekavas Mūzikas skolā –
12, Ķekavas Sporta skolā – 16. Kopējā naudas balvās izmaksātā summa
par sasniegumiem pagājušajā mācību gadā ir gandrīz 7000 eiro.
Ķekavas novadā kārtību, kādā
par panākumiem mācībās tiek
apbalvoti skolēni un viņu skolotāji, nosaka noteikumi „Par naudas balvas piešķiršanu izglītības
iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”. Tie paredz naudas balvas
dažādos apmēros, sākot no 40

līdz 300 eiro atkarībā no iegūtās
vietas un citiem faktoriem.
Saskaņā ar šiem noteikumiem
katras novada izglītības iestādes direktors Ķekavas novada pašvaldībā
iesniedz aizpildītu pieteikumu par
skolas audzēkņu sasniegumiem
mācībās un valsts vai starptautiskajās olimpiādēs, konkursos vai
sacensībās iepriekšējā mācību gada
ietvaros, pievienojot izglītojamā
sekmju lapas kopiju vai materiālus,
kas apliecina pretendenta dalību
konkursā, izstādē, skatē, sacensī-

bās. Pieteikumus izskata Ķekavas
novada pašvaldības Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un
pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisija, kuras skaitlisko un
vārdisko sastāvu nosaka Ķekavas
novada dome.
Minētie noteikumi arī paredz,
ka finansējums naudas balvai izmaksājams no Ķekavas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem
izglītībai, interešu izglītībai un
metodiskajam darbam.
Inga Ikauniece

Aiz loga krēslo Ziemassvētku vakars,
Pār apsnigušo dārzu gaisma līst.
Tur rimta sniegpārsliņu deja sākas,
Un klusa nakts tam pāri klāsies drīz.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Lai šie gada visskaistākie svētki
ir gaišām un mīļām domām
piepildīti! Lai visiem jaukas
dāvanas, kas iepriecina sirsniņu,
lai katram miers un gaišums
mājās! Lai atnāk
laimīgs Jaunais gads!
Lielajai pensionāru saimei novēl
Pensionāru padome
16. decembrī plkst. 14.00
Doles Tautas namā
atpūtas pēcpusdiena
pensionāriem

„Ziemassvētku
gaidīšanas balle”
Programmā:
• Ķekavas Mūzikas skolas
audzēkņu koncerts.
• Muzicēs grupa „Mazā ģilde”.
• Pasākums gadumijas noskaņās,
novēlējumi, ticējumi, mīklas,
horoskopi.
Lūgums pieteikties pie Ilgas
(tālr. 26274699). Līdzi jāņem
groziņš, labs garastāvoklis, kāda
nedzirdēta mīkla, ticējums.
Būsit mīļi gaidīti!
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Sportot gribētāji ir, jāattīsta sporta infrastruktūra
Mūsdienās arvien vairāk runājam par to, kā piekopt veselīgu
un aktīvu dzīvesveidu, kā to veicināt gan bērnu, gan pieaugušo
vidū. Liela nozīme šeit bez šaubām ir ne tikai pašu cilvēku aktivitātei, bet arī domes pieņemtajiem lēmumiem un iestādēm,
kas ir atbildīgas par sporta izglītību, infrastruktūru un veselīga
dzīvesveida popularizēšanu.

Sportistu skaits lielākajos Ķekavas novada sporta klubos un biedrībās

Atbalsts iedzīvotāju sporta
aktivitātēm un idejām

Sporto aizvien vairāk

Sporta joma ikdienas dzīvē skar ļoti
lielu daļu novada iedzīvotāju, visas
paaudzes – sākot ar pirmsskolu un
skolu un beidzot ar pieaugušajiem
un senioriem. Tās ir gan sporta
stundas skolās un ārpusskolas jeb interešu izglītības nodarbības, treniņi
sporta klubos un biedrībās, kuras
mūsu novadā ir aktīvas un piedāvā
iespēju nodarboties ar dažādiem
sporta veidiem. Tāpat ir profesionālās ievirzes izglītības programmas
sporta skolā, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanai tiek organizētas aktivitātes un sacensības pieaugušajiem un senioriem.
Arī dabas daudzveidība mūsu
novadā ļauj nodarboties ar dažādām sportiskām aktivitātēm.
Mežs un Titurgas ezers Baložu
pilsētā vienmēr ir bijis skrējēju,
riteņbraucēju, ziemā slēpotāju
iecienīts, ko sportošanai izmanto arvien vairāk iedzīvotāju. Arī
Ķekavā, Katlakalnā, Valdlaučos
novērojama lielāka iedzīvotāju aktivitāte, brīvo laiku pavadot skrienot, nūjojot, braucot ar velosipēdu
un izmantojot pašvaldībā pieejamos sporta laukumus.
Arvien vairāk cilvēku iesaistās
arī pašvaldības iestāžu un sporta
klubu rīkotajos pasākumos, no
kuriem daudzi jau kļuvuši par tradīciju, piemēram, Sporta svētki,
Senioru sporta spēles, Andra Eglīša kauss basketbolā, skriešanas sacensības „Baložu Bizons” un „Veselības apļi” Ķekavā un Baložos
un, protams, tagad jau trešo gadu
rīkotais Ķekavas velomaratons.
Sporta dzīves organizēšana
mūsu novadā uzticēta Sporta
aģentūrai, kas to veic sadarbībā
ar citām pašvaldības iestādēm un
sporta klubiem un biedrībām. Tā
lielā mērā atbild par sporta infrastruktūras uzturēšanu un attīstību,
kā arī organizē sporta pasākumus
un aktivitātes iedzīvotājiem. Šīs
funkcijas tiek īstenotas kopā ar izglītības iestādēm, kuru pārraudzībā atrodas liela daļa sporta zāļu un
laukumu. Un, tikai sadarbojoties,
ir iespējams veiksmīgi organizēt
mūsu novada sporta dzīvi.
Dome ik gadu piešķir līdzekļus

velosipēdu. Un to visu jāturpina
sakārtot un attīstīt plānveidīgi,
veidojot vienotu tīklu novadā.

Audzēkņu skaits Ķekavas novada sporta skolā

Ķekavas novada pašvaldības Sporta
aģentūrai sporta dzīves organizēšanai, un šogad tie ir gandrīz 700 000
eiro. Veselīga dzīvesveida veicināšanas nolūkos Sporta aģentūra
piesaista finansējumu un iesaistās
arī dažādos Eiropas projektos, piemēram, programmā „Erasmus+:
Sports”. Tās ietvaros Ķekavas sporta
klubā tika rīkotas vingrošanas nodarbības jaunajām māmiņām ar
mazuļiem, kā arī zemas intensitātes ārstnieciskā vingrošana dažādu
vecumu dāmām sertificēta fizioterapeita vadībā, kuras divreiz nedēļā no rītiem cītīgi vingro joprojām.
Pēdējos gados ir iesniegti projekti
un saņemts atbalsts arī no Lauku
atbalsta dienesta, piemēram, šogad
ir izveidots jauniešu ilgi gaidītais
skeitparks pie Ķekavas vidusskolas, iepriekšējos gados iegādāti āra
basketbola grozi un daudzfunkcionālie hokeja borti, ko ir novērtējuši
un izmanto mūsu iedzīvotāji.
Taču, neskatoties uz jau padarīto
sporta jomā, mums vēl joprojām
pietrūkst atbilstošas sporta infrastruktūras. Netiek pietiekami no-

drošināts nepieciešamais sporta
zāļu pieprasījums ne sporta skolai,
ne sporta klubiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri vēlētos brīvajā laikā
nodarboties ar kādu sporta veidu.

