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Ķekavas novada pašvaldības izdevums

Jauniešu gada balvas sportā laureāti.

Pasniedz Jauniešu gada balvas sportā
28. decembrī Ķekavas sporta klubā norisinājās „Jauniešu gada
balvas 2016” svinīgā ceremonija, kuras laikā tika pasniegti 18 apbalvojumi deviņās nominācijās un paziņoti 2016. gada populārākie sportisti, komanda un sporta veids saskaņā ar Ķekavas novada
iedzīvotāju interneta balsojumu.
Gada izskaņā Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra pulcēja novada sporta dzīves veido-

tājus un atbalstītājus, lai par izciliem sasniegumiem apbalvotu Ķekavas novada labākos sportistus,

trenerus un komandas. Šajā gadā
vērtēšanas komisija kopumā izskatīja 78 pieteikumus, apbalvošanai izvirzot 18 laureātus.
Nominācijā „2016. gada panākums sportā jaunietēm individuālajā
sporta veidā” balvas saņēma divkārtējā Latvijas čempione un starptautisku sacensību uzvarētāja Patrīcija

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
uz informatīvajām sapulcēm
Darba kārtībā: pašvaldības budžets 2017. gadam, plānotie darbi konkrētajā teritorijā,
iedzīvotājiem aktuālie jautājumi
Daugmalē – otrdien, 7. februārī, plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā
Baložos – trešdien, 8. februārī, plkst. 18.00 Baložu kultūras nama Lielajā zālē
Ķekavā – ceturtdien, 9. februārī, plkst. 18.00 Doles Tautas namā
Katlakalnā – pirmdien, 13. februārī, plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā
Mellupos – trešdien, 15. februārī, plkst. 18.00 Mellupu sociālajā centrā
Valdlaučos – ceturtdien, 16. februārī, plkst. 18.00 izstāžu centra „Rāmava” semināru zālē

Cīrule, kā arī Latvijas un Baltijas
čempiones – karatiste Jeļizaveta
Kiseļova un burātāja Dārta Cīrule.
Jauniešu individuālo sporta
veidu nominācijā 2016. gada
panākuma balvu saņēma Latvijas čempions boksā un kikboksā
Mārcis Grundulis, divkārtējs
Latvijas džudo meistarsacīkšu

uzvarētājs un Latvijas čempionāta sudraba medaļas ieguvējs
Aleksandrs Stoma, Latvijas un
Baltijas čempionāta uzvarētājs
vindsērfingā Matīss Punte, kā arī
Jānis Plūme – Latvijas junioru
čempions skvošā un bronzas medaļnieks Baltijā.
Turpinājums 11. lpp.

Gatavs budžeta projekts,
lems par tā apstiprināšanu
19. janvārī Ķekavas novada domē
plānots lemt par pašvaldības budžeta 2017. gadam apstiprināšanu, pie kura pagājušā gada nogalē
pašvaldībā notika intensīvs darbs.
Apkopojot visu pašvaldības iestāžu plānotos izdevumus 2017. gadam, ir tapis budžeta projekts, kas
izskatīts visās nozaru komitejās.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, finanšu speciālisti prognozē,

ka budžeta ieņēmumi 2017. gadā
varētu palielināties par aptuveni
1,6 miljoniem eiro, taču, palielinoties investīcijām novada infrastruktūras attīstībā, pieaugs arī budžeta
izdevumi. Līdz ar izmaiņām valsts
likumdošanā būtisks izdevumu palielinājums sagaidāms arī pedagogu
atalgojumam un aukļu un privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu līdzfinansējumam.
Vineta Geka
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Pēc Putnu
fabrikas ceļa
asfaltēšanas
veiks garantijas
remontu

Putnu fabrikas ceļš.
Novembra beigās tika pabeigti
autoceļa V6 jeb tā dēvētā Putnu
fabrikas ceļa remontdarbi posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai Ķekavā, taču drīz
pēc darbu pabeigšanas konstatēts, ka asfalta segums uzklāts
nekvalitatīvi.
Būvniecības uzņēmuma SIA
„Lemminkainen Latvija” pārstāvis Mārtiņš Pļaviņš, skaidrojot
situāciju, pavēstīja, ka asfaltbetona segas ieklāšana pirms ziemas
sezonas ir veikta, lai minētais
posms šajā periodā nepaliktu ar
šķembu segumu. Darbs veikts,
apzinoties risku, ka asfaltbetona
segumā iespējami defekti.
Iestājoties atbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem darba veikšanai, uzņēmējs apņēmies veikt
radušos defektu labošanu. „Jebkurā gadījumā – iedzīvotājiem
nav pamata uztraukties, jo būvuzņēmējs ir uzņēmies garantijas
saistības, proti, garantijas periodā par saviem līdzekļiem novērst
defektus, kas radušies nekvalitatīvi izpildītu darbu dēļ,” sola
M. Pļaviņš.
Inga Ikauniece
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Par īpašuma „Pie Mārtiņa” iegādi
Pašvaldībā 2016. gada nogalē
saņemti vairāki iedzīvotāju jautājumi, kas radušies saistībā ar
īpašuma „Pie Mārtiņa” iegādi
pēc tam, kad medijos publicēta
informācija ar pārmetumiem
par pašvaldības nekompetenci
lēmumu pieņemšanā. Lai ieviestu vairāk skaidrības īpašuma iegādes procesā un novērstu
iedzīvotāju bažas, ka darījums
nav bijis pārdomāts vai likumīgs, svarīgi ir apskatīt šo situāciju plašākā kontekstā.
Kā zināms, Ķekavas novada pašvaldība kopš 1991. gada strādā
ēkā, kas pēc savas funkcijas ir
kopmītņu ēka. Pašvaldības darbinieki ir izvietoti kabinetos, kas
būtībā ir biroja vajadzībām nepiemērotas kopmītņu istabas. Divos stāvos strādā vairāk nekā 100
darbinieku, nodrošinot novada
administrācijas funkcijas, tajā
skaitā klientu apkalpošanu. Savukārt pārējos trijos ēkas stāvos
atrodas kopmītņu tipa dzīvokļi,
kurus pašvaldība iznomā.
Lai pašvaldība spētu nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu
mūsdienu izpratnei par klientu
apkalpošanu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas
darbiniekiem piemērotus darba
apstākļus, pašvaldība jau krietnu
laiku mēģina rast iespēju iegūt
savā īpašumā atbilstošas telpas,
uz kurām būtu iespējams pārvie-

Dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
22. decembrī tika izskatīts
31 jautājums un tika pieņemti
šādi lēmumi:
• atbalstīta pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas līguma noslēgšana
ar Ikšķiles novada pašvaldību un
Inčukalna novada pašvaldību;
• apstiprināti grozījumi Ķekavas
novada pašvaldības nolikumā
„Ķekavas novada pašvaldības
darbinieku atlīdzības nolikums”;
• atļauta amata savienošana Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas loceklei Velgai
Kūkumai;
• piešķirts nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums D.B.;
• atbalstīta finansiālā palīdzības
sniegšana ārstēšanās izdevumu
segšanai;
• mainīts lietošanas mērķis šādiem nekustamajiem īpašumiem:
„Pamati” (Ķekavas pagastā), Zemes ielā 2 (Ķekavā) un Beināra
ielā 2B ( Ķekavā);

tot pašvaldības administrācijas
darbiniekus. Šis jautājums ir īpaši
aktuāls kopš 2009. gada novadu
reformas, kad pieauga darba apjoms un administrācijas darbinieku skaits.
2015. gadā pašvaldībai tika
piedāvāts iegādāties bijušā kolhoza kantora ēku Nākotnes ielā 2,
ko Ķekavā pazīst ar nosaukumu
„Kodols”. Lai šo ieceri varētu īstenot, ievērojot likumā noteikto
kārtību, pašvaldība izsludināja
konkursu par telpu iegādi pašvaldības centrālās administrācijas vajadzībām. Taču „Kodola”
īpašnieki neatsaucās, bet tika
saņemts piedāvājums nomāt ēku
„Pie Mārtiņa” (Ķekavā, Gaismas
ielā 4A) uz pieciem gadiem par
46 000 eiro bez PVN gadā vai
iegādāties par 299 000 eiro bez
PVN.
Šis īpašums pašvaldības centrālās administrācijas vajadzībām ir
krietni par mazu, tādēļ toreiz izsludinātais iepirkums palika bez
rezultāta. Tā kā Reģionālās pašvaldības policijas telpu jautājums
vēl aizvien bija aktuāls, atkārtoti
tika izsludināts iepirkums par
telpu nomu policijas vajadzībām.
Taču šoreiz piedāvājums netika
saņemts.
Lēmums par ēkas iegādi tika
pieņemts vēlāk, kad īpašuma „Pie
Mārtiņa” toreizējais īpašnieks izlēma slēgt darījumu ar citu pircēju, neieguldot ēkas atjaunošanā
papildu līdzekļus. Šādos gadīju-

mos atbilstoši likumam vispirms
īpašnieks raksta iesniegumu pašvaldībai par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, un tikai gadījumā,
ja pašvaldība šīs tiesības neizmanto, īpašumu var pārdot tālāk.
15. septembra domes sēdē,
deviņiem deputātiem balsojot
„par”, diviem „pret” un diviem
atturoties, tika pieņemts lēmums
izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pie
Mārtiņa” par summu 299 000
eiro. Ņemot vērā pozitīvu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2016. gadā, Ķekavas
novada domes sēdē 10. novembrī
tika apstiprināti grozījumi Ķekavas novada pašvaldības budžetā,
kuru ietvaros ēkas „Pie Mārtiņa”
iegādei tika novirzīta visa nepieciešamā summa.
Lai kliedētu iedzīvotāju šaubas
par to, ka no pašvaldības budžeta samaksātā summa pārsniedz
tirgus cenu, jāuzsver, ka pirms
darījuma noslēgšanas ēkas iepriekšējais īpašnieks līdz ar telpu
nomas vai iegādes piedāvājumu
pašvaldībā iesniedza arī īpašumu vērtējumu, ko sagatavojusi
SIA „MEPL” (sertifikāta nr. 125)
2015. gada augustā un kas apliecina, ka īpašuma tirgus vērtība
tobrīd tika novērtēta 441 000 eiro
apmērā.
Lai arī sākotnēji ēka iegādāta
policijas vajadzībām, pašvaldības
izpilddirektors izveidoja darba
grupu, kuras uzdevums bija iz-

• nolemts uzsākt detālplānojuma
grozījumu izstrādi nekustamajā
īpašumā Titurgas ielā 26, Baložos;
• apstiprināts detālplānojums
„Titurgas iela 34 un 40, Baložos”;
• apstiprināti saistošie noteikumi
„Par detālplānojuma „Brenči”
Daugmalē, Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā atcelšanu”;
• nolemts slēgt administratīvo
līgumu detālplānojuma „Lapsiņas” un „Jaunbērzi” Dzintaros,
Daugmales pagastā, īstenošanai;
• nolemts slēgt administratīvo
līgumu Dzintara ielas, Baložos,
posma izbūvei;
• nolemts parakstīt nodomu protokolu ar SIA „GO KART” par
kartinga sporta bāzes izveidi Baložos;
• apstiprināti saistošie noteikumi
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Ķekavas novadā”;
• piešķirts nomā zemes gabals
„Aviators 139” Dzērumos, Ķekavas pagastā;
•
apstiprināti
grozījumi

2012. gada 5. jūnija valdījuma
līgumā Nr. 21-22/12/159 un nolemts piešķirt zemi nomā biedrībai „SORBUM»;
• nolemts rīkot nekustamā īpašuma „Murdiņi” daļas un Sausās
Daugavas upes daļas Ķekavā nomas tiesību izsoli;
• nolemts atteikties izmantot
pirmpirkuma tiesības uz SIA
„Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla
daļām;
• atbalstīta rūpnieciskās zvejas
tiesību noma piecām personām
pašpatēriņa zvejai 2017. gadam
Rīgas HES ūdenskrātuvē Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā;
• pagarināti divi dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres līgumi, izīrēts –
viens;
• atbalstīta piedalīšanās Eiropas
Sociālā fonda projektā „Uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
• piešķirta transporta kompensācija J.V.
Vineta Geka

vērtēt, kuru pašvaldības funkciju
veikšanai šīs telpas būtu visvairāk
nepieciešamas. Izvērtējot visus
apstākļus, konstatēts, ka racionālāk un lietderīgāk nekustamo
īpašumu „Pie Mārtiņa” ir izmantot, lai izvietotu tās pašvaldības
administrācijas struktūrvienības,
kas atbild par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu
novada teritorijā, t.i., Būvvaldi,
Telpiskās plānošanas daļu, Vides
un labiekārtošanas daļu, kā arī
Attīstības daļas speciālistus, kuri
atbild par pašvaldības infrastruktūru un attīstību. Turklāt, atbrīvojot telpas pašreizējā pašvaldības administrācijas ēkā Gaismas
ielā 19, k. 9, daļu no tām varēs
atvēlēt policijas vajadzībām, tādējādi uzlabojot darba apstākļus
arī policijas darbiniekiem.
Neņemot vērā tādus ieguvumus kā klientu apkalpošanas
kvalitātes un darbinieku daba
apstākļu uzlabošana, ēkas „Pie
Mārtiņa” iegādei ir vēl kāds būtisks pluss, proti, Ķekavas ciematā tiks sakārtots līdz šim novārtā
pamests īpašums, kas jau ilgu
laiku raisījis diskusijas iedzīvotāju vidū. Diemžēl līdz šim, neraugoties uz iedzīvotāju atkārtotiem
iesniegumiem un vēstulēm, pašvaldībai nebija tiesību rīkoties, lai
sakoptu šo ēku un tās apkārtni, jo
tas bija privātīpašums. Turpmāk
šī teritorija tiks uzturēta kārtībā
un atbilstoši apsaimniekota.
Inga Ikauniece