Turpinot attīstīt sporta
infrastruktūru

Domājot par to, kādā veidā veicināt iedzīvotājos interesi par
aktīvu dzīvesveidu, skolēnos vēlmi piedalīties sporta stundās un
iesaistīšanos ārpusskolas sporta
nodarbībās, liela nozīme noteikti
ir pašvaldības izveidotajai sporta
un ar to saistītajai infrastruktūrai,
kurai jābūt mūsdienīgai, drošai un
sakārtotai, lai konkurētu ar citu
nozaru piedāvājumiem.
Šeit būtu jārunā par pašvaldības budžeta iespējām, proti, jāsaprot pašvaldības reālās iespējas
vienlaikus „pacelt” lielos attīstības
projektus. Šobrīd novada prioritāte ir izglītība, tāpēc top jaunās Ķekavas sākumskolas pēdējā kārta ar
sporta zāli un baseinu, kuru plānots atklāt jau nākamgad vasarā,
piebūve pie Baložu vidusskolas,

notiek darbs pie Pļavniekkalna
sākumskolas būvniecības. Visi šie
projekti prasa lielus ieguldījumus.
Taču, neskatoties uz to, paralēli
norit arī darbs pie lieliem sporta
attīstības projektiem, piemēram,
ir izstrādāts projekts Ķekavas stadionam, kam, sagatavojot finanšu
piesaistes plānu, noteikti būtu jābūt uzbūvētam tuvākajos gados.
Šāds stadions ar plašām tribīnēm,
ar vieglatlētikas sektoru un laukumiem futbolam un regbijam pilnībā nodrošinātu gan sporta skolas,
gan Ķekavas vispārizglītojošo skolu, gan sporta klubu un arī plašu
novada iedzīvotāju vajadzības, jo
tur varētu rīkot ne vien treniņus
un sporta sacensības, bet arī, piemēram, koncertus, Dziesmu un
deju svētku pasākumus, novada
svētkus vai lielāka mēroga kultūras pasākumus.
Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra – Baložu vidusskolas
sporta laukums – ir apstiprināts
Eiropas fondu un valsts finansējums Baložu vidusskolas attīstības projektam, kura ietvaros
beidzot tiks sakārtots arī stadions, kam pašlaik tiek veikta
pārprojektēšana. Arī sporta
laukumam pie Daugmales pamatskolas ir izstrādāts labiekārtošanas projekts, kura realizācija uzlabos kopējās novadā
pieejamās sporta infrastruktūras stāvokli. Netiek aizmirstas arī citas apdzīvotas vietas –
plānots labiekārtot sporta laukumu Rāmavā un izveidot Katlakalnā, Sporta ielā. Tiesa, ne tikai
sporta laukumu, bet arī ceļu, ietvju, veloceliņu labiekārtošana un
izveidošana ir priekšnosacījums
tam, lai varētu droši pārvietoties –
skriet, nūjot, skrituļot, braukt ar

Turpinot par finansiālo atbalstu
sportam, jāpiemin, ka novadā darbojas domes apstiprinātie saistošie
noteikumi par finansējuma sadali
Ķekavas novada sportistiem. Uz
šo atbalstu var pretendēt ikviens
novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš
aktīvi nodarbojas ar sportu un piedalās sacensībās, vai sporta organizācija, kurā darbojas novadā deklarēti iedzīvotāji. Kopējais naudas
apjoms, kas 2016. gadā piešķirts
sportistiem un komandām par sasniegumiem, ir 132 000 eiro.
Tā ir tikai daļa no atbalsta, jo
arī pašvaldības sporta zāles un laukumus mūsu novada sportisti un
sporta organizācijas var izmantot
ar 100% atlaidi, kas arī ir ievērojams
pašvaldības atbalsts. Tomēr lielāko
daļu sava budžeta sportisti un klubi
veido paši – ar vecāku un biedru
līdzmaksājumiem, piesaistot ziedojumus vai sponsorus. Manuprāt,
šis ir veiksmīgs modelis, kā atbalstīt
novada sportistus, jo risina vienu
no pašvaldības funkcijām – veicina
aktīvu dzīvesveidu un sportu, kam
piesaista arvien vairāk interesentu.
Un to apliecina fakts, ka parādās
aizvien jauni sporta veidi. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās ar savām idejām,
iniciatīvām, piemēram, attīstot airēšanas sporta klubu vai veidojot
laivošanas bāzi. Galu galā Ķekavas
novads atrodas pie Latvijas lielākās
upes, ko būtu grēks neizmanot.
Sporta veidu entuziastiem ir idejas
attīstīt BMX sporta veidu un veidot trasi, Baložu pilsētā ierosināts
veidot tehniskās jaunrades parku
un kartingu trasi. Turklāt svarīgi, ka
mūsu novadā ir tik daudz nevalstisko organizāciju un vienlaikus – arī
cilvēki, kas gatavi ieguldīt savu brīvo laiku, idejas, finanses un spēkus
Ķekavas sporta dzīves dažādošanai.
Tāpat novadnieki sabiedriskajā
apspriešanā izteikuši vēlmi pie Titurgas ezera veidot aktīvās atpūtas
parku, kuru realizējot, tiks radītas
papildu iespējas veselīgi un aktīvi
pavadīt laiku. Vēl jāpiemin uzsāktā
Ķekavas parka realizācija, kas noteikti turpināsies, tiks labiekārtota
parka teritorija, radot dažādas iespējas veselīgai laika pavadīšanai
visu vecumu iedzīvotājiem. Idejas
ir, tikai jāmeklē iespējas, kā tās īstenot dzīvē, piesaistot gan pašvaldības, gan Eiropas finansējumu.
Aigars Vītols,
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs
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Sveicam
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst.
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
(A. Āre)

Ķekavas novadā
2016. gada decembrī
ĶEKAVAS PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Marta Maslovska
Zoja Pučkova
Stefanīda Pupova
85 gadu jubileju svin
Marija Abarenkova
Gaida Pīrāga
Tekla Broka
Grigorijs Gromovs
80 gadu jubileju svin
Alberts Bezbailovs
Vilnis Arnolds
Jānis Vezis
Jekaterina Borisova
Biruta Krastiņa
BALOŽOS
90 gadu jubileju svin
Leonīds Felss
Jekaterina Ivanova
80 gadu jubileju svin
Fjodors Lozovojs
DAUGMALES PAGASTĀ
80 gadu jubileju svin
Inta Neizaka
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Darbs
SIA „Ķekavas sadzīves
servisa centrs”

AICINA DARBĀ
ELEKTRIĶI
uz nepilnu darba slodzi.

Tālr. informācijai 29259734
(valdes priekšsēdētājs) vai
29210340 (valdes loceklis).