Informācija
zvejniekiem
Ķekavas novada pašvaldība atkārtoti aicina novada zvejniekus
janvāra laikā pieteikties brīvo
rūpnieciskās zvejas rīku limitu
izmantošanai 2017. gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā
iesniegumu.
Atgādinām, ka Ķekavas novada
teritorijā noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti:
• Daugavā – trīs murdi;
• Rīgas HES ūdenskrātuvē –
12 murdi (pašpatēriņam).
Tuvākai informācijai
lūdzam zvanīt uz Vides
un labiekārtošanas daļu,
tālr. 67936039.
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Uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde
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 (turpmāk – teritorijas plānojuma) izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

AICINĀM PIEDALĪTIES PLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ!
Sūti savu priekšlikumu līdz 2017. gada 31. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi planojums@kekava.lv

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts
attiecīgs apbūves un izmantošanas
veids nekustamajos īpašumos.

Aktuālā situācija

Ķekavas novads izveidojies 2009. gadā, apvienojot trīs pašvaldības – Baložu pilsētu, Daugmales pagastu un
Ķekavas pagastu. Šobrīd spēkā ir visu
trīs novada administratīvo teritoriju
teritorijas plānojumi. Kopš Ķekavas
novada teritorijā esošo administratīvo teritoriju teritorijas plānojumu
izstrādes un apstiprināšanas ir mainījušies un no jauna ieviesti teritorijas attīstības plānošanu reglamentējoši normatīvie akti (piemēram,
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi”, kas nosaka
vienotas vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas
izmantošanai un apbūvei, un vienotu
teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju – funkcionālo zonējumu),
kā arī apstiprināta Ķekavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam. Spēkā esošie teritorijas plānojumi tika izstrādāti ar attīstības redzējumu līdz 2019. gadam
(Ķekavas novada Daugmales pagasta
teritorijas plānojums 2007.–2019.
gadam ar 2009. gada grozījumiem),
2020. gadam (Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums
2008.–2020. gadam) un 2021. gadam
(Ķekavas novada Ķekavas pagasta

teritorijas plānojums 2009.–2021. gadam). Tādēļ teritoriju attīstība un
būvniecība notiek pēc atšķirīgām
prasībām. Līdz ar to nepieciešams
jauns, idejiski un saturiski saskaņots
teritorijas plānojums, kas izstrādāts
atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam (skat. 2. tab.), realizējot Ķekavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
noteikto novada telpiskās attīstības
perspektīvas vīziju „Ķekavas novads
– zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā”, mērķus, prioritātes un teritorijas
specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

Teritorijas plānojuma izstrāde

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo
īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt
priekšlikumus teritorijas plānojuma
grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.
Rakstiskus priekšlikumus teritorijas
plānojuma izstrādei lūdzam sniegt
līdz šā gada 31. martam (ieskaitot),
sūtot tos uz e-pasta adresi planojums@kekava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) arī Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas
novada Baložu pilsētas pārvaldē vai
Ķekavas novada Daugmales pagasta
pārvaldē.

1. tabula. Informatīvo sapulču norises vieta un laiks
Baložu pilsētas kultūras namā
(Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112)
Daugmales multifunkcionālajā centrā
(„Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV- 2124)
Ķekavas kultūras namā
(Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas nov., LV-2123)
Izstāžu kompleksā „Rāmava”
(Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1004)
Katlakalna Tautas namā
(Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111)

2017. gada 21. februārī
2017. gada 7. martā
2017. gada 22. februārī
2017. gada 2. martā
2017. gada 23. februārī
2017. gada 9. martā

plkst. 18.30
plkst. 18.30
plkst. 18.30
plkst. 18.30
plkst. 18.30
plkst. 18.30

2017. gada 28. februārī

plkst. 18.30

2017. gada 1. martā

plkst. 18.30

Iedzīvotāju ērtībām uz sapulci Ķekavas kultūras namā 9. martā tiks organizēts transports šādā maršrutā: plkst. 17.45
Mellupi; 17.50 pie ozola; 18.00 pie Plakanciema veikala; 18.10 pie mājām „Priedes”; Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts. Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa to pašu maršrutu.

2. tabula. Teritorijas plānojuma izstrādē ievērojamais funkcionālā zonējuma dalījums
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzM)
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija (DzD)
Publiskās apbūves teritorija (P)
Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

Transporta infrastruktūras teritorija
(TR)

Tehniskās apbūves teritorija (TA)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

Mežu teritorija (M)

Iesniedzot priekšlikumu*, jānorāda:

• nekustamā īpašuma nosaukums/adrese;
• nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums;
• priekšlikums teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai
• priekšlikums teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu izmaiņām.

Lauksaimniecības teritorija (L)

* Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās
daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.
Ķekavas novada pašvaldība organizē informatīvās sapulces par teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām (skat. 1. tab.).

Ūdeņu teritorija (Ū)

Nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
Apbūve līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
Apbūve no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai
ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko
plānots attīstīt par šādu centru.
Nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta
infrastruktūru.
Nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei
nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu
darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko
apgādi.
Nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei,
uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un
transporta infrastruktūru.
Nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un
kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas
teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
Nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu
ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto
galveno – saimniecisko, ekoloģisko un
sociālo – funkciju īstenošanai.
Nosaka, lai nodrošinātu
lauksaimniecības zemes kā resursa
racionālu un daudzveidīgu izmantošanu
visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu
racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu
izmantošanu saimnieciskai darbībai,
transportam, rekreācijai un vides
aizsardzībai.

Kontaktinformācija: Ķekavas novada pašvaldība (adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123);
Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (adrese: Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128);
Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (adrese: „Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124);
e-pasts: planojums@kekava.lv (priekšlikumu iesniegšanai), novads@kekava.lv.
Kontaktpersonas: Juris Križanovskis (tālr. 67936031, mob. tālr. 27841097); Līga Sēja (tālr. 67936019).
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Atskatoties uz 2016. gadu Ķekavas
Ķekavas novadam 2016. gads
ir bijis notikumiem bagāts, liekot novada vārdam izskanēt ne
tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Šis gads bijis arī
auglīgs, jo novadā joprojām
tika saglabāta pozitīva dzimstības rādītāju tendence, esam
otrajā vietā Latvijā pēc ārvalstu
uzņēmēju ieguldītajām investīcijām, raugoties no būvniecības
aspekta, attīstīta gan izglītības,
gan ceļu infrastruktūra.

Sakārtojot
ūdenssaimniecības jomu
2016. gadā ir izveidota lietusūdens kanalizācijas sistēma Ķekavā, Odukalnā (no Vidus ielas
līdz Lejas ielai, ietverot daļu Avotu ielas un Kārklu ielas), kā arī
Daugmalē – pie daudzdzīvokļu
mājām „Krāces” un „Alpi”. Pērn
uzsākts darbs pie ūdenssaimniecības projekta īstenošanas Loreķu laukā, kā arī ar domes lēmumiem ir sakārtota ūdens un kanalizācijas pakalpojumu situācija
Lapenieku ciematā.

Foto: vineta geka

Ķekavas sākumskolas 3. kārtas būvniecības process.
balstīts idejas koncepts par Baložu vidusskolas jaunu piebūvi un
sporta laukuma pārbūvi.
Savukārt septembrī Ķekavā
tika atklāts viens no kvalitatīvākajiem un modernākajiem skeitparkiem Latvijā, kura būvniecībā izmantotas pasaulē jaunākās
skeitparku dizaina tendences un
specializēti skeitparku materiāli.
Skeitparku projektēja un izveidoja uzņēmums SIA „Mind Work
Ramps”, kas savu pieredzi skeitparku būvē guvis arī ASV, Anglijā
un Nīderlandē, sadarbojoties ar
pasaules vadošajiem skeitparku
būvētājiem.
Vēl viens liels ieguvums Ķekavas ainavā būs Ķekavas parks,
kura būvniecība uzsākta 2016. gada vasaras nogalē. Arī parka labiekārtošana sadalīta kārtās, no
kurām pirmo plānots pabeigt jau
līdz 2017. gada rudenim. Pirmā
posma ietvaros plānots labiekārtot aptuveni 1,5 ha lielu teritoriju starp Rīgas ielu, Skolas ielu,
sporta laukumu un Ķekavas upi
– tiks izbūvēti bruģēti gājēju ceļi
un koka laipas, ierīkots teritorijas
apgaismojums, veikta izskalotā
Ķekavas upes krasta nostiprināšana, ierīkoti dekoratīvi ziemciešu un kokaugu stādījumi un
izvietoti soli, atkritumu urnas, kā
arī informācijas stends. Par parka
vadmotīvu var uzskatīt līkumoto
Ķekavas upīti, gar kuras krastiem
tiks būvēti jauni un pārbūvēti
vecie gājēju ceļi, veidojot vienotu pastaigu maršrutu. Nākotnē
maršrutu būs iespējams pagarināt līdz ietekai Sausajā Daugavā,
kā arī sakārtot Sausās Daugavas
piekrasti pie Dārznieku ielas.
Ķekavas novadā atrodas arī
kāds vēsturiski nozīmīgs kultū-

viesnīcu, apgaismota gājēju pāreja pār autoceļu A7 un ietve līdz
autobusu pieturai „Muižnieki”.
Projekta laikā rekonstruēts Pliederu ielas krustojums ar Gaismas
ielu, izbūvējot arī divas autobusu
pieturas ar pasažieru platformu
un paviljonu Gaismas ielā pie vidusskolas. Jāatzīmē, ka pieturas
izbūvētas ceļa paplašinājumos jeb
tā sauktajās kabatiņās, līdz ar to
nodrošinot lielāku gājēju drošību
un netraucētu auto plūsmu.
Novada mērogā nozīmīgākais
un finansiāli dārgākais projekts
bija 2015. gadā iesāktā Rāmavas
ielas otrās kārtas realizācija. Šā
projekta ietvaros tika pārbūvēta
Rāmavas iela posmā no Pļavniekkalna ielas līdz Merķeļa ielai,
izbūvējot arī gājēju ietvi, jaunu
apgaismojumu un lietusūdens
drenāžu.
2016. gadā sākta Skolas ielas
Baložos posma no Rīgas ielas
līdz Dārzu ielai pārbūve, ieskaitot
inženierkomunikāciju

ras objekts, kurš pērn piedzīvojis
lielas pārmaiņas. Tā ir Katlakalna
baznīca – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis –, kas celta pēc
arhitekta Kristofa Hāberlanda
projekta 1794. gadā un ir unikāla
ar Latvijas baznīcām neraksturīgo, apaļo, Romas panteonam
līdzīgo formu. Restaurācija ilga
divus gadus, un tās laikā baznīca
tika atjaunota no pamatiem līdz
jumtam. Zvanu tornī tika uzstādīti divi jauni zvani, kas turpmāk
no plkst. 9.00 rītā līdz 21.00 vakarā iezvanīs katru stundu.
Turpinot attīstīt ceļu un ielu
infrastruktūru
Ķekavas novada pašvaldība
2016. gadā veikusi ceļa virskārtas atjaunošanu vairākām novada ielām.
Ķekavā to skaitā ir daļa Nākotnes ielas – posmā no Dienvidu ielas līdz iepriekš uzklātajam
asfaltam, un iela uz bērnudārzu
„Ieviņa” gar daudzdzīvokļu māju
Gaismas ielā 19, k. 6. Valdlaučos
atjaunota Meistaru iela, bet Baložos – Miglas, Labrenču un Lakstīgalu iela. Savukārt Katlakalnā
izbūvēta kanalizācija pie Tautas
nama un pēc darbu pabeigšanas
uzlabots ceļa segums. Atjaunots
arī tā dēvētā Putnu fabrikas ceļa
segums posmā no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielai, kā arī
ceļa virskārta daļai Asteru ielas
un daļai Naudītes ielas posmā no
Asteru ielas līdz Pļavniekkalna
ielai Katlakalnā.
Viens no lielākajiem projektiem Ķekavā pērn bija gājēju
ietves izbūve gar Pliederu ielu.
Projekta laikā tika izbūvēta gājēju
ietve visā 960 metru garumā labajā pusē (braucot no Rīgas) un 100
metru garumā – kreisajā pusē gar