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada novembrī
reģistrēti 11 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Alberts, Artjoms, Artūrs, Laura,
Rasa, Zelda, Lauma, Marta,
Gabriela, Matiass, Jete.
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

***

Bet paliec pavisam
Uz manām lūpām
Kā salda un mūžīga buča
Klau, paliec pavisam
Uz spilvena mana
Kā viegla, bet mūžīga smarža.
(K. Elsbergs)

Dievkalpojumi Adventa un Ziemassvētku laikā
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē

18. decembrī plkst. 10.00
Ceturtās adventes dievkalpojums.
Misas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Vēja
meitenes” (vadītāja Olga Černišova-Stūriška)
24. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
Soliste Laura Grecka (mecosoprāns) un
Diāna Jaunzeme-Portnaja (ērģeles)
25. decembrī plkst. 10.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
Draudzes ansamblis (vadītāja Danuta Eltermane)

Ķekavas konfesionāli luteriskajā
baznīcā
24. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums

***

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada novembrī reģistrēti
18 mirušie:
Ausma Aleksandrova (1937)
Anna Aleksāne (1953)
Varis Aužels (1964)
Arnis Baltušs (1960)
Anastasija Dombrovska (1928)
Vladislavs Gračinskis (1939)
Ginaitis Jegorovs (1950)
Renāte Jēkabsone (1931)
Harijs Kļava (1928)
Dace Lācīte (1943)
Kārlis Maļinovskis (1947)
Emīlija Matveja (2011)
Irina Meteļska (1925)
Zenta Nazarova (1925)
Kazimira Pole (1934)
Roberts Putāns (1938)
Mārtiņš Svilpe (1945)
Roberts Teivāns (1931)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Izmaiņas mikroautobusa maršrutā
Rīga–Ķekava
Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanas kvalitāti, no 1. decembra
maršrutā Nr. 6844 Rīga–Ķekava desmit reisiem mainīti izpildes
laiki un izpildes dienas.
Tāpat ir mainīts attiecīgā maršruta autobusa, kas brauc virzienā
no Ķekavas uz Rīgu, pienākšanas laiks pieturvietā „Titurga”. Autotransporta direkcija aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā sazināties ar AS „Rīgas Taksometru parks”, zvanot uz tālruni 66119900
vai rakstot uz e-pasta adresi mpn@rtp.lv.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot,
ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.
Autotransporta direkcija

Katlakalna ev. lut. baznīcā

18. decembrī plkst.10.00
Ceturtās adventes dievkalpojums.
Vīru koris „Ķekava”. Pēc dievkalpojuma – koncerts.
24. decembrī plkst. 18.00
Jēzus Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00
Dievkalpojums Pirmajos Ziemassvētkos
26.decembrī plkst. 10.00
Dievkalpojums Otrajos Ziemassvētkos
31. decembrī plkst. 23.00
Vecgada pusnakts dievkalpojums

Ir gaišums, ko tev dāvāt varu,
Lai tavā dvēselē tas krīt, –
To saņemsi ar zaļu egles zaru
Un svecītēm, kas silti mirdz.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada novembrī reģistrēta
viena laulība.
Ķekavas novada dome sveic
jaunlaulātos!

25. decembrī plkst. 11.00
Ziemassvētku dievkalpojums

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 17. decembrī kursēs autobuss šādā maršrutā:
plkst. 14.15 Mellupi; 14.20 pie ozola; 14.30 pie Plakanciema veikala; 14.40 pie mājām „Priedes”;
Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts.
• Uz koncertu Katlakalna Tautas namā 18. 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.

Izstāde „Vespertīna” –

līdz 3. janvārim jaunajā Mākslas skolas izstāžu zālē
„Vespertīna” ir septiņu mākslinieču trešā kopējā izstāde
četru izstāžu ciklā, kuras iezīmē gadalaiku ritumu. Izstādes
autores ir Arta Baltā, Gundega
Hagendorfa, Gita Ruģēna, Ieva
Kalniņa, Elīna Titāne, Sanita
Ābelīte, Ilze Emse-Grīnberga.
Izstāžu vienojošā pamatideja ir
cikliskuma universālā daba. Pārmaiņas dabā gada šķērsgriezumā
(pavasaris–vasara–rudens–ziema), simboliski sasaucas ar dienas
ritumu (rīts–diena–vakars–nakts),
cilvēka mūža cikliem (bērnība–
jaunība–briedums–vecums) un
virkni citu parādību, kuru izvērsums laikā norit ar līdzīgiem posmiem. Cikliskā kustība, kas nosaka virzību, attīstību, – vienam
ciklam noslēdzoties, tas sevī ietver
nākamā turpinājumu.
Katrai no četrām izstādēm ir
atšķirīga, attiecīgajam periodam
atbilstoša idejiskā un keramikas

materiāla koncepcija, kura filozofiski sasaucas ar konkrēto posmu vai gadalaiku, kas arī ir attiecīgās izstādes eksponēšanas laiks.
Izstādes tēmas interpretācija ir
brīva katras autores meklējumos –
no idejiski konceptuāliem, jūtīgi
niansētiem, filozofiskiem vai asprātīgi ironiskiem risinājumiem.
Tematiskais pavediens ietver pilnīgu brīvību individuālai radošai
pieejai. Ekspozīcijas būtība ir, sekojot pamatidejai, savstarpēji savienot katras autores individuālo
radošo darbu, savstarpējā objektu

mijiedarbībā un rezonansē ar ekspozīcijas telpu. Izstādes vienojošais materiāls ir keramika – māls,
šamots, akmens masa, porcelāns –,
kas atklāj plašo amlitūdu katras
autores atšķirīgajā pieejā – darbu
veidošanas, glazēšanas un apdedzināšanas tehniku pielietojamības daudzveidībā.
Nemainīgs kritērijs ir profesionāla radošā kvalitāte.
Viens no izstāžu cikla aspektiem
ir parādīt keramiku kā mūsdienīgu un laikmetīgās mākslas tendencēm atbilstošu materiālu.

8 Dažādi

Ķekavas Novads 2016. gada 13. decembris

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes 2016. gada 29. septembra sēdes
lēmumu Nr. 3. § 8. (protokols Nr. 27.)

Saistošie noteikumi Nr. 18/2016
„Kārtība, kādā Ķekavas novadā tiek izīrētas
dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.¹ panta otro daļu un 21.² panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem (turpmāk – speciālistiem, attiecīgā locījumā).
2. Nozares, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti:
2.1. izglītība;
2.2. sociālā palīdzība.
3. Darba devējs, kurš noslēdzis
darba līgumu ar speciālistu, iesniedz
Ķekavas novada pašvaldībā iesniegumu, kurā motivē nepieciešamību
izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam.
Iesniegumam tiek pievienoti šādi dokumenti:
3.1. speciālista iesniegums, kurā
norādīti ģimenes locekļi, kas plāno
dzīvot kopā ar speciālistu izīrētajā
dzīvojamajā telpā;
3.2. darba līguma kopija;
3.3. rakstveida apliecinājums, ka
personas lietošanā vai īpašumā, kopīpašumā nav citas dzīvojamās telpas
Ķekavas novadā un 50 km rādiusā no
darbavietas.

4. Speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgums tiek noslēgts
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet
ne ilgāk kā uz trim gadiem.
5. Ja pēc trim gadiem persona nav
zaudējusi tiesības īrēt speciālistam
izīrējamo dzīvojamo telpu, īres līgums tiek pagarināts uz darba devēja
iesnieguma pamata.
6. Iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciālistam izskata un
sniedz atzinumu Sociālo jautājumu
komiteja (turpmāk – komiteja, attiecīgā locījumā).
7. Ķekavas novada dome ar atsevišķu lēmumu nosaka speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
8. Lēmumu par dzīvojamās telpas
izīrēšanu speciālistam pieņem Ķekavas novada dome, pamatojoties uz
komitejas atzinumu.
9. Domes lēmumu var pārsūdzēt
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
A. Damlics

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra sēdes
lēmumu Nr. 1 § 1. (protokols Nr.30)