Foto: vineta geka

Būvniecība novadā – ražena
Īstenoti vairāki novada mērogā
nozīmīgi būvniecības projekti,
no kuriem visapjomīgākais ir Ķekavas sākumskolas sporta zāle un
baseins, kas ir skolas jaunbūves
noslēdzošais posms jeb būvdarbu
3. kārta. To pabeidzot, ķekavieši
tiks pie modernas sporta zāles ar
500 skatītāju sēdvietām tribīnēs
un laukumu, kas paredzēts florbolam, volejbolam, basketbolam,
rokasbumbai un citiem sporta
veidiem, un peldbaseina ar četriem 25 metrus gariem celiņiem
un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs. Lai gan jaunais sporta komplekss vēl nav pabeigts, izdarīts
jau ir daudz – 2016. gadā ne tikai
sākti būvdarbi un ēkas pamatos
iemūrēta kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm, bet nosvinēti arī spāru svētki. Plānots,
ka jauno Ķekavas sākumskolas
sporta zāli bērni varēs izmantot
jau no 2017./2018. mācību gada.
Runājot par izglītības infrastruktūru, pērn Ķekavas Mākslas
skola tika pie modernas izstāžu
zāles un papildu mācību klasēm.
Tās tika izveidotas bijušā putnu
fabrikas „Ķekava” veikala telpās,
kuras pašvaldība iegādājās mākslas skolas vajadzībām. Tāpat
tika uzsākta Baložu bērnudārza
„Avotiņš” piebūves būvniecība,
lai pirmsskolas izglītību pilsētā
varētu nodrošināt vēl lielākam
skaitam bērnu. Piebūvi plānots
nodot ekspluatācijā šā gada sākumā.
Dome pieņēmusi trīs ar izglītību saistītus ilgtermiņa lēmumus –
proti, būvēt Jaunu ideju centru
Ķekavā, kur mājvietu radīs gan
Jaunatnes iniciatīvu centrs, gan
nevalstiskās organizācijas interešu, neformālās izglītības un
mūžizglītības īstenošanai, kā arī
vecās Pļavniekkalna sākumskolas
ēkas vietā būvēt jaunu, modernu
skolu. Jāpiebilst, ka šis domes lēmums atsevišķu vecāku pretestības dēļ izraisījis plašu rezonansi
informatīvajā telpā. Tāpat Izglītības un zinātnes ministrijā ir at-

atjaunošanu, kuru iecerēts realizēt šā gada laikā.

Rāmavas iela.

Uzlabojot klientu apkalpošanu
Svarīgs notikums pašvaldības
darbā bija Valsts un pašvaldību
vienotā klientu apkalpošanas
centra darbības uzsākšana. Saskaņā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
veikto uzskaiti pirmajā darbības
gadā Ķekavas novada klientu apkalpošanas centrā ir sniegti 5800
pakalpojumu, un tas ir vislielākais sniegto pakalpojumu skaits,
salīdzinot ar citiem šādiem centriem valstī.
Lai pašvaldība spētu nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu
mūsdienu izpratnei par klientu
apkalpošanu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas
darbiniekiem piemērotus darba
apstākļus, pašvaldība 2016. gadā
iegādājās savā īpašumā atbilstošas telpas – ēku „Pie Mārtiņa”
Ķekavas centrā.
Starptautiskais skanējums
2016. gadā apritēja tieši 100 gadu,
kopš vācu karaspēks Nāves salā
veica lielāko ķīmisko gāzu uzbrukumu Pirmā pasaules kara laikā
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Latvijas teritorijā, kurā dzīvību
zaudēja vairāk nekā 100 latviešu
strēlnieku. Pieminot viņu varonību, pašvaldība septembrī rīkoja vērienīgu trīs dienu starptautisku pasākumu „Latviešu strēlnieki Nāves salā”, kura atskaņas
izskanēja līdz pat Beļģijas, Turcijas, Polijas, Austrālijas un ASV
robežām. Gatavojoties šim pasākumam, Daugmalē tika veikti
labiekārtošanas darbi Nāves salā,
kā arī atpūtas vietā „Ķīķerītis”.
Nāves salā šogad arī plīvoja Kultūras mantojuma dienu karogs.
Ķekavas novada vārdu pasaulē
pērn nesa divi jaunieši no Ķekavas: Justs Sirmais Latviju pārstāvēja Eirovīzijas dziesmu konkursā, bet titula „Mis Latvija 2016”
ieguvēja Linda Kinca – „Mis
World” konkursā Amerikā. Abus
jauniešus finansiāli atbalstīja arī
Ķekavas novada pašvaldība.
Gada jubilejas un Goda cilvēki
2016. gadā ne tikai raženi strādāts, bet arī svinētas vairākas
nozīmīgas jubilejas. Piecu gadu
pastāvēšanas jubileju svinēja Ķekavas novada sporta skola un Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs. Maijā 90. jubileju svinēja Daugmales pamatskola, bet
101. jubileju – vecākā Ķekavas
novada iedzīvotāja Monika Greivule. Novembrī 25. gadadienu atzīmēja Baložu pilsēta. Savukārt
kultūras jomā – 10. dzimšanas
dienu atzīmēja Ķekavas kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis
„Jūti”, bet 55 gadi apritēja Baložu
pilsētas kultūras namam.
Valsts svētku ieskaņā pašvaldība pasniedza apbalvojumu
„Ķekavas novada Goda pilsonis”
trim novadniekiem – Silvijai
Zītarei, Itāram Bramanim un
Indriķim Teivānam.
Vineta Geka

Noslēdzies projektu konkurss „Savam novadam”
Ķekavas novada fonda rīkotajā
„Labdarības bumbu rallijā” saziedotie līdzekļi ir sadalīti starp
sešiem konkursā „Savam novadam” iesūtītajiem projektiem,
kurus plānots īstenot līdz vasaras sākumam.
Ķekavas novada fonds 2016. gadā
par pasākuma „Labdarības bumbu rallijs” laikā iedzīvotāju un
novada uzņēmēju saziedotajiem
līdzekļiem rīkoja projektu konkursu ar mērķi atbalstīt iedzīvotājiem nozīmīgas iniciatīvas. Projektu konkursā tika iesniegti 15
projekti. Projekta finansējums –
1300 EUR – sadalīts starp sešiem
projektiem. Projektus paredzēts
īstenot līdz 2017. gada 1. jūnijam.
Fonds izsaka pateicību visiem
projekta konkursa dalībniekiem.
Tie projekti, kurus ierobežotā
finansējuma dēļ šoreiz nebija iespējams atbalstīt, tiks saglabāti
iedzīvotāju labo darbu „lādītē”, lai
šīs ieceres īstenotu, ja rastos tāda
izdevība.
Spēles un rotaļas bibliotēkas
grāmatu vidē – lasīšanas
veicināšanas instruments
Daudzi skolēni savu brīvo laiku pēc mācību stundām pavada
Baložu bibliotēkā, jo tā atrodas
tuvu skolai un Baložos nav alternatīvas vietas, kur skolēni droši
un bez maksas varētu uzturēties.

Lai skolēni laiku pavadītu patīkami un lietderīgi, ir nepieciešams
iegādāties galda spēles, kas veicina izziņu, domāšanu, atmiņu
u.tml., kā arī rosina savstarpēju
komunikāciju un sadraudzību.
Īstenojot šo projektu, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
bibliotēkā būs pieejamas daudzveidīgas spēles. Bērni iegūs vietu,
kur varēs interesanti, lietderīgi
un droši pavadīt brīvo laiku.
Ugunskura vietas
ierīkošana
Mellupu sociālā māja ir izveidota
ar mērķi sniegt palīdzību sociāli
mazaizsargātām personām, ģimenēm ar bērniem. Tā darbojas
kā centrs un ir vieta, kur pulcējas
un saturīgi pavada brīvo laiku tuvējo ciemu – Mellupu, Plakanciema un Dzērumciema – iedzīvotāji. Tāpēc neformālā sabiedrības
grupa, kurā apvienojušies Mellupu sociālās mājās darbinieki un
apkārtējo māju iedzīvotāji, iegādāsies pārvietojamu virtuves katlu ar statīvu un izveidos ugunskura vietu, kuru izmantos, lai iedzīvotāju kopējo pasākumu laikā
mājīguma un omulības sajūtu
pastiprinātu kopīgi uz ugunskura
vārīts ēdiens vai tēja.
Par tīrāku upi!
Viens no Ķekavas novadā esošajiem aktīva brīvā laika pava-

dīšanas veidiem ir atpūta uz
ūdens.
Līdzās iespējai laivot Daugavā
un Ķekaviņas upē pastāv iespēja to darīt arī Misas upē. Tomēr
šobrīd šie ūdens resursi netiek
pietiekami izmantoti. Iespējams,
tam par iemeslu ir fakts, ka upe
ir ļoti aizaugusi un piesārņota ar
sadzīves atkritumiem, kas apgrūtina pārvietošanos un rada dabas
piesārņojumu. Projekta īstenošanas laikā tiks veikta daļēja Misas
upes attīrīšana no kritušajiem kokiem, kā arī no upes izcelti sadzīves atkritumi, kas mazinās ūdens
piesārņojumu. Ķekavas novada
iedzīvotājiem, ūdens atpūtas cienītājiem radīta iespēja pārvietoties pa upi un aktīvi pavadīt savu
brīvo laiku, uzlabojot veselības
stāvokli.
Tiešās pirkšanas
pulciņa izveide Ķekavā
Īstenojot projektu „Tiešās pirkšanas pulciņa izveide Ķekavā”,
iedzīvotāju grupa sniegs iespēju
novada iedzīvotājiem Ķekavā iegādāties produktus no Latvijas
bioloģiskajām
lauksaimniecībām. Projekta rezultātā tiks iegādāti nepieciešamie līdzekļi, lai izveidotu tiešās pirkšanas pulciņu
Ķekavā. Projekts veicinās veselīga
uztura lietošanu, izlietotā iepakojuma atkārtotu izmantošanu,
brīvprātīgo darbu.

Ķekavas novada sieviešu kluba
darbības nodrošināšana
Iedzīvotāju foruma laikā izskanēja
viedoklis, ka ir nepieciešams organizēt regulāru sieviešu kopā sanākšanu,
līdzīgi kā kādreiz darbojās „Dāmu
klubiņš”. Ķekavā ir izveidojies sieviešu klubs, kas iespēju robežās izmanto tam pieejamos resursus –
savus talantus un hobijus, iesaista
pazīstamus cilvēkus, kuri bez maksas vada seminārus par sievietēm
interesējošām tēmām. Projekta
finansējums ir nepieciešams noteiktu, kvalificētu lektoru piesaistei,
kuri izglītos novada sievietes par veselību, par to, kā izvirzīt un sasniegt
mērķus, kā savu hobiju pārvērst biznesā, un tamlīdzīgi.
Sūkņu stacijas apgleznošana
Gaismas ielā 5A, Ķekavā
Mēs visi zinām, ka skaista un sakārtota vide pozitīvi ietekmē iedzīvotāju noskaņojumu, kā arī to,
ka lielformāta mākslas darbiem
ir potenciāls kļūt par savdabīgām
vietzīmēm un ciema identitāti
veidojošiem elementiem. Ķekavas parka teritorijā esošā vecā
sūkņu stacija šobrīd neliekas vizuāli pievilcīga. Projekta ietvaros
ir paredzēts šo vietu padarīt vizuāli pievilcīgāku un interesantāku. Sienas gleznojums priecēs
Ķekavas iedzīvotājus, kuri izmanto blakus esošo gājēju ceļu.
Agita Eizenberga

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr. 4. § 1. (protokols Nr. 31)