Saistošie noteikumi Nr. 20/2016
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada
8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7/2016 „Par
Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada budžetu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības
2016. gada 8. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 7/2016 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada
budžetu”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 8. februāra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 3.§, protokols Nr. 5, šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam
ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu
veidiem 28 174 027 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam
izdevumos 37 114 076 euro apmērā, t.sk. aizņēmumu pamatsummas
atmaksas līdzekļi 783 335 euro apmērā un pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās
133 100 euro apmērā, saskaņā ar
2. pielikumu.”
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Ķekavas novada
pašvaldības pamatbudžeta naudas
līdzekļu atlikumu uz 2016. gada
31. decembri 5382 euro apmērā,
2016. gada aizņēmumu summu
6 232 296 euro apmērā.”
4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam
ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu

veidiem 467 038 euro apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.”
5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam
izdevumos 497 966 euro apmērā,
saskaņā ar 3. pielikumu.”
6. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2016. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu
veidiem 6937 euro apmērā un naudas līdzekļu atlikumu uz 2016. gada
1. janvāri 4696 euro apmērā, saskaņā
ar 4. pielikumu.”
7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2016. gadam izdevumos 11 288 euro apmērā, saskaņā ar
4. pielikumu.”
8. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
9. Izteikt
saistošo
noteikumu
2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
10. Izteikt
saistošo
noteikumu
3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
11. Izteikt
saistošo
noteikumu
4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
12. Izteikt
saistošo
noteikumu
5. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).
Sēdes vadītājs A. Damlics

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes 2016. gada 27. oktobra sēdes lēmumu Nr. 1. § 1. (protokols Nr. 29.)

Saistošie noteikumi Nr. 19/2016
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai
citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Ķekavas novadā (turpmāk – Atļauja)
pieņem Ķekavas novada pašvaldības
izpilddirektors.
II. Pieteikuma iesniegšanas
kārtība
3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Ķekavas novada pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, kuru parakstījusi
komersanta atbildīgā amatpersona
un kurā jānorāda:
3.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu
sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
3.3. ražošanas vieta (adrese).
4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
4.2. telpu plānu u.c. dokumentus, kas
raksturo ražošanas vietu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5. Atļauju (Atļaujas paraugs – noteikumu pielikumā) izsniedz bez
maksas uz pieprasīto laiku, bet ne
ilgāk kā uz 3 gadiem.
6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis visus
noteikumu 4. punktā minētos dokumentus;
6.2. komersants Atļaujas saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas
nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana,
kanalizācijas novadīšana u.tml.) un
neatbilst tās izmantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā,
kas atrodas:
6.4.1. izglītības un sporta iestāžu,
kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas teritorijā un ne tuvāk
kā 300 (trīs simti) metru no šīm
ēkām vai teritorijām;
6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai
pašvaldības iestādes;
6.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu
vai vairākdzīvokļu) mājā;
6.5. alkoholisko dzērienu ražošana
norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu
tiesību aizsardzību.
7. Atļauju vai atteikumu izsniedz
ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā no komersanta iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
8. Pašvaldības izdoto administratīvo

aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
un pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Atļaujas anulēšana
9. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta
šādos gadījumos:
9.1. komersants Atļaujas saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas
nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
9.4. alkoholisko dzērienu ražošana
Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu
personu tiesību aizsardzību.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu
rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
V. Noslēguma jautājums
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Domes priekšsēdētājs
A. Damlics
Iedzīvotāju ievērībai!
Ar saistošajiem noteikumiem, to
pielikumiem un paskaidrojuma
rakstiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un
Daugmalē vai pašvaldības interneta
vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā
„Tiesību akti”.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagasta
teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” būvniecībai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2. § 2.4. p. (protokols Nr. 33)
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
„Rail Baltica” būvniecībai”
Ar lokālplānojumu paredzēts:
1) nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” –
būvniecības uzsākšanai, noteikt dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādāt nosacījumus šo teritoriju izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” infrastruktūru Ķekavas novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā;
2) salāgot funkcionālās zonas ar dzelzceļa infrastruktūras līniju „Rail Baltica” trasi skartajām zemes vienībām un
ar to saistītajiem teritoriju izmantošanas risinājumiem atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi;
3) nodrošināt priekšnoteikumus Ķekavas novada pašvaldības izvirzīto prasību izpildei.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja
Iveta Zālīte.
Papildu informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās
plkst. 14.00–19.00 Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.
Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

• Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2. § 5. (protokols Nr. 33.) „Par Ķekavas
novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma
izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
• Plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa par teritorijas plānojuma izstrādes procesu sāksies 2017. gada janvārī
un februārī, kad novada iedzīvotāji kopā ar nodokļu paziņojumiem saņems informāciju par informatīvām sanāksmēm (to norises vietu un laiku), kurās tiks izskaidrots teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un sabiedrības loma plānošanas procesā. Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai 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”.
• Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus teritorijas plānojuma redakcijas grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu sagatavošanai, sūtot tos uz e-pasta adresi planojums@kekava.lv līdz 2017. gada 31. martam (ieskaitot).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) arī Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19,
k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123), Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras
prospekts 1A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128) vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: „Salnas”,
Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).
• Iesniedzot priekšlikumu, jānorāda uz kuru nekustamo īpašumu attiecas priekšlikums (nekustamā īpašuma nosaukums un kadastra numurs), kā arī teritorijas plānojuma sadaļa, kurā veicamas izmaiņas – grafiskā daļa un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
vadītājs Juris Križanovskis.
Kontaktpersonas: Juris Križanovskis (tālr. 67936031) un Līga Sēja (tālr. 67936019).

Ķekavas Novads 2016. gada 13. decembris
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra lēmumu Nr. 2. § 4 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols
Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Meteņu iela 1, kadastra numurs
8070 007 1190, Meteņu iela 2, kadastra numurs 8070 007 1191, Meteņu iela 3, kadastra numurs
8070 007 1189, Meteņu iela 4, kadastra numurs 8070 007 1192, Meteņu iela 5, kadastra numurs
8070 007 1188, Meteņu iela 6, kadastra numurs 8070 007 1193, Meteņu iela 7, kadastra numurs
8070 007 1187, Meteņu iela 8, kadastra numurs 8070 007 1194, Meteņu iela 9, kadastra numurs
8070 007 1186, Meteņu iela 10, kadastra numurs 8070 007 1195, Meteņu iela 11, kadastra numurs
8070 007 1185, Meteņu iela 13, kadastra numurs 8070 007 0596, Vēsmas iela 2, kadastra numurs
8070 007 0590, Vēsmas iela 4, kadastra numurs 8070 007 0924, Vēsmas iela 6, kadastra numurs
8070 007 0925, Vēsmas iela 8, kadastra numurs 8070 007 0926, Vēsmas iela 10, kadastra numurs
8070 007 0927, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas
novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko
komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos
īpašumos „Ores” un „Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada
domes 2016. gada 10. novembra lēmumu Nr. 2. § 2. (prot. Nr. 30.) „Par lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Ores” un „Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu no atklāto telpu (zaļās) teritorijas parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējuma ZA2 un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL uz jauktas centra apbūves funkcionālo zonējumu JC1 un transporta infrastruktūras teritoriju TR.
Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas
brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016. gada 13. decembra
līdz 2017. gada 10. janvārim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā
„Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 5. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada
pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123)
24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce
notiks 2017. gada 19. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24. kabinetā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, 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. 67847161). 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 par „Lokālplānojuma Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema
teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” apstiprināšanu
ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra sēdes lēmumu 2. § 1. „Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas
novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” (protokols Nr.30.) Ķekavas novada dome nolemj:
1) apstiprināt lokālplānojumu „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas
ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”, ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema
teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”;
2) uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv;
3) uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
4) saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas
plānošanas reģionam.
Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Plānojumi 9
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā „Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada
domes 2016. gada 24. novembra lēmumu Nr. 2. § 7. (prot. Nr. 31) „Par lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās (atļautās)
izmantošanas maiņu no jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējuma
JDzD1 uz rūpniecības apbūves funkcionālo zonējumu R.
Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016. gada 20. decembra līdz 2017. gada 17. janvārim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”
un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 12. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības (adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123)
24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce
notiks 2017. gada 26. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24. kabinetā (adrese: Gaismas
iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, 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. 67847161). 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 par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2. § 3. (prot. Nr. 33.) „Par lokālplānojuma
teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas
novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu – paredzēt plānotās
(atļautās) izmantošanas maiņu no jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JD uz mazstāvu
dzīvojamo apbūvi DzM.
Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no
publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2016. gada
27. decembra līdz 2017. gada 24. janvārim (ieskaitot). Informācija par publisko apspriešanu
pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 19. janvārī plkst. 18.00 Ķekavas
novada pašvaldības (adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123) 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas
sapulce notiks 2017. gada 2. februārī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības 24. kabinetā
(adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā,
Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Rakstiskus
priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, 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. 67847161). 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 PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 10. novembra lēmumu Nr. 2. § 3 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, Krustkalnos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mežmalas iela 2, kadastra numurs 8070 003 0538.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – tirdzniecības objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas
novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas JSD apakšzonējums JSD1, kā arī satiksmes
infrastruktūras objektu teritorijas TL, atklāto telpu (zaļās) teritorijas parku un rekreācijas
teritorijas apakšzonējums ZA1, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus
inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām
teritorijām (t. sk. pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

10 Sports

27. novembrī Ķekavas sporta
klubā tika noskaidroti Ķekavas
novada labākie novusa pāri vīriešu un jauktajās dubultspēlēs.
Vīriešu pāru sacensībās piedalījās septiņi pāri. Uzvaru izcīnīja Mikus Andersons un Aivars
Smildziņš, otrajā vietā Ainis
Bilinskis un Jānis Dūmiņš, trešie –
Juris Pūpols un Guntars Stepiņš.
Jauktajās dubultspēlēs piedalījās astoņu pāru komandas, un
par Ķekavas novada čempioniem kļuva daugmalieši Regīna
Andersone un Egils Cepurītis,
otrajā vietā atstājot Maiju Laizāni
un Juri Firstu, trešajā vietā Daina
Vanaga un Jānis Rudzinskis.
Liels paldies galvenajam tiesnesim Jurim Firstam par godīgu
sacensību nodrošināšanu un sacensību dalībniekiem par piedalīšanos!
Rezultātus skatīt –
sports.kekava.lv.
Andris Petrovs

Sportojošo ģimeņu spietā –
17 aktīvas un atraktīvas komandas
12. novembrī Ķekavas sporta
klubā par tradīciju kļuvušais
pasākums „Sportojošo ģimeņu
spiets” pulcēja 17 komandas,
saliedējot dažādās disciplīnās
gan bērnus, gan viņu vecākus
un vecvecākus.
Sportiskās aktivitātes ar svinīgu
uzrunu atklāja Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūras direktore Dace Cīrule un sacensību
galvenais tiesnesis Andris Petrovs.
Visas dienas garumā komandas
varēja piedalīties 14 aktivitātēs – 10
individuālajās un četrās komandu.
Liels prieks, ka visas komandas bija
ļoti aktīvas un izmēģināja spēkus
ikvienā no aktivitātēm.
Lielu piekrišanu, it īpaši jaunāko dalībnieku vidū, radīja lielā
piepūšamā atrakcija, kuru dalībnieki steidza izmantot ikvienā
brīvajā brīdī. Lai arī komandas
cīnījās par godalgotajām vietām
un medaļām, bija redzams, ka ģimenes ļoti pozitīvi uztver šo pasākumu – izpalīdzot viena otrai
un draudzīgi pavadot laiku.
Cīņa par uzvaru kopvērtējumā
izvērtās ļoti sīva – pirmajām divām
vietām pat bija vienāds punktu
skaits, taču, pateicoties vairāk izcīnītajām pirmajām vietām, par 2016.

JAUNIEŠU GADA BALVA
SPORTĀ 2016

FOTO: NO SPORTA AĢENTŪRAS ARHĪVA

Noslēdzies
čempionāts
novusa
dubultspēlēs

Ķekavas Novads 2016. gada 13. decembris

„Sportojošo ģimeņu spiets” pulcēja 17 komandas.
gada „Sportojošo ģimeņu spieta”
uzvarētājiem kļuva komanda „Eglīši”, kuras sastāvā bija Ieva Eglīte,
Oskars Eglītis, Emīlija Eglīte, Markuss Jansons, Maruta Eglīte, Raimonds Eglītis un Māris Eglītis. Otro
vietu izcīnīja komanda „PuFi” –
Inese Pumpura, Ingus Pumpurs,

Gundega Pumpura, Alise Pumpura,
Eduards Pumpurs, Estere Pumpura, Juris Firsts un Imants Firsts,
savukārt trešajā vietā ierindojās komanda „K&Co” – Krišjānis Liepa,
Ilze Liepa, Madara Vīgante, Jānis
Liepa un Austris Abrenietis.
Visas komandas tika apbalvo-

Sacensību kalnedārs
13. decembrī

Ķekavas sporta klubs

17.00

15. decembrī

Ķekavas sporta klubs

14.30

15. decembrī

Ķekavas sporta klubs

15.30

15. decembrī

Ķekavas sporta klubs

16.45

16. decembrī

Ķekavas sporta klubs

20.00

17. decembrī
17. decembrī
17. decembrī

Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta zāle

12.00
13.00
13:30

18. decembrī

Ķekavas sporta klubs

11.00

18. decembrī

Ķekavas sporta klubs

12.00

PIESAKI SAVU ĶEKAVAS
NOVADA SPORTA LAUREĀTU

18. decembrī

Ķekavas sporta klubs

13.00

18. decembrī

Ķekavas sporta klubs

15.00

18. decembrī

Ķekavas sporta klubs

19.00

Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus līdz 2. janvārim
aizpildīt pieteikuma anketas par gada labāko sportistu,
treneru un komandu sasniegumiem 2016. gadā.

19. decembrī

Ķekavas vidusskolas sporta zāle

21.00

22. decembrī

Ķekavas sporta klubs

9.00

22. decembrī

Ķekavas sporta klubs

15.00

22. decembrī
28. decembrī
29. decembrī
30. decembrī
5. janvārī
7. janvārī

Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs

18.00
19.00
10.00
11.00
21.00
19.00

8. janvārī

Daugmales pamatskolas sporta zāle 11.00

Plašāka informācija un nolikumi – sports.kekava.lv.

8. janvārī

Daugmales pamatskolas sporta zāle 12.00

Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra

8. janvārī

Daugmales pamatskolas sporta zāle 13.00

8. janvārī
12. janvārī
14. janvārī

Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs

Piesaki labākos Ķekavas novada jaunos sportistus,
sportistes un komandas par gada sasniegumiem kādā no
nominācijām līdz 15. decembrim.
Svinīgā apbalvošana 28. decembrī plkst. 19.00
Ķekavas sporta klubā un
muzikāls priekšnesums ar Justu.