Saistošie noteikumi Nr. 21/2016
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2015
„Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14/2015
„Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus” (apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2015. gada 24. septembra sēdes
lēmumu Nr. 4. §, 2., (protokols Nr.27), precizēti ar Ķekavas novada domes
2015. gada 12. novembra sēdes lēmumu Nr. 4.§, 1., (protokols Nr. 31)) šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības pabalstus ir personām, kuras savu dzīves vietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā
teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus pirms pabalsta saņemšanas.”
2. Izslēgt noteikumu 7. punktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Pašvaldības pabalsts apbedīšanai:
9.1. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Ķekavas novadā;
9.2. pašvaldības pabalstu apbedīšanai piešķir 150,00 euro apmērā;
9.3. pašvaldības pabalstu apbedīšanai izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;
9.4. gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, to var veikt Sociālā dienesta izraudzīta juridiska persona;
9.5. pašvaldības pabalstu apbedīšanai var pieprasīt 3 mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža;
9.6. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāuzrāda:
9.6.1. miršanas apliecības oriģināls;
9.6.2. pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments;
9.7. pašvaldības pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim:
10.1 1. pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts,
pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada bāriņtiesa” lēmumu par aizbildņa iecelšanu;
10.1 2. pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts 50,00 euro
apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu;
10.1 3. lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, jāiesniedz iesniegums un Ķekavas
novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada bāriņtiesa” lēmuma noraksts
par aizbildņa iecelšanu;
10.1 4. pašvaldības pabalsta saņēmēja personas apliecinošs dokuments;
10.1 5. pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16. datumam.”
5. Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „75,00
euro” ar skaitli un vārdu „100,00 euro”.
6. Saistošo noteikumu 13.1. apakšpunktā teikuma beigās svītrot vārdus „ne
mazāk kā sešus mēnešus”.
7. Saistošo noteikumu 13.1.1 apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „20,00
euro” ar skaitli un vārdu „50,00 euro” un teikuma beigās svītrot vārdus „ne
mazāk kā sešus mēnešus”.
8. Izteikt saistošo noteikumu 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.2. pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi 13.1. un 13.1.1 apakšpunktos noteiktos vecumus un pārskaita uz personas norādīto kredītiestādes
kontu, izmaksā kasē vai nogādā pabalsta saņēmējiem dzīvesvietā, bet ne vēlāk
kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas dienas datuma;”
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā, sākot ar 2017. gada 1. janvāri.
Sēdes vadītājs A. Damlics
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Turpinot tradīciju, izdevums „Ķekavas Novads” aicināja visus septiņpadsmit Ķekavas novada domes
deputātus izdevuma janvāra numurā atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Kas, jūsuprāt, pozitīvs noticis Ķekavas novadā 2016. gadā?
2. Kas, jūsuprāt, jāpaveic Ķekavas novadā 2017. gadā?
3. Jūs novēlējums iedzīvotājiem jaunajā gadā!
Publicējam to deputātu, kuri atsaucās šim aicinājumam, sagatavoto personīgo viedokli un vēlējumu.

ANDIS DAMLICS,
domes priekšsēdētājs
agājušajā gadā Ķekavas novada pašvaldība un dome strādājusi daudz un
intensīvi, paveikti gada sākumā ieplānotie
darbi un ne tikai. Gads bijis bagāts arī ar
dažādiem izaicinājumiem, mūsu darbs
daudz kritizēts, bet, neraugoties uz to,
varu apgalvot, ka strādāts atbildīgi un pēc
labākās sirdsapziņas.
Visi notikumi novada dzīvē daudzu
gadu garumā tiek atspoguļoti informatīvajā izdevumā „Ķekavas Novads”, interneta
vietnē un sociālajos tīklos. Papildus tam
aizgājušajā gadā aktivizējušies arī citi ar
pašvaldību nesaistīti izdevumi un interneta resursi, kas cenšas novadā notiekošo
atspoguļot, interpretējot faktus sev vēlamā
veidā. Paredzu, ka tie tikai un vienīgi aktivizēsies, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām.
Taču uzskatu, ka katrs iedzīvotājs pratīs izvērtēt informāciju un izdarīt secinājumus.
Arī 2017. gadā, tāpat kā nākamajos gados jāturpina darbs pie novada infrastruktūras objektu, to skaitā ceļu, sakārtošanas.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita straujo pieaugumu, liels akcents liekams uz novada
skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanas un telpu kvalitātes
uzlabošanas jautājumiem. Daudz darāmā
ir arī novada sporta infrastruktūras attīstībā.
Lai Ugunīgā Gaiļa gadā mums pietiek
spēka un gudrības saprast to, ko mēs nevaram mainīt, un lai mums pietiek spēka mainīt to, ko mēs varam mainīt. Lai
jaunais gads ikvienam atnes tikai prieku,
veselību un laimīgus notikumus, bet viss
sliktais lai paliek pagātnē!
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JURIS KRŪMIŅŠ,
domes priekšsēdētāja
pirmais vietnieks
ārtējais gads ir aizgājis vēsturē. Pašvaldības politiskā un ekonomiskā darbība noritēja, ievērojot pašvaldības likuma
un citu normatīvo aktu pamatus. Visa
saimnieciskā darbība noritēja uz pašvaldības plānotā budžeta pamata, nodrošinot
uzņēmumu, nozaru un iestāžu darbību.
Gada laikā neizdevās visās apdzīvotajās
vietās nodrošināt ceļu un ielu kvalitatīvu
uzturēšanu, jo pašvaldībā tikai 30 % ir ceļi
ar asfalta segumu, pārējie ir smilts–grants
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seguma ceļi, kas prasa biežāku apsekošanu
un uzturēšanu braukšanas kārtībā.
Ļoti nesaprotami rīkojās cilvēku grupa
attiecībā uz Pļavniekkalna skolas celtniecības jautājumu risināšanu. Ko tā panāca ar
šādu darbību? Neko. Nopietns jautājums ir
jārisina un jāuzņemas atbildība par notiekošo.
2017. gads uzsācis savu gaitu, bet mums,
lai pašvaldība varētu pastāvēt, jāizskata un
jāpieņem pašvaldības budžets, lai varētu
nodrošināt Ķekavas novada tālākās attīstības gaitu.
Novēlu iedzīvotājiem stipru veselību,
atsaucību, atbalstu un aktīvu līdzdalību
visos pašvaldības svarīgos notikumos, lai
nodrošinātu Ķekavas novada tālāko attīstību un izaugsmi!

VALTS VARIKS
domes priekšsēdētāja
otrais vietnieks
agājušajā, 2016. gadā mēs vēlējām
veiksmi saviem novadniekiem Justam
Sirmajam Eirovīzijas dziesmu konkursā
un Lindai Kincai „Miss World” konkursā.
Aizvadītajā gadā novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās sev svarīgu jautājumu risināšanā.
2016. gadā ir bijusi dažāda attieksme
pret Pļavniekkalna sākumskolas paplašināšanas pieņemto variantu un īpašuma
„Pie Mārtiņa” iegādi Ķekavā. Jebkurš nozīmīgs lēmums pašvaldībā tiek pieņemts ar
deputātu balsu vairākumu.
Gada nogalē ir lemts par jauna teritorijas plānojuma (tajā skaitā apbūves
noteikumu) izstrādi visai novada teritorijai. 2016. gadā tika pieņemts Ministru
kabineta lēmums un Ķekavas novada teritorijā (tāpat kā vairākos citos novados)
tika noteikts precīzs starptautiskās ātrvilciena trases „Rail Baltica” novietojums.
Turpinās zemju atsavināšanas process
saistībā ar plānoto Ķekavas apvedceļu
(autoceļu).
Nozīmīgākie pašvaldības darbi 2016.
gadā ir jaunās Ķekavas sākumskolas
3. kārtas būvniecības turpinājums (sporta
zāle un peldbaseins), bērnudārza „Avotiņš” paplašināšanas uzsākšana, Mākslas
skolas paplašināšana, Rāmavas ielas atjaunošana un ūdensvada nomaiņa zem tās.
Veikta vairāku novada ielu vienkāršotā
asfaltēšana Ķekavā un Baložos. Valdlaučos atjaunoti atsevišķi ietvju posmi. Uzlabota lietusūdens kanalizācija Valdlaučos,
Odukalnā (darbi vēl turpinās) un Ziedonī. Man ir īpašs prieks par Ķekavas par-
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ka tehniskā projekta pirmās kārtas (kopā
projektā ir paredzētas četras kārtas) realizācijas uzsākšanu. Šobrīd iedzīvotāji jau
var apmeklēt izbūvēto parka daļu gar Ķekavas upi. Darbi tiks pabeigti 2017. gada
pavasarī.
Ir veikta Loreķu lauka saimnieciskās
kanalizācijas un ūdensvada tīklu projektēšana un saskaņošana ar iedzīvotājiem.
Tika pieņemts lēmums arī par vairāk nekā
2,5 kilometrus garā Kompleksa ceļa
Daugmalē rekonstrukciju un asfaltēšanu
2017. gadā.
Pašvaldība ļoti lojāli izturējās pret dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” likvidāciju
un publiskās teritorijas nodošanu atpakaļ
pašvaldībai, rezultātā gada nogalē saņēma apjomīgu problēmu klāstu saistībā ar
pieļauto apbūvi šajā teritorijā. Arī Lapenieku kanalizācijas sāga turpinājās visu
2016. gadu, pat ar ministra iesaisti.
Joprojām aktuāla ir Baložu skolas paplašināšana un sporta laukuma vai stadiona
būvniecība pie šīs skolas. Stadionu iecerējusi arī Daugmales skola. Vietas sāk trūkt
arī Ķekavas vidusskolas ēkā.
Par to, kā novads attīstīsies turpmākajos četros gados, varēs spriest tikai pēc
2017. gada pašvaldības deputātu vēlēšanām.
Jaunajā gadā visiem novēlu pozitīvus
notikumus gan globālā – pasaules mērogā, gan Latvijā, gan mūsu novadā un, protams, katra iedzīvotāja dzīvē.

IGORIS
MALINAUSKAS,
domes priekšsēdētāja
trešais vietnieks
īļie un dārgie mūsu novadnieki,
draugi un atbalstītāji! Lai jums šis
jaunais, Gaiļa gads ir interesants, rosīgs,
veiksmīgs un veselīgs! Lai šajā gadā mūsu
domas un darbi ir vērsti uz pozitīvu sadarbību! Tikai kopā mēs varam pārvarēt
šķēršļus, lai īstenotu novada attīstībai labvēlīgus darbus. Lai jaunajā gadā piepildās
viens no katlakalniešu lielākajiem sapņiem – skaista un mūsdienīga skola, kur
primāri padomāts par bērnu un pedagogu
vajadzībām! Lai 2017. gadā veiksmīgi noslēdzas jaunās Ķekavas sākumskolas baseina un sporta zāles būvniecība, uzsākta
Baložu vidusskolas piebūves izveide un
tiek īstenots daudz, daudz citu labu darbu,
tāpēc ka mēs strādājam mūsu bērnu un
novadnieku gaišai nākotnei! Būsim darbīgi, rosīgi, atsaucīgi, leposimies ar savu
novadu!
Lai mums viss izdodas!
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LINDA DANILEVIČA,
Sociālo jautājumu
komitejas
priekšsēdētāja
s novēlu tev LAIKU!
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā
skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens
otram.
Es novēlu tev VĀRDUS!
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru,
bet gan īstus un vērtus.
Es novēlu tev MIERU!
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan
tādu, kas ir patiess un īsts tevī pašā.
Es novēlu tev PRIEKU!
Ne tādu, kas uzlikts sejai kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no tavas sirds
un vaigā nevar palikt nepamanīts!
Es novēlu tev LAIMI!
Ne tādu „lielo”, uz kuru mēs gaidām visu
mūžu, dažbrīd pat it kā nīkuļojot un tā arī
nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas
mums katram tiek dota kā dāvana katrā
mūsu dzīves mirklī.
Es novēlu tev MĪLESTĪBU!
Ne tādu, kas skan kā vispār pieņemta
norma, bet VAIRĀK – vairāk par to, ko
spējam, vairāk par to, ko iedomājamies,
vairāk par to, ko no mums prasa, un vairāk
par to, ko, šķiet, spējam dot. Vairāk par to,
ko mēs uzdrošināmies.
Mīlestību dot un saņemt it visos tās izpausmes veidos – tas ir patiesi dzīves vērti.
Nemeklējiet laimi pasaulē, laime ir jūsos
pašos un vietā, kur dzīvojat, cilvēkos, kas
jums ir apkārt, bērna smieklos, vecmāmiņas apskāvienos, mīļotā cilvēka labrīta
sveicienos, līdzcilvēku sirsnībā, siltā smaidā, kas iepriecina lietainā dienā, pirmajā
sniegā, pavasara smaržā, kas virmo gaisā,
rīta rasā, tikko pļautas zāles smaržā, lietus
svaigumā, saules siltumā, rudens krāšņumā un katrā mirklī, ko tver ik dienu!
Esiet uzticīgi sev un tam, ko darāt! Gada
sākums parasti ir laiks, kad kavējamies
pārdomās un atskatāmies uz paveikto, ieplānoto, bet varbūt līdz galam nerealizēto,
uz veiksmēm un kļūdām. Tas ir laiks, kad
pārcilājam gada spilgtākos notikumus un
ar jaunu apņēmību raugāmies nākotnes
iecerēs. Laiks, kad tiekamies ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem un izbaudām vislielāko vērtību – satikšanās un kopā būšanas
prieku, ģimenes siltumu. Tas ir laiks, kad
svaru kausos liekam ne tikai savus, bet arī
visas pašvaldības sasniegumus, ieguvumus un zaudējumus. Mums katram ir sava
mēraukla, tomēr ir lietas un norises, kurās
esam saistīti un vienoti. Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties, ka gaišie vārdi un domas
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atstarojas, tādēļ piedosim tam, kas to gaida, pateiksim mīļus vārdus arī tad, ja to
negaida, būsim blakus, pat ja to nelūdz, un
novērtēsim to, kas mums ir dots, un būsim cilvēcīgi un iecietīgi! Lai mums visiem
izdodas atrast spēku un gudrību saprast
to, ko mēs nevaram mainīt, un lai mums
pietiek spēka mainīt to, ko mēs varam
mainīt...
Novēlu jums visiem, lai ir spēks izdarīt
tā lietas, kuras patiesi vēlaties, lai ir spēks
pieņemt lietas, kas nav tādas, kā gribētos,
un lai svētība un daudz enerģijas plaukt un
piepildīt pasauli ar skaistumu un gaišumu!

ARNOLDS KEISTERS,
Īpašumu un vides
jautājumu komitejas
priekšsēdētājs
avadot nodzīvoto gadu, ir laiks, lai atskatītos uz paveikto, padarīto un tā nozīmīgumu, kā arī pateikties par sadarbību
un labestību līdzcilvēkiem. Jāatzīmē, ka
domei un pašvaldībai aizgājušais gads nav
bijis viegls un rožains. Pie varas neesošo
spēku un to satelītu biedrības aktīvi rada
sabiedrības nesamierinātības fonu, saimnieciskās attīstības provokācijas un politiskās vadības reformas aicinājumus. Šīs
darbības zināmā mērā likvidē novada vienotu attīstības sistēmu, bremzē daudzus
perspektīvus saimnieciskus projektus, veicina pieņemt provokatīvus lēmumus, kuri
vēlāk tiek izmantoti sevis slavināšanai un
citu kolēģu nomelnošanai. Protams, ka
viss saistīts ar pašvaldību vēlēšanām, kas
notiks šajā gadā, bet novēlu novada vēlētājam saskatīt patiesus darba darītājus, saprotošus un zinošus deputātu kandidātus,
kuriem piešķirt savu uzticības un pārstāvniecības mandātu uz nākamajiem četriem
gadiem domes darbā.
Ir prieks, ka šādā gaisotnē tomēr varam
lepoties arī ar padarīto, proti, atsākta miljoniem eiro vērta Ķekavas sākumskolas
3. kārtas būvniecība ar sporta halles (500
skatītājiem) un peldbaseina (4 x 25 m, tribīne ar 140 sēdvietām) izbūve. Labs projekts tika realizēts Pliederu un Rāmavas
ielā, kur izbūvēta gājēju ietve un sakārtots
ielu krustojums pie vidusskolas, A7 un V2.
Vēl pie daudziem paveiktajiem darbi atzīmēšu bērnudārza „Avotiņš” piebūves būvniecību Baložos, Ķekavas parka 1. kārtas
būvniecību un jauna skeitparka izbūvi.
Ar gandarījumu un lepnumu varu atskatīties uz paveikto savā Valdlauču ciematā, kur kopā ar pašvaldību esam veikuši
stāvlaukuma izbūvi pie 8. mājas un Burtniekiem, gājēju ietves izbūvi pie 3. un 5.
mājas, Meistaru ielas seguma nomaiņu,
sakārtotas arī ciematā lokālās lietusūdeņu
kanalizācijas sistēmas. Tāpat Valdlauču
iedzīvotāji var izmantot jaunu Rīgas satiksmes autobusu maršrutu Nr. 60 pāri Dienvidu tiltam, un šķiet, ka kopā ar jaunajām
ģimenēm esam atklājuši skaistu ģimenisku pasākumu – Valdlauču Jaungada eglītes
svinēšana, kas notika ar baltu sniegu un
Ziemassvētku vecīša klātbūtnē.
Nedaudz nostalģiski pārdzīvoju kādreiz
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sava vadītā KDS „Ziedonis” likvidēšanu,
bet laiks dara savu un paver jaunas cerības
un iespējas. Meklēsim iespējas Ziedonī uzlabot un risināt ciemata ceļu jautājumus,
Rāmavas ciematā pie 23. mājas uzlikt gājēju ietvi, turpināt sakārtot daļu infrastruktūras un transportlīdzekļu jautājumus
Valdlaučos. Citi lielie novadā paredzamie
darbi un to patiesā realizēšana tiks atspoguļota mūsu novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”, nevis agresīvajās
surogātu avīzēs vai sociālajos tīklos.
Nobeigumā vēlu ar gaišām domām piepildīt lielus un mazus sapņus visiem novada iedzīvotājiem un lai mūs stiprina apziņa, ka visi kopā mēs varam paveikt daudz
labu lietu! Laimīgu 2017. gadu!

ILGONIS
LEIŠAVNIEKS,
Attīstības un
uzņēmējdarbības atbalsta
komitejas priekšsēdētājs
ai pietiek spēka!
Aizvadītais gads novada deputātiem
bija spraigs – dažs zaudēja, dažs atguva
amatu, cits devās prom no Latvijas. Lai visiem maniem kolēģiem laba veselība!
Prioritāte gan vecajā, gan jaunajā gadā
ir sakārtota vide. To apliecina jauns asfalts
uz putekļainajām ielām, izbūvētas gājēju
ietves, redzamas pirmās aprises parkam
Ķekavā un citi darbi.
Ķekavas sākumskolas ēku būvniecības
raitā gaita redzama ikvienam ķekavietim.
Uzsākta projektēšana Baložu vidusskolas
piebūvei un sporta laukumam. Dota jauna
cerība Pļavniekkalna skolai nākamajiem
100 gadiem veidolā, kādā to pazīstam, –
maza skola ar ģimenisku vidi.
Sabiedrība 2015. un 2016. gadu mijā
diskutēja par Ķekavas pašvaldības „piena
veikala” pirkuma lietderību (vairāk nekā
300 000 eiro vērtībā) Mākslas skolas vajadzībām. Ieguldot vēl 200 000 eiro, novada iedzīvotāji ir ieguvuši kvalitatīvu telpu
mākslai un skolai.
Arī šā gada mijā sabiedrība diskutē par
ēkas „Pie Mārtiņa” iegādes lietderību.
Mākslas skolas piemērs ir garantija tam,
ka drīz vien novada iedzīvotāji iegūs mūsdienīgu biroja ēku un sakoptu vidi.
Noslēgumā mazliet par priekšvēlēšanām.
Varu minēt, ka deviņas no desmit partijām
savās programmās solīs „sakārtot” Būvvaldi. Uzbrukumi Būvvaldei ir modes lieta –
nešķirojot, cik pamatotas vai nepamatotas
ir tās prasības. Kā saka – nav dūmu bez
uguns. Jāatzīst, ka dome ir bijusi pārāk iecietīga pret Būvvaldes birokratizēšanos.
Novada attīstību nākotnē ietekmēs Ķekavas apvedceļš un „Rail Baltica” dzelzceļa
divas trases. Lai plānotu novada attīstību
jaunajos apstākļos, 2016. gada decembrī
uzsākts darbs pie jauna teritorijas plānojuma izstrādes. Aicinu aktīvi iesaistīties pašvaldības organizētajās sanāksmēs, lai kopā
plānotu novada attīstību.
Vēlu jums veselību un darbaspējas. Lai
jums pietiek spēka mīlestībai, laika un
uzmanības saviem tuviniekiem un draugiem!
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AIGARS VĪTOLS,
Izglītības, kultūras
un sporta komitejas
priekšsēdētājs
ārgie novadnieki!
Katram no mums ir savs stāsts par
2016. gadu. Noteikti ir bijis daudz nozīmīgu notikumu un paveikto darbu, ir bijuši
svarīgi – reizēm patīkami, reizēm nepatīkami, bet drosmīgi – lēmumi ģimenē, skolā, darbā, novadā. Bet ne jau darbu uzskaitījums padara mūsu novadu par lielisku
vietu, kur dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties, tie ir mūsu iedzīvotāji. Paldies ikvienam, kurš piedalījies novada dzīvē gan
ar jautājumiem, gan padomu, gan kritiku
un viedokli, gan ikdienas darbiem, kas ir
daudz vērtīgāki par stratēģijām, koncepcijām un analītiskiem aprakstiem un kas
veido mūsu novadu labāku.
Kāds būs mūsu stāsts šajā gadā?
Stāsts par ticību – ticību sev, kad domā
atšķirīgi no tā, ko raksta un runā visapkārt. Ticību sev, saviem spēkiem un darbiem, kas jāpaveic.
Stāsts par izvēli – izvēli darīt, darīt mazliet vairāk nekā mums lūdz vai rakstīts
darba aprakstā. Sakopsim savu namu, pagalmu un mazu kripatiņu arī aiz sava pagalma. Tas dos iedvesmu un cerību, ka būs
labāk, ka novads kļūs par vēl labāku vietu,
kur dzīvot, strādāt, mācīties un realizēt savas idejas.
Stāsts par laimi – lai mums būtu iespējas, gribasspēks un prieks realizēt visas labās ieceres šajā gadā, jo labais vairo labo!
Laimīgu 2017. gadu!
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PĒTERIS GEKS,
deputāts
zsākot jauno gadu, atskatīšos nedaudz arī uz aizgājušo. Esmu gandarīts, ka pirms daudziem gadiem uzsāktais
Ķekavas sākumskolas vērienīgais projekts
turpina savu virzību uz mērķi. Interesanti atcerēties arī vēl tos laikus, kad bijušajā
kolhoza ābeļdārzā pastāvēja mazdārziņi,
bet tagad tur jau tuvojas nobeigumam
peldbaseina un novada lielākās sporta zāles celtniecība.
Palicis atmiņā, kā toreiz risinājām daudzas ar celtniecības uzsākšanu saistītās
problēmas, kā pretojās daži mazdārziņu
apsaimniekotāji, kad viņiem piedāvājām
dārziņus citā vietā. Kā veicās ar zemes
maiņu, lai iegūtu vienotu platību, kur blakus jaunuzceltajam objektam varētu ierīkot arī stāvvietas automašīnām. Pat transformators pagastam bija jāuzbūvē savs, jo
pieslēgties pie turpat blakus esošā neļāva
kaimiņi.
Patīkami, ka visos šajos procesos arī es
esmu pielicis savu roku. Droši vien jau
šogad citi griezīs svinīgo atklāšanas lentu
un dzers šampanieti par godu varenajam
skolas kompleksam.
Šobrīd viegli neklājas arī ar Pļavniekkalna skolas pārbūvi jeb jaunas skolas
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celtniecību. Bet ceru, ka domes priekšsēdētājam Andim Damlicam pietiks spēka
un izturības, lai šo sarežģīto celtniecības
procesu noturētu grožos. Nebūtu slikti, ja
iedzīvotāju grupa, kas ir pret jaunās skolas
celtniecību, beidzot saprastu lietas būtību
un pārstātu likt nevajadzīgus šķēršļus.
Kādreizējais tukšās taras pieņemšanas
šķūnis pie sarkanās skoliņas šogad pārtaps
par Jauno ideju centru. Apsveicama lieta.
Bet par publiskajām tualetēm vecajā Ķekavā neviens līdz šim tā īsti nebija padomājis.
Manu priekšlikumu, ko neakceptēja komitejā, vēlāk bez lielām diskusijām deputāti
atbalstīja domes sēdē. Beidzot būs arī vecajā Ķekavā sabiedriskās tualetes! Jauno
ideju centra pirmajā stāvā, kuras varēs izmantot ikviens, arī tie, kas pastaigāsies vai
atpūtīsies blakus esošajā Ķekavas parkā.
Jaunajā Gaiļa gadā visiem novada ļaudīm vēlu gaiļa neatlaidību visādu veidu
jautājumu risināšanā, jo, kā zināms, arī
gailim dažreiz nepaveicas noķert iecerēto
vistu, bet viņš tomēr ir optimists! Bet, ja
gribēsiet uzlabot savu garastāvokli vai atcerēties bijušos kolhoza laikus, tumšajos
ziemas vakaros iesaku izlasīt tikko iznākušo Pētera Geka grāmatu „Puse gadsimta
Ķekavā”.