Apbalvošanas ceremonija notiks 20. janvārī plkst. 19.00
jaunajā Ķekavas vidusskolas sākumskolā,
Saviesīgā daļa –
muzikālā noskaņojumā kopā ar grupu „Laika upe”.

tas ar galda spēlēm. Liels paldies
stiprajām un sportiskajām ģimenēm, sacensību tiesnešiem un atbalstītājiem! Tiekamies 2017. gada „Sportojošo ģimeņu spietā”!
Sacensību rezultāti un foto:
sports.kekava.lv.
Andris Petrovs

13.00
19.45
12.00

Latvijas čempionāts florbolā (Junioru līga) Ķekavas Bulldogs–
Rockets U19
Latvijas čempionāts florbolā U12 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Ogres vilki
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ogres vilki
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Ogres vilki
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle (vīr.)
BK Ķekava–Mārupes SC
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–Tukums
Latvijas čempionāts florbolā U10 (zēni)
Maxibasketbols 55+ vīrieši Ķekava–Ikšķile
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
NAUDA–Daugmales Dadzis
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Īstie veči–Trilines poligrāfija
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Antidopings.
lv–Ķengarags
Latvijas čempionāts florbolā U18 (meitenes)
Ķekavas Bulldog–Rubene/KSS
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.2.līga)
Ķekavas Bulldogs–FK Jūrmala
Latvijas Basketbola Alternatīvās līgas spēle (vīr.)
ISG/Ķekava–BK Austrumi
Latvijas čempionāts florbolā U14 (meitenes) sabraukums
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Lielvārde
Mākslas vingrotāju Ziemassvētku uzvedums
Ķekavas novada Jauniešu gada balva sportā 2016
Latvijas čempionāts florbolā U9 (zēni)
Latvijas čempionāts florbolā U11 (zēni)
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.) FK Ķekava–FK NND
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) Ķekava–FK Rīga
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Trilines Poligrāfija–Īstie veči
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Daugmales Dadzis–NAUDA
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
FC Ķengarags–Antidopings.lv
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.) FK Ķekava–Rubene
Olybet Entuziastu sieviešu basketbola līga Ķekava–Rīgas 3.BJSS
Latvijas čempionāts florbolā U16 (meitenes) sabraukums
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Mellupos apskatāma
fotoizstāde „Viena
diena Susājos…”

Durvis uz skolas un pagasta vēsturi

Fotomāksliniece Silvija Danelsone izstādes atklāšanā.
Mellupu Sociālās mājas zālē apskatāma fotomākslinieces Silvijas Danelsones izstāde „Viena
diena Susājos…”. Izstāde tika
atklāta Latvijas dzimšanas dienas pasākumā 26. novembrī,
klāt esot pašai māksliniecei un
kuplam vietējo mākslas cienītāju
pulkam, kā arī foto draugiem no
Rīgas un citām jaukām vietām.
Silvija Danelsone dzimusi 1957. gadā Ludzā, turpat mācījusies vidusskolā un arī bērnu mūzikas skolas
klavieru un vijoles klasē. Pēc tam
ieguvusi inženiera diplomu autoceļu, tiltu un ģeodēzijas specialitātē, bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā un maģistra grādu
transportbūvē. Profesionālā dzīve
ir saistīta ar ceļu projektēšanu.
„Pirmās bildes tapa pirmajā
skolas dienā – 1. klasē, 1. septembrī. Tēvs iedeva fotoaparātu
„Moskva-4”, parādīja pogas, kas
jāspiež, un palaida uz skolu. Skolas laikā pa dienu safotografētās
filmiņas mājās ātri tika attīstītas,
lai tās izžūst, kamēr apmeklēju
mūzikas skolu un gatavoju stundas. Vēlāk tumsā tapa bildes, lai
nākamajā dienā tās varētu nest
uz skolu,” sākumu atceras fotomāksliniece.
Pēc tam kādu laiku fotoaparāts
tika nolikts maliņā, jo bija radušās citas nodarbes un hobiji –
ģimene, divas meitas, kuras gan
tika fotografētas, kora dziedāšana, ādas lietišķās mākslas studija
„Plastika”. Fotogrāfija vairāk nekā
hobijs ieinteresēja atkal 90. gados, kad Silvija Danelsone, nejauši garāmejot, izlasījusi, ka fotoklubs „Rīga” organizē kursus
pie fotogrāfiem Zigurda Bilzoņa
un Gunāra Bindes. Tad lēnām sākās otrais fotografēšanas posms.

Kāds ir Silvijas fotografēšanas
rokraksts? Fotogrāfe uzskata, ka
daudzo gadu laikā tas joprojām
nav izstrādājies, jo viņai patīk
eksperimentēt un apgūt arvien
jaunus fotolauciņus. Ziemā, kad
ārā ir pelēks un tumšs, top klusās
dabas un dūmu bildes, vasarā dabasskati, daudzajos ceļojumos –
ceļojumu iespaidi. Attīstoties
tehnoloģijām, atkal top jauni eksperimenti. Silvija ir fotokluba
„Rīga” biedre, viņai bijušas personālizstādes Rīgā, Varšavā, Ludzā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā
u.c. 2012. gadā saņēmusi AFIAP
titulu.
Mellupos izstādītā izstāde tapusi akcijas „Viena diena Latvijā”
laikā, kur Susājos, Latgalē, netālu no Viļakas, Silvijai bija iespēja
ciemoties vietējā ciema ļaužu sētās. Arī viesošanās Mellupos nav
nejauša, jo daudzām Mellupu un
Plakanciema ģimenēm saknes
ir Latgales pusē. Tāpēc Latvijas
dzimšanas dienas pasākumā līdztekus latviešu tautasdziesmām
skanēja arī latgaliešu melodijas,
par ko paldies Katlakalna folkloras draugiem (īpaši Guntai Saulei) un Plakanciema muzikantiem (īpaši Līgai Tīsiņai).
Pasākuma laikā tika atklāta arī
otra izstāde „Uzzīmē Mellupus!
Uzzīmē Plakanciemu”, kur savu
krāsaino skatu uz dzimto vietu
atklāja Mellupu un Plakanciema bērni. Priekā par Latvijas
dzimšanas dienu un savas vietas mīlestību dalījās arī Ķekavas
domes deputāte Ieva Arnte. Kā
vienmēr Mellupu pasākumos,
dega ugunskurs, kūpēja katls un
vārījās Mellupu zāļu tēja, rosinot sarunas par to kā bija, ir un
būs.
Ineta Boša

FOTO: VELGA KŪKUMA

Skolas muzeja sūtība ir saglabāt
un pētīt liecības par skolu un
pagastu, jo, gadiem ejot, fakti no
atmiņas zūd, tāpēc ir liels gandarījums, ka to visu var saglabāt
un nodot nākamajām paaudzēm.
Lai tas notiktu, ir nepieciešamas
vismaz divas lietas – cilvēks, kurš
to dara, un telpa, kur materiālus uzkrāt un izvietot. Ar pirmo
Daugmales skolai ir paveicies –
muzeja pedagoģe Zinaida Matisone jau kopš 1972. gada gan
aizrautīgi veido skolas dzīvi, gan
nodarbojas ar vēsturisku materiālu saglabāšanu. Telpas skolas
muzejam ir īpašs stāsts. Muzeja
materiāli kā bārenīši ir klīduši
pa skolas ēku no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem.
Vienmēr skolas muzejam ir bijusi
pabērna loma, jo obligātā mācību
procesa nodrošināšana ir tikusi
stādīta pirmajā vietā. Tomēr līdz
ar Daugmales daudzfunkcionālā
centra un tur esošās jaunās virtuves atklāšanu 2011. gadā sākās
pārmaiņas arī skolas ēkā. Zuda
nepieciešamība pēc atsevišķām
noliktavas telpām. Tad arī tika izstrādāts projekts skolas muzejam.
Rūpes un galvassāpes sagādāja
izmaiņas likumos un dažādos
noteikumos, kas skar būvniecī-