ROBERTS JURĶIS,
deputāts
ēlos atskatīties uz pagājušo gadu gan
ar kritisku vērtējumu, gan cerībām.
Kopumā valstī un mums, iedzīvotājiem,
tas bija daudz dažādu, nereti neprognozējamu un bieži nepatīkamu pārmaiņu un
notikumu pilns. Gan jauna valdība, jauni
nodokļi, neloģiski tēriņi, piketi un protesti, gan arī tautas spēks iestāties par līdzcilvēku dzīvību, gan lieliski mūsu sportistu
panākumi sportā, kas liek pasaulei pamanīt mūsu valsti.
Pasaulei mainoties, mainās vērtības un
izpratne par to, kas notiek pasaulē, valstī
un novadā. Globālie notikumi liek mums
novērtēt to, kas mums ir, – savu valsti,
līdzcilvēkus, ģimeni un draugus, savu un
citu cilvēku padarīto darbu. Izvērtēt savu
vietu pasaulē, Latvijā, novadā. Atklāti sev
pajautāt, vai esmu sava ciema, pagasta,
pilsētas patriots, vai patiesi mīlu savus tuvākos un esmu gatavs iestāties par kopējo
drošību un labklājību.
2017. gads ir vēlēšanu gads. Atbildīgu
lēmumu un izvēles gads. Daudziem – atskaites punkts par padarīto, neizdarīto, uzbūvēto un iznīcināto.
Jaunajā gadā vēlos aicināt novada iedzīvotājus būt aktīviem, spēt atšķirot pelavas
no graudiem, spēt ieraudzīt novada nākotni tālāk par savām namdurvīm, būt atbildīgiem par saviem lēmumiem un lepoties
ar saviem darbiem, savām realizētajām
idejām, savu drosmi piecelties un neklusēt, par katru ieguldījumu mūsu novada
attīstībā.
Vēlēšanās katram no mums būs iespēja
ietekmēt novada nākotni un darīt visu, lai
novadu vadītu lemtspējīgi, atklāti, patiesi,
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drosmīgi, sabiedrības vajadzības dzirdoši
un saprotoši deputāti.
Daudzi saka: „Kā tas sanāk, ka katru reizi balsojam par citiem, bet ievēlam
tos pašus?” Tas sanāk tādēļ, ka bieži vien
daudzi iedzīvotāji saulainā vasaras dienā
izvēlas aizbraukt uz dārzu vai jūrmalu, aizmirstot aiziet uz vēlēšanām. Bieži sanāk tā,
ka, izdarot savu izvēli, pēkšņi atceramies,
ka kaimiņš arī tāds lāga vīrs, un draugi
ieteikuši balsot par draugu, jo feins čalis.
Nereti izvēlamies jauko kaimiņu, smaidīgo
draugu, neiedziļinoties, ka mēs izvēlamies
savu darbinieku nākamajiem četriem gadiem. Domāju, ka, izvēloties darbspējīgus
un izglītotus deputātu kandidātus, ir jāvadās no tām kvalitātēm, ko vēlamies redzēt
darbiniekos, situācijā, ja jūs būtu direktors.
Diemžēl vai par laimi, pašreizējā valdošā
koalīcija un tās darbi jau divu priekšsēžu
vadībā ir kliedzošs paraugs tam, ko un kā
izvēlēties un par ko (ne)vēlēt. Labāk darīt
visu, lai attīstītu un uzlabotu novadu, nevis
glābt no iznīcības, ko vēl var saglābt.
Deputātiem novēlu atlikušajā šīs domes pilnvaru laikā pieņemt saprotamus
un loģiskus lēmumus vai – vēl labāk – nepieņemt destruktīvus lēmumus! Novēlu
spēku saglabāt Pļavniekkalna skolu, rodot
iespēju jaunās skolas būvniecībai jaunā
vietā, atjaunot aktīvu kultūras dzīvi un
beidzot ieklausīties novada iedzīvotāju
viedoklī, vēlmēs, problēmās un nākt visām
pusēm kopā uz konstruktīvām sarunām
un kopīgiem darbiem! Lai miers un saticība valda mūsu novadā un katrā mājā!

ANDRIS
CEĻMALNIEKS,
deputāts
ienījamie Ķekavas novada iedzīvotāji!
Draugi, kolēģi, domubiedri! Citādi
domājošie un visi labām idejām bagātie!
Vēja spārniem ir aiztraucies 2016. gads.
Tas ir bijis piepildīts ar lēmumiem, darbiem, notikumiem un pasākumiem. Atskatoties raisās pārdomas, kas ir tas būtiskākais, ar ko gribas lepoties un uzskatīt
par sasniegumu, un kas varētu būt bijis
citādāk.
Mans notikumu TOP, kas sagādāja gandarījumu.
Novadā: 2016. gada budžeta apspriešana un pieņemšana – visi kā viens! Novada
domes un pašvaldības atbalsts novada izglītības iestāžu pedagogiem algu reformas
kontekstā. Nāves salas kauju simtgades
atceres pasākumu cikls. Latvijas aizsardzības fonda „Lāčplēsis” atzinība Daugmales
skolai par veikto patriotiskās audzināšanas
darbā.
Daugmales skolā: skolas kolektīva komandas gara apliecināšana ikdienā un jo
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īpaši Lieldienu, skolas 90. gadadienas un
Ziemassvētku pasākumu organizēšanā.
Pirmsskolas grupas paplašināšana līdz 108
vietām, pirmsskolas pedagogu un darbinieku izaugsmes vēlme. Multifunkcionālā
centra darbinieku ieguldījums, nodrošinot
kārtējo baseina apmeklētāju skaita rekordu – 2016. gadā 37 569 peldētāji! Skolas
muzeja telpu izveidošana un labiekārtošana. Paldies visiem skolas darbiniekiem!
Deputāta darbā: paveiktais novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumu sagatavošanā – paldies Lindai Zaķei
par radošu sadarbību! Paveiktais skolotāju
atalgojuma problēmu risināšanā – paldies
visiem deputātiem par iedziļināšanos, izpratni un atsaucību!
Personīgi: Daugmales ģimenes ārsta
kabinets. Solījumiem un cerībām nav noilguma!
Tagad notikumi, kuri, manuprāt, varētu
būt attīstījušies citādi, nonākot pie labāka
rezultāta.
Domes koalīcijas komandas maiņa.
Pļavniekkalna skolas sāga. 2017. gada
pašvaldības budžeta gatavošana. Katrā no
šiem notikumiem ir arī mana atbildības
daļa. Kam taisnība – to izšķirs laiks, tikai
žēl, ka tā ir vienīgā lieta, ko nespējam uzkrāt, kaut saņemam par velti, un laiks, kas
pagājis nekonstruktīvos strīdos, ir zaudējums mums visiem.
Strādājot izglītības iestādē, ikdienā esmu
starp bērniem, jauniešiem un dažāda gadagājuma pedagogiem un vecākiem. Tas ir
pieredzes, uzvedības un kultūras mikslis,
kas nemitīgi liek mācīties un trenēt prasmi
pieņemt, analizēt un pārspriest dažādo un
atšķirīgo. Atrašanās šīs dažādības vidū neļauj uzaugt „garozai”.
2017. gadā visiem novada iedzīvotājiem
novēlu izlauzties no ikdienas rutīnas un
ieklausīties! Ieklausīties un dzirdēt, uzklausīt un iejusties, sarunāties un spriest! Tikai
dzirdot un saprotot, mēs varam nonākt pie
kopīgiem secinājumiem. Visiem veiksmīgu
un atbildības pilnu jauno, 2017. gadu!

VĒSMA OZOLIŅA,
deputāte
aules stars dubļos iemirdzas
tikpat spoži
cik skaisti sakoptā dobē –
gaisma nešķiro,
nāk un piepilda telpu, nāk un notiek.
Gaisma nešķiro –
nāk un pārglezno sajūtas,
nāk, lai vienmēr cerību klātu.
Lai visas jūsu cerības piepildās jaunajā
gadā!
Lai veiksme darbos un daudz mīlestības
ģimenē!
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IEVA ARNTE,
deputāte
ākot ar pozitīvo Ķekavas novadā
2016. gadā, jāsaka, ka mums atkal ir ar
ko lepoties – Justs Sirmais, Latvijas Eirovīzijas uzvarētājs, un Linda Kinca, Latvijas
skaistuma karaliene – abi jaunieši ir mūsējie – uzauguši un dzīvo Ķekavā. Prieks un
lepnums par viņu panākumiem valsts un
starptautiskā mērogā!
Kas attiecas uz darbu Ķekavas novada
domē – 2016. gads ir izcēlies ar dārgiem
un neracionāliem projektiem, pretrunīgiem domes lēmumiem. Īpaši pārsteidzoša
ir bijusi domes vadības augstprātība, nekonsekvence lēmumu pieņemšanā, pilnīga
iedzīvotāju viedokļa ignorēšana, informācijas slēpšana, sabiedrisko apspriešanu
rezultātu neatzīšana un apbrīnojama ietiepība, par spīti argumentu trūkumam, turēties pie saviem projektiem, kuri, tā vien
liekas, ir jādabū cauri par katru cenu.
Tautā runā, ka Ķekavas novada domē
esot sile, pie kuras deputāti varot baroties,
dabūt visādus labumus. Var jau būt, ka ir,
bet neesmu to redzējusi. Vien dzirdēts, ka
pie tās siles tā varot nosmērēties, ka neatmazgāsies visu mūžu. Bet lai nu tas paliek
folklorai...
Diemžēl daļai domes deputātu vēl arvien ir saglabājusies padomju okupācijas
laikā izkropļotā apziņa, ka pašvaldība ir
kopēja bezsaimnieka manta, tādēļ katrs
var ņemt, ko var paņemt. Ja jau iepriekš
pieminēju „sili”, tad tagad laikam jāsaka:
daļai deputātu pašvaldība ir kā kartupeļu
lauks – kurš lielāks ..., tas vairāk izrok!
Par funkcionējošas Pļavniekkalna sākumskolas ēkas nojaukšanu ar visiem no
tā izrietošiem sarežģījumiem un nekustamā īpašuma – izdemolēta grausta „Pie
Mārtiņa” – iegādi runāsim vēl ilgi – gan
tiesa, gan KNAB strādā, lai atšķetinātu šo
lēmumu aizkulises.
2016. gadā Ķekavas novada domē strādāju opozīcijā. Aizvadītais gads man ir bijis citāds, tomēr labs! Pārstāvot Nacionālo
apvienību domes opozīcijā, esmu guvusi
neatsveramu pieredzi turpmākai politiskai
karjerai. Paldies kolēģiem par to!
Nav ļaunuma bez labuma! – šādā aspektā raugoties, aizvadītais gads ir bijis labs arī
jums, iedzīvotājiem. Jūs it kā zinājāt savus
priekšstāvjus, paši kā nekā ievēlējāt. Šogad
ir jāizdara secinājumi – kas bijis labs un
ko nepavisam vairs nedrīkst pieļaut. Caur
skaudru pieredzi, kuru man ļoti būtu gribējies jums aiztaupīt, ir bijusi iespēja iepazīt savu deputātu spriestspēju, lemtspēju,
vārda turēšanu un morālo stāju vai arī šo
kvalitāšu neesamību. Arī par to jāsaka paldies!
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Ziemassvētku vecītim lūdzu, lai dāvā
man godprātīgus un inteliģentus kolēģus.
Viens viņš to nevarēšot piepildīt – esot
jāgaida līdz vasaras sākumam un esot vajadzīga visu jūsu līdzdalība! Kā vēlēsiet, tā
būs! Lai veiksmīgs 2017. gads!