Daugmales pamatskolas muzeja atklāšana.
bu, tomēr sadarbībā ar Ķekavas
novada pašvaldības Būvvaldi
risinājumi tika atrasti. Un tā
2016. gada Lāčplēša dienā tika
atklātas jaunās Daugmales skolas
muzeja telpas.
Mūsu muzejā ir ekspozīcijas,
kas veltītas skolai, Daugmales
pagastam, Daugmales pilskalnam un Nāves salai. Materiālu un
eksponātu sagādāšanā aktīvi ir iesaistījušies gan skolēni, gan viņu
vecāki, un šis process ir nepārtraukts. Arī tagad mēs aicinām: ja
jums ir fotogrāfijas, atmiņas par
īpašiem notikumiem, lietas, kas
raksturo iepriekšējos laikus, –
piedāvājiet to Daugmales skolas
muzejam!
Patiess prieks, ka Ķekavas novada dome un Daugmales skolas vadība ir saskatījusi muzeja
nepieciešamību kā prioritāru un

idejiski un finansiāli atbalstījusi
tā atjaunošanu. Kopīga darba rezultātā ir iegūtas jaunas, skaistas
un modernas telpas, kurās ir patīkami un ērti strādāt.
Īpašs lepnums par Daugmales
skolas absolventi Madaru Jankoviču, kura varēja izveidot muzeja māksliniecisko tēlu, kas patīk
visiem muzeja apmeklētājiem.
Lepnums par mūsu Zinaidas Matisones sagatavoto gidu komandu:
Kristiāna Viša, Monta Bergmane,
Betija Alaine, Samanta Kaļķe, Evita
Sīmane un Ritvars Pelsis, kuri uzticīgi kalpo muzejam jau piekto gadu.
Mēs vēlamies dalīties savā priekā, tāpēc aicinām apmeklēt mūsu
skolas muzeju. Apmeklējumu varat pieteikt, sazinoties ar Zinaidu
Matisoni (tālr. 26592003). Gaidīsim ciemos!
Andris Ceļmalnieks

Apskati rokdarbu izstādi Ķekavas muzejā
Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā ir aptuveni 130
rokdarbu: ar izšuvumiem rotāti linu dvieļi, galdauti, galdsedziņas, plauktu rotājumi,
virtuves piederumu maisiņi,
sienas sedziņas, spilvendrānas,
tamborēti galdauti, apkaklītes
un mežģīnes, adīti un tamborēti cimdi, blūzītes ar tautiskā
raksta izšuvumiem. Visus šos
priekšmetus ir sadāvinājušas
Ķekavas novada rokdarbnieces.
Izstādē var aplūkot tautas daiļamata meistares Zelmas Paulīnes
Andžānes adītos cimdus, kaucmindietes Mildas Šicas darinājumus, Baibas Valaines skolas gadu
izšuvumus, Vairas Augustinovičas
mātes Rasmas Lādītes, Mežinieku
skolas skolotājas Vilmas Pluces,
Maldas Krastiņas, Annas Nagliņas un viņas meitu Paulīnes un
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11. novembrī Daugmales pamatskolā tika vērtas durvis
Daugmales skolas muzeja jaunajām telpām. Beidzot tika pielikts punkts vairāku gadu diskusijām, projektiem un vietas
meklējumiem.

Izstādes eksponāts.
Zelmas rokdarbus, Vilmas Kuplumas izšuvumus, Rutas Bīlandes
vecmāmiņas tamborējumus. Daudzus priekšmetus no savām mājām ir dāvinājusi Ilona Roze – gan

pūra lādi, gan sadzīves priekšmetus, tajā skaitā arī rokdarbu kastīti
un tekstilijas. Izstāde ir apskatāma
līdz 7. janvārim.
Aija Grīnvalde
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
17. decembrī plkst. 11.00 un
13.00 Ziemassvētku eglīte Ķekavas novada bērniem. Ieeja ar
pašvaldības ielūgumiem (norādītajās vietās un laikos).
17. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
„Ziemassvētki mūsmājās”. Piedalās kultūras nama kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
20. decembrī plkst. 14.00 Atpūtas vakars pensionāriem „Ir
atkal svētku vakars un gadu
mija nāk”.
Programmā: koncerts; konkurss par interesantāko pašdarināto „eglīti” (no dažādiem materiāliem: dārzeņiem, audumiem,
sīkiem priekšmetiņiem u.tml.);
loterija „Laimes aka” (~ 2 eiro
vērtībā); Ziemassvētku rotaļas.
Pieteikšanās līdz 15. decembrim
Baložu pilsētas kultūras namā pie
dežuranta vai zvanot Lilijai Ļaksai
uz tālr. 26786891. Lūdzam līdzi
ņemt pašu sarūpētu cienastu.
31. decembrī plkst. 22.00 Gadu
mijas balle ar grupu „Bruģis”.
Biļetes cena: 12 eiro (līdz 28. decembrim), 15 eiro (no 29. decembra). Vietas pie galdiņiem, līdzi
ņemot „groziņu”.
26. februārī plkst. 16.00 Jānis
Jarāns monoizrādē pieaugušajiem
„Mana kaķa dienasgrāmata”.
Izrādē rotaļīgā un asprātīgā veidā tiks apspēlēta saimnieku dzīve
no kaķa redzējuma. Dažādas dzīves situācijas, kas pirmajā mirklī
līdzinās rutīnai, iegūst pilnīgi jaunu kvalitāti, ja uz to visu paskatās
ar īstenā mājas saimnieka acīm.
Pikanti, smieklīgi, reizēm pat ar
nelielu rupjības un cinisma devu
tiks parādīts viss, ko jūsu neatkarīgais mīlulis domā par jums.
Jānis Jarāns: „Pārsmiesies, uzzinot, ko četrkājainais mīlulis
domā par tevi.” Dramatizējums,
režija – Ivars Lūsis. Kaķa lomā –
Jānis Jarāns. Biļetes cena: 5 eiro
(decembrī); 7 eiro (janvārī); 9
eiro (februārī). Biļetes nopērkamas Baložu KN un „Biļešu paradīzes” kasēs.
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAJĀ
CENTRĀ
14. decembrī plkst. 18.30
„Latvietim būt” divpadsmitā
lekcija: „Ziemas saulgrieži”. Šajā
lekcijā izzināsim Ziemassvētkus. Ziemassvētki jeb Saulstāvji
ir laiks, kad nakts ir visgarākā,
diena – visīsākā. Šajā laikā mēs
svinam gaismas atgriešanos.
Svētkus izzināt palīdzēs latviešu
saiets „Trejdeviņi”. Dziesmas un
dejas kopā ar Ilzi un Māri. Pla-

šāka informācija – tālr. 29252594
(Olita). Ieeja bez maksas.
31. decembrī plkst. 22.00
Jaungada balle. Kā ierasts, jautra,
dejām un dziesmām bagāta Jaunā
gada sagaidīšana Daugmalē kopā
ar muzikālo Igauņu ģimeni. Jauno 2017. jeb Gaiļa gadu sagaidīsim ugunīgās noskaņās, tāpēc
aicinām apģērbā iekļaut sarkanus
aksesuārus. Līdzi jāņem pašu sarūpēts cienasts. Biļetes iepriekšpārdošanā Daugmales pagasta
pārvaldē – līdz 29. decembrim 10
eiro, pēc 29. decembra 12 eiro.
4., 11., 18., 25. janvārī plkst.
19.00 Latviskā dzīvesziņa. Turpinot aizsāktās tradīcijas un gatavojoties sagaidīt Latvijas valsts
simtgadi latviskās noskaņās, piedāvājam latviskās dzīvesziņas 12
lekciju kursu, kas ilgs trīs mēnešus katru trešdienas vakaru. Lekcijas vadīs latviskās dzīvesziņas
biedrības „Saulesrits” vadītājs un
pirtnieks Roberts Šilings.