ANDIS ADATS,
deputāts
ispozitīvākais pagājušā gada notikums, manuprāt, ir sabiedrības
iesaistīšanās Ķekavas novada domes lēmumu pieņemšanā, un labākais piemērs
tam ir Pļavniekkalna skolas vecāku padomes pārstāvju aktīvā priekšlikumu izteikšana lēmuma pieņemšanā par jaunas
skolas būvniecību. Neskatoties uz vecāku un domes vadības atšķirīgo viedokli,
dialogs turpinās pat vēl pēc šiem vecākiem nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas,
un varas pārstāvji ir spiesti atbildēt uz
neērtiem jautājumiem. Sabiedrība nav
klusējusi arī pēc strīdīgo telpu „Pie Mārtiņa” iegādes pašvaldības policijas vajadzībām.
Pozitīvi vērtējama ir tendence sabiedrībai censties atspoguļot tās tēmas, kuras
tiek noklusētas oficiālajos pašvaldības informācijas līdzekļos. Tā, pēc informatīvā
izdevuma „Ķekavietis” parādīšanās, arvien biežāk var lasīt pašvaldības vadības
skaidrošanos par kādu sabiedrībai līdz šim
nezināmu tēmu. Sabiedrības aktīvas darbības rezultātā pašvaldība beidzot sāka risināt jautājumu par ūdens un kanalizācijas
pieslēgumu organizēšanu privātmājām un
jaunajiem projektiem.
Jaunajā gadā sagaidu, ka, atbildot uz
sabiedrības padziļināto interesi par pašvaldībā plānotajiem darbiem, beidzot tiks
apstiprināts pārskatāms un reāls Ķekavas
novada budžets trijiem gadiem, kur katrs
iedzīvotājs varētu pārliecināties, ka domes
darbs ir plānveidīgs un prognozējams.
Ļoti vēlos, lai ne tikai pašvaldības iestāžu
vadītāji, bet arī iedzīvotāji mūsu naudas
sadalīšanas labirintos varētu atrast atbildi
uz jautājumu: „Kad TO vai ŠO pašvaldība
iecerējusi paveikt?”, nevis kādu rītu uzdot
jautājumu: „Kāpēc TO izdarīja šeit un tagad, nevis tur un vakar?”.
2017. gadā novēlu iedzīvotājiem arvien
aktīvāk iesaistīties pašvaldības darbā,
izteikt savu viedokli un piedalīties publiskajās apspriedēs par pašvaldībai un
jums svarīgiem jautājumiem, veiksmīgi
izmantot jums doto priekšrocību – pašvaldību vēlēšanās izvēlēties jūs saprotošu,
aktīvu un darboties spējīgu deputātu pulku. Katrai ģimenei vēlu sasniegt iecerētos mērķus, iegūt ģimenisku saticību un
sirdsmieru.

V
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Ķekavas Novads 2017. gada 17. janvāris
Iedzīvotāji jautā – mēs atbildam
Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbildes uz iedzīvotāju biežāk
uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolas
nākotni un mācību procesa nodrošināšanu
Kur notiks mācības Pļavniekkalna sākumskolas bērniem
2017./2018. mācību gadā?
Mācības tiks nodrošinātas vecajā
Ķekavas sākumskolas ēkā Skolas
ielā 2, Ķekavā, saskaņā ar ārējos
normatīvajos aktos noteikto.
Vai ēka Skolas ielā 2 ir akreditēta izglītības pakalpojumu un
programmu nodrošināšanai, ko
pašreiz nodrošina Pļavniekkalna sākumskolas telpās? Vai tiks
nodrošinātas visas prasības saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolā īstenoto programmu „Speciālās pamatizglītības 1. posma programma izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem”?
Pļavniekkalna sākumskolas mācību procesa nodrošināšana Skolas ielā 2, Ķekavā, tiks saskaņota
ar attiecīgajām valsts institūcijām, kas ir atbildīgas par ēkas atbilstību izglītības procesu nodrošināšanai.
Kāds būs ēkas telpu sadalījums
atbilstoši to izmantošanai, un
kādā veidā tiks nodrošināta skolēnu ēdināšana?
Ēkas Skolas ielā 2 telpu izmantošanas plānu mācību procesa
nodrošināšanai izstrādā Pļavniekkalna sākumskolas direktore
Agita Baltmane. Šobrīd šis plāns
vēl tiks precizēts, balstoties uz
šogad janvārī veiktajiem vecāku
aptaujas rezultātiem. Ēdināšana
šajā ēkā būs organizēta tāpat kā
tad, kad tur mācījās Ķekavas vidusskolas sākumskolas audzēkņi.
Kā tiks nodrošināta Pļavniekkalna sākumskolas audzēkņu
transportēšana uz skolu Ķekavā
un atpakaļ, kā arī kārtība skolas
autobusos?
Skolēnu autobusa maršrutu un
to braukšanas laikus izstrādās
Ķekavas novada pašvaldības atbildīgais darbinieks par skolēnu
pārvadāšanu un Pļavniekkalna
skolas direktore Agita Baltmane,
balstoties uz šogad janvārī veikto
vecāku aptauju.
Kārtība skolas autobusos tiks
nodrošināta atbilstoši Ķekavas
novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem „Uzvedības
noteikumi skolēnu autobusos”.
Ne visi skolēni veselības vai psihoemocionālā stāvokļa dēļ var
izmantot skolēnu pārvadāšanai
paredzētos autobusus. Vai šādos

gadījumos vecākiem tiks segti
skolēna pārvadāšanas izdevumi?
Izglītojamiem ar speciālām un
papildu vajadzībām tiek segti transporta izdevumi, ja šādu
nepieciešamību apliecina pedagoģiski–medicīniskās komisijas
atzinums.
Vai, pārceļot mācības uz laiku
Ķekavā, skolēniem saglabāsies
esošais klases audzinātājs, un
vai pedagogiem būs saglabāta
alga esošajā līmenī?
Pašvaldība plāno saglabāt gan
klases sadalījumu (tās netiek
plānots apvienot), gan arī esošos
klases audzinātājus.
Neskatoties uz iespējamām
skolēnu skaita izmaiņām klasē,
pašvaldība plāno arī saglabāt pedagogiem atalgojumu līdzšinējā
apmērā, jo pašvaldība novērtē savus pedagogus un ir ieinteresēta
saglabāt kvalificētu pedagogu kolektīvu Ķekavas novadā.
Kā un kur tiks organizētas sporta nodarbības Pļavniekkalna sākumskolas skolēniem gada aukstajos mēnešos?
Sporta stundas tiks organizētas
Skolas ielā 2, Ķekavā, ēkas aktivitāšu zālē.
Cik liels finansējums atvēlēts
Pļavniekkalna sākumskolas mācību procesa nodrošināšanai
2017. gadā?
Jaunas skolas būvniecības laikā
Pļavniekkalna sākumskola tiek
pārvietota uz ēku Skolas ielā 2,
Ķekavā. Pļavniekkalna sākumskolas budžetā ir ieplānoti līdzekļi
skolas uzturēšanai un mācību
procesa nodrošināšanai.
Uzturēšanas izdevumi Pļavniekkalna sākumskolas mācību
procesa nodrošināšanai 2017. gadā plānoti 438 895 eiro (tajā skaitā 390 167 eiro pedagogu un personāla atalgojums, no kura valsts
mērķdotācijas plānotas 216 677
eiro). Salīdzinoši 2016. gadā skolas uzturēšanas izdevumi plānoti
387 649 eiro. Budžeta pieaugums
saistīts tikai ar pedagogu atalgojumu, kas ir plus 54 952 eiro.
Telpu sagatavošanai mācību
procesam pašvaldības 2017. gada
pamatbudžetā, pēc aptuvenām
darbu tāmēm, paredzēti 30 540
eiro. Faktiskās izmaksas būs zināmas pēc iepirkumu procedūras
veikšanas. (Tie ir līdzekļi, kuri
nebūs jāmaksā par moduļu nomu

2017. gadā, t.i., 50 000 eiro). Pēc
remontdarbu veikšanas tiks saņemti atzinumi no valsts kompetentajām institūcijām atbilstoši
ārējiem normatīvajiem aktiem.
Kāds ir laika grafiks, lai nodrošinātu skolas kvalitatīvu rekonstrukciju un mācību procesu tās
laikā?
Līdz 2017. gada 15. augustam
ir plānots sagatavot ēku Skolas
ielā 2, Ķekavā, mācību procesa
nodrošināšanai atbilstoši ārējos
normatīvajos aktos noteiktajam
un uzsākt jaunas skolas būvniecību 2017. gada otrajā pusē.
Vai var izsniegt veikto finanšu
un ekonomisko izvērtējumu par
Pļavniekkalna sākumskolas jaunās ēkas būvniecības projektu?
Veikt finanšu ekonomisko izvērtējumu nav iespējams, jo ir iesniegta provizoriska informācija.
Finanšu ekonomisko aprēķinu
un izvērtējumu pašvaldība varēs
sniegt tad, kad būs izstrādāts un
iesniegts jaunās ēkas būvniecības
projekts ar tāmēm.
Vai jaunajai Pļavniekkalna skolai pietiks kapacitātes uzņemt
bērnus no Katlakalna un tam
piegulošās teritorijas?
2015. gada 15. septembrī Ķekavas novada dome apstiprināja
Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģisko rīcības plānu
2015.–2018. gadam (lēmums
Nr. 1§., protokols Nr. 25), kurā ir
analizēts esošā Ķekavas novada
izglītības infrastruktūras situācija, audzēkņu skaita prognoze,
izglītības iestāžu infrastruktūras
situācijas problēmu raksturojums
un noteikti attīstības virzieni un
rīcības plāns, kā arī apstiprināta
izglītības infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija
2015.–2018. gadam. Saskaņā ar
šo plānu un apstiprināto prognozi ir secināms, ka jaunās Pļavniekkalna sākumskolas kapacitāte būs pietiekama.
Kad plānots pabeigt jaunās
Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību?
Jaunās Pļavniekkalna skolas būvniecību plānots pabeigt 2018.
gadā, ja neradīsies neparedzami
šķēršļi būvniecības procesā.
Vai vecajā Ķekavas sākumskolā ir veikti remontdarbi kopš
2003. gada?
Norādītajā laika posmā ir veikti
ikgadējie aktuālie ēkas uzturēšanas darbi.

Kur var iepazīties ar ekspertu
novērtējumu un atzinumu, kas
veiktas par veco Ķekavas sākumskolas ēku?
Ar Ķekavas sākumskolas ēkas
būvekspertīzes apjomu, pamatojoties uz Informācijas atklātības
likuma 11.2 panta ceturto daļu,
ikviens iedzīvotājs var iepazīties
pašvaldības administrācijas ēkā –
Attīstības daļā, ierašanās laiku
iepriekš saskaņojot ar Attīstības
daļas vadītāja p.i. Māri Ozoliņu,
tālrunis 67847157.
Vienlaikus informējam, ka Ķekavas sākumskolas ēkai ekspertīze pasūtīta, lai izvērtētu ēkas
nesošās konstrukcijas, plānojot
palielināt ēkas būvapjomu, ēku
pielāgojot telpām Mākslas skolas
vajadzībām. Īslaicīgi izvietojot
šajā ēkā Pļavniekkalna sākumskolu, nepalielinās ne ēkas būvapjoms, ne slodze konstrukcijām.
Līdz ar to šīs ekspertīzes slēdziens
nav pilnā apmērā attiecināms
uz Pļavniekkalna sākumskolas
pagaidu izvietošanu šajās telpās.
Pašvaldības speciālisti, gatavojot

remontu darbu plānu, izmanto
minētās ekspertīzes slēdzienus
tik tālu, cik tas nepieciešams labākas vides radīšanai.
Kāds ir vecās Ķekavas sākumskolas ēkas remontdarbu plāns?
Šā gada 10. janvārī vecās Ķekavas
sākumskolas ēku Skolas ielā 2,
Ķekavā, apsekoja Būvniecības
kontroles biroja speciālisti. Šobrīd
pašvaldība gaida atzinumu no
Būvniecības kontroles biroja, kurā
būs norādīts ēkas tehniskā stāvokļa slēdziens, kā arī ieteicamie
risinājumi pārkāpumu vai bojājumu novēršanai. Balstoties uz to,
pašvaldība izstrādās minētās ēkas
remontdarbu detalizētu plānu.
Vai vecajā Ķekavas sākumskolā
un tai piegulošajā teritorijā ir
plānoti kādi būvdarbi nākamajā
mācību gadā, un kādi pasākumi
tad paredzēti bērnu drošībai?
Piegulošajā teritorijā 2017.–2018.
gadā ir plānota būvniecība, kas
notiks atbilstoši darba organizēšanas projektiem.