DOLES TAUTAS NAMĀ
16. decembrī plkst. 14.00
Senioru Ziemassvētku gaidīšanas
balle. Muzicēs Ķekavas mūzikas
skolas audzēkņi un grupa „Mazā
Ģilde”.
17. decembrī plkst. 19.00
Jaunā Miltu teātra izrāde „Sarežģītais zvirbulēns”.
20. decembrī plkst. 19.00
Privātskolas „Gaismas tilts 97”
Ziemassvētku koncerts.
23. decembrī plkst. 19.00
Jaunatnes iniciatīvu centra teātra
studijas (mazā grupa) izrāde
„Vilks un septiņi kazlēni”.
KATLAKALNA TAUTAS
NAMĀ
17. decembrī plkst. 11.00 un
13.00 Ziemassvētku pasākumi
bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Ieeja ar sociālā dienesta
ielūgumiem.
18. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku koncerts Ķekavas
novada pensionāriem „Eņģeļa
pieskāriens”. Dāvanu saņemšanai lūdzam līdzi ņemt ielūgumus.
21. decembrī plkst. 18.00
Bērnu vokālā ansambļa „Lai
skan” koncerts „Baltie Ziemassvētki”. Ieeja bez maksas.
31. decembrī plkst. 22.00 Jaunā
gada sagaidīšanas balle „Ar tevi
šai baltā naktī”. Par līksmību vakara garumā rūpēsies grupa „Vēja
runa” un allaž smaidīgā un atraktīvā vakara vadītāja Ilze. Pasākuma
norise pie galdiņiem ar pašu rūpētu cienastu. Biļetes iepriekšpārdošanā Katlakalna Tautas namā –
līdz 18. decembrim 12 eiro, pēc
18. decembra 15 eiro. Tālr. informācijai 29443493 (Vita).

14. janvārī plkst.12.00 Interešu
kluba „Vecie draugi” pasākums
„Ar skaistu, baltu ziemas sarmu”. Jaunā gada sveicienus nes
VPDK „Savieši”, JDK „Katlakalns”
un SK „Magone”. Biļetes cena
3 eiro, kluba biedriem bez maksas.
15. janvārī plkst. 14.00 Tikšanās
latviskās dzīvesziņas ciklā „Latviskais zīmju kods”, mākslinieces
M. Mikoses gleznu izstādes „Es
lasu zīmes” atklāšana. Pētnieces
D. Kraukles priekšlasījums par tradicionālo apģērbu un zīmēm un
U. Nasteviča pētījums „Līdzīgais
latviešu un japāņu pasaules redzējumā”. Dalības maksa – 3 eiro.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
15. decembrī plkst. 18.30 Ķekavas Mūzikas skolas svētku
koncerts.
17. decembrī plkst. 15.00 Ķekavas pensionāriem veltīts svētku
koncerts „Ieklausies Ziemassvētkos!” – dzied vīru koris „Ķekava”. Dāvanas ar sociālā dienesta ielūgumiem.
18. decembrī plkst. 11.00 un
13.00 Svētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Ieeja ar sociālā
dienesta ielūgumiem.
20. decembrī plkst. 10.00–
17.00 Advokāte A. Osmane
sniedz bezmaksas konsultācijas.
Pieteikties pa tālr. 29373030.
23. decembrī plkst. 19.00 Ķekavas sporta skolas mākslas vingrotāju Ziemassvētku uzvedums.
25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts „Meklētāja
roze” – ar Ilzi Dzenīti, Aināru Rubiķi, Rēziju Kalniņu, Jāni Aišpuru,
Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu. Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs.
31. decembrī no plkst. 22.00
Lustīga gadumijas balle ar „Lustīgo blūmīzeru”. Vietas pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Biļetes nopērkamas Ķekavas
kultūras nama administrācijā –
līdz 23. decembrim 12 eiro, vēlāk
20 eiro.
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJĀ
Pastāvīgās ekspozīcijas
„Ķekava laiku lokos”; „Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa
dzīve un daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk un tagad. Foto K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”.
Līdz7.janvārim Izstāde „Sīki raksti,
smalki diegi, daiļa pate rakstītāja” –
rokdarbi no muzeja krājuma.
15. decembrī plkst. 18.00 Tikšanās ar dāvinātājiem un muzeja
draugiem.
Sekojiet līdzi kultūras notikumiem
internetā – www.parkulturu.lv

GADUMIJAS BALLES
ĶEKAVAS NOVADĀ
31. decembrī plkst. 22.00
Daugmales
multifunkcionālajā centrā
Jaungada balle.
Kā ierasts, jautra, dejām un dziesmām bagāta Jaunā gada
sagaidīšana Daugmalē kopā ar muzikālo Igauņu ģimeni. 2017.
jeb Gaiļa gadu sagaidīsim ugunīgās noskaņās, tāpēc aicinām
apģērbā iekļaut sarkanus aksesuārus. Līdzi jāņem pašu
sarūpēts cienasts.
Biļetes iepriekšpārdošanā Daugmales pagasta pārvaldē –
līdz 29. decembrim 10 eiro, pēc 29. decembra – 12 eiro.

Baložu kultūras namā
gadumijas balle kopā ar grupu „Bruģis”.
Biļetes cena 12 eiro – līdz 28. decembrim,
15 eiro – no 29. decembra.
Vietas pie galdiņiem, līdzi ņemot „groziņu”.

Katlakalna Tautas namā
Jaunā gada sagaidīšanas balle
„Ar tevi šai baltā naktī”.
Par līksmību vakara garumā rūpēsies grupa „Vēja runa” un allaž
smaidīgā un atraktīvā vakara vadītāja Ilze. Pasākuma norise pie
galdiņiem ar pašu rūpētu cienastu.
Biļetes iepriekšpārdošanā Katlakalna Tautas namā –
līdz 18. decembrim 12 eiro, pēc 18. decembra 15 eiro.
Tālr. informācijai 29443493.

Ķekavas kultūras namā
lustīga gadumijas balle ar
„Lustīgo blūmīzeru”.
Vietas pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu.
Biļetes nopērkamas Ķekavas kultūras nama administrācijā –
līdz 23. decembrim 12 eiro, vēlāk – 20 eiro.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
14. decembrī plkst. 16.00

Valsts svētku atskaņās un Ziemassvētkus
gaidot, Baložu bibliotēka sadarbībā ar
pensionāru padomi aicina uz sarunu
ar ārstu, diplomātu un politiķi Georgu
Andrejevu. Ieeja bez maksas.

15. decembrī plkst. 14.00

Rūķu radošā darbnīca bērniem –
Ziemassvētku gaidās. Ieeja bez maksas.

21. decembrī plkst. 11.00

Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi
(1-3 gadu veci) ar vecākiem vai auklītēm, lai
kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī
parotaļātos.

11. janvārī plkst. 15.00
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Ziemassvētku noskaņu koncerts ar
15. decembrī plkst. 17.00
akordeonisti Initu Āboliņu.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu
28. decembrī plkst. 10.30
Tārpiņu.