Jaunas tehnoloģijas Ķekavas
novadpētniecības muzejā
Mūsu novadnieka mākslinieka
Edgara Ozoliņa pastāvīgā ekspozīcija ir papildināta ar skārienjutīgu displeju, kurā Ķekavas novadpētniecības muzejs
ir ievietojis 2045 vienības –
fotogrāfijas, dokumentus, skices, zīmējumus bērnu grāmatām,
periodiskajiem izdevumiem un
citus interesantus materiālus no
muzeja krājuma un Armīna Ozoliņa personīgā arhīva.
Visi materiāli ir tematiski sadalīti sešās lielās tēmās – biogrāfija,
publicējumi, ilustrācijas grāmatām, video/audio, piezīmes, vērojumi un dažādi darbi –, kuras
satur arī apakšnodaļas.
Muzeja apmeklētājiem tagad
ir iespēja ieklausīties arī paša
E. Ozoliņa pārdomās par pasauli,
Latviju, latviešiem, par cilvēces

attīstību 20. gadsimtā, kā arī palasīt viņa vēsturiski politiskās un
s adzīviski sabiedriskās piezīmes.
Mazajiem apmeklētājiem muzejs
var piedāvāt noskatīties 1975. gadā uzņēmto animācijas filmu
„Āfrikas ola”, kuras režisors ir
A. Burovs, mūzikas autors P. Plakidis un mākslinieks E. Ozoliņš.
Ekspozīcija ir papildināta arī ar
E. Ozoliņa atraitnes Anitas Dzidras Kalniņas dāvināto mākslinieka rakstāmgaldu un krēslu.
Ināra Rumbina

PAR PAŠVALDĪBAS OFICIĀLAJIEM
INFORMĀCIJAS KANĀLIEM

Ķekavas novada pašvaldība aicina informāciju par pašvaldības darbu
un aktualitātēm iegūt pašvaldības oficiālajos informācijas kanālos, t.i.,
informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”,
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv (www.kekava.lv, www.daugmale.lv,
www.balozi.lv un www.parkulturu.lv), sociālo tīklu kontos vietnēs
www.facebook.com (@KekavasNovads) un www.twitter.com (@kekavas_novads).
Citas vietnes sociālajos tīklos, kas pēdējā laikā izveidotas ar līdzīgu nosaukumu un
pozicionējas kā Ķekavas novada ziņu izplatītāji, nav Ķekavas novada pašvaldības
informācijas kanāli. Tā ir iedzīvotāju veidotu grupu privāta iniciatīva ar
nolūku paust savu viedokli.
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Ķekavas Novads 2017. gada 17. janvāris

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!

Ķekavas novadā
2017. gada janvārī
ĶEKAVAS PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Dagmāra Petkeviča
Vitālijs Aleksandrovs
85 gadu jubileju svin
Valentīna Biksone
Briģe Ārija
Anna Ludāne
Zigurds Šlics
80 gadu jubileju svin
Jūlijs Kruževņaks
Nadežda Žaļeščika
Aina Berga
Inta Kamaldniece
Dzidra Doškina
BALOŽU PILSĒTĀ
85 gadu jubileju svin
Aina Reisa
80 gadu jubileju svin
Aleksejs Ščepkins
Vladimirs Šubins
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Fakti
2016. gadā Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
kopumā reģistrēti:
236 jaundzimušie,
110 laulības
(t.sk. 19 baznīcā),
152 mirušie.

Tauriņš piedzima
skaļā cilvēku pūlī
un visi apklusa –
Audz liels mans mazais brīnums!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada decembrī
reģistrēti
14 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Arina, Gustavs, Anna,
Kristens, Marko, Endijs,
Denīze, Gabriela, Jānis,
Evelīna, Sintija, Nora,
Beāte, Sindija.

Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

***

Saņem, mīļais, manu roku ciešāk
Un pa liepu laipu ved!
Es tev nešauboties līdzi iešu,
Kaut visapkārt zibens blāzmu met.
(Ā. Elksne)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada decembrī
reģistrētas 14 laulības, tajā
skaitā četras baznīcā.

Apsveicam! Ķekavas novada dome

***

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj
zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj
cilvēka mūžu.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2016. gada decembrī
reģistrēti 14 mirušie:
Andrejs Razgals (1964)
Anna Driča (1923)
Antoņina Deidule (1928)
Astra Emke (1929)
Dzidra Emīlija Drozdova
(1927)
Elga Apsolone (1933)
Gaļina Kirvele (1929)
Juris Salmanis (1942)
Maija Zeļonka (1938)
Mārtiņš Šuķis (1951)
Modris Gunārs Rītiņš (1936)
Rita Katkeviča (1938)
Skaidrīte Sliževska (1949)
Valdis Kinerts (1951)

Ķekavas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Paziņojums par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos,
Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2016. gada 22. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.
§ 5. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas pagastā
apstiprināšanu”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju būvniecība.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Interesenti var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr.
67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00
un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā
Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2016. gada 22. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.
§ 4. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).
Papildu informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv
un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā
„Teritorijas attīstības plānošana”.
PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI
Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada 13. februārī plkst. 10.00 Ķekavā,
Gaismas ielā 17, Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli izsola zemes gabala „Murdiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā
(kadastra apzīmējums 8070 008 1121), daļas 0,25 ha platībā, un Sausās
Daugavas upes (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 1299) daļas 1,3065 ha platībā, turpmāk tekstā – Nomas objekts, nomas tiesības (ar
apbūves tiesībām) uz 10 gadiem. Nomas objekta plānotā izmantošana –
aktīvās atpūtas centra izveide.
Nomas objekta izsoles sākumcena – 1,5% no nomas objekta kadastrālās
vērtības gadā, kas sastāda 7,44 EUR. Izsoles solis – 10% no nomas objekta
kadastrālās vērtības gadā. Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību
ieguvējam būs jāmaksā PVN un nekustamā īpašuma nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
100 EUR apmērā un reģistrācijas maksa 50 EUR apmērā Ķekavas novada
pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS „SEB
banka” kontā LV62UNLA0050014272800.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu, iesniegt
pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot nomas objekta apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, 11. kabinetā.
Tālr. uzziņām 67847151.

Līdzjūtības
Dzīvē ir sāpes, kuras mēs nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kuri mierināt spētu.
Atnāk draugi, nostājas blakus un klusē –
Kaut vai tā lai tevi mierināt spētu...

Mēs skumstam līdz ar Enriko, Rodrigo un Kristiānu,
tēti zaudējot.

Līdzjūtības

Klasesbiedri un viņu vecāki

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt ...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gundara Broka tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.

Baložu vidusskolas kolektīvs

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kristiānai, brāļiem un māmiņai,
tēti kapu kalniņā pavadot.
Baložu vidusskolas 9.a klases audzinātāja, klasesbiedri un vecāki

Reiz pienāk diena – nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp ...
(O. Skuja)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baložu vidusskolas direktorei
Vitai Brokai, laulāto draugu mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada dome
Ķekavas novada pašvaldība

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vitai Brokai,
dzīvesbiedru mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada sporta skolas kolektīvs

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2016. gada 29. septembra sēdes
lēmumu Nr. 3. § 8. (protokols Nr. 27.)
Precizēti
ar Ķekavas novada domes
2016. gada 27. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 6. § 1. (protokols Nr. 29.)

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 novada administratīvajā teritorijā.
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
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Pasniedz Jauniešu gada balvas sportā
Turpinājums no 1. lpp.
Nominācijā „2016. gada panākums sportā jaunietēm komandu
sporta veidos” balvu ieguva florboliste Elīna Jeige, kura tika atzīta par sezonas labāko vārtsardzi,
iekļauta Latvijas izlasē un maijā
pārstāvēja Latviju pasaules čempionātā Kanādā. Savukārt Latvijas vicečempions regbijā Toms
Ārends un Latvijas Republikas
basketbola čempionāta bronzas
medaļnieks Roberts Dauburs saņēma 2016. gada jauniešu komandu sporta veidu panākumu balvas.
Tomasa Šaicāna aizvadītās

sezonas rezultāti – zelts Lietuvas
Junioru čempionātā, izcīnītā otrā
vieta Latvijas Junioru čempionātā
motokrosā un Latvijas kausa kopvērtējumā – tika atzīti par tehnisko sporta veidu kategorijas augstāko panākumu 2016. gadā.
Tikmēr florbola klubs „Ķekavas
Bulldogs” varēja lepoties ar divām
Jauniešu gada balvām sportā – aizejošā gada komandas panākuma
balva tika pasniegta gan „Ķekavas
Bulldogs” meiteņu komandai (U18),
kas izcīnīja Latvijas čempionu titulu,
gan zēnu komandai (U11) par godpilno otro vietu Latvijas čempionātā

florbolā. Tāpat komandu panākumu
balvu saņēma Baložu velodrošības
komanda – Latvijas skolu sacensību
un Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensību laureāti.
Nominācijā „Uzlecošā zvaigzne
2016” apbalvojumu saņēma divi jaunie censoņi – daudzsološais burātājs
Bruno Spigēns, kurš tiek atzīts par
visstraujāk progresējušo sava sporta
veida pārstāvi novadā, un mērķtiecīgā peldētāja Elīza Kauliņa, kura ar
sev raksturīgo neatlaidību izcīnījusi
deviņas godalgotas vietas individuālajās peldēšanas disciplīnās.
Pateicībā par iedvesmu un ne-

atlaidīgo darbu jauno talantu attīstībā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pasniedza arī
„Labākā jauniešu trenera balvu
2016”. Šajā gadā to saņēma vindsērfinga treneri Māris Minkevics
un Raitis Škutāns.
Ķekavas novada iedzīvotāji
piedalījās jauno sportistu apbalvošanā, ne vien piesakot pretendentus, bet arī izmantojot iespēju
elektroniski nobalsot par sporta
veidu, savu favorītu individuālajā un komandu sporta veidā. Par
2016. gada populārākajiem sportistiem kļuva peldētāji Mārcis

Videnieks un Melānija Pulle, peldēšanai kļūstot arī par populārāko sporta veidu novadā. Savukārt
populārākās komandas tituls tika
piešķirts futbola kluba „Auda”
jauniešu (2009. gads) komandai.
Ķekavas novada domes vārdā
jaunos sportistus sveica domes
priekšsēdētājs Andis Damlics, uzsverot jauno censoņu panākumus
un sadarbību ar Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūru par
novada sporta infrastruktūras attīstīšanu un modernizēšanu.
Foto skatīt – sports.kekava.lv
Laura Mozule
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2. februārī
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Ķekavas vidusskola

7. februārī
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9. februārī

plkst. 16.00

Ķekavas sporta klubs

9. februārī

plkst. 17.00

Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Talsu NSS/Krauzers U13
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Talsu NSS/Krauzers U14
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–Rīgas satiksme
Latvijas čempionāts florbolā (Junioru līga) Ķekavas Bulldogs–KNSS
Ķekavas novada sporta laureāts 2016
LR komandu čempionāts novusā vīriešiem 1. līga 2. posms
Ziema 2017 II posms
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.) Ķekavas Bulldogs–FK NND
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) Ķekava–Lielvārde/FatPipe
Latvijas čempionāts florbolā U10 (zēni) sabraukums
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr. 2. līga) Ķekavas Bulldogs–SK Coyote
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) Ķekava–Lekrings
Latvijas Basketbola Alternatīvās līgas spēle (vīr.) ISG/Ķekava–RUMBA/LSPA
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Rubene/KSS
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Rubene/KSS
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Rubene/KSS
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–Ikšķile
Latvijas čempionāts florbolā (Junioru līga) Ķekavas Bulldogs–Bauskas BJSS
Olybet Entuziastu sieviešu basketbola līga Ķekava–A.R.T./Malkas pasaule
Ķekavas novada atklātais čempionāts šahā jauniešiem
Ziema 2017 III posms
Latvijas čempionāts florbolā U10 (meitenes) sabraukums
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Antidopings.lv–GTS
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā NAUDA–Īstie veči
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā
Daugmales Dadzis–Trilines Poligrāfija
Latvijas čempionāts florbolā U9 (zēni) sabraukums
Dubultamatieru līga (basketbols vīr.)
Ballzy Elites līga BK Ķekava/ThermoKid–Ballzy/Mārupe
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Valmiera BSS U13
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijas spēle BK Ķekava–Līvāni
Maxibasketbols 45+ vīrieši Ķekava–Salaspils
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) Ķekava–FK Rīga
Latvijas čempionāts florbolā (Junioru līga)
Ķekavas Bulldogs–Talsu NSS/Irlava
Olybet Entuziastu sieviešu basketbola līga Ķekava–HOPE
LR komandu čempionāts novusā vīriešiem 2. līga 3. posms
Ziema 2017 IV posms
Latvijas čempionāts florbolā U8 (zēni) sabraukums
2016/17. gada LFF Zemgales reģiona telpu futbola čempionāts U9 (zēni)
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr. 2.līga) Ķekavas Bulldogs–FK Vārme
Latvijas Basketbola Alternatīvās līgas spēle (vīr.)
ISG/Ķekava–BK REALIA
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Kurši U13
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Kurši U14
Maxibasketbols 60+ vīrieši Ķekava–Garkalnes novads
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni)
Ķekavas Bulldogs–FS Masters/Ulbroka
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Bauskas BJSS

Ķekavas sporta klubs
Baložu vidusskolas
Ķekavas novada skolēnu III ziemas sporta spēles
sporta laukums
10. februārī plkst. 20.00 Ķekavas sporta klubs Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–RTU
11. februārī plkst. 10.30. Ķekavas sporta klubs 2016/17. gada LFF Zemgales reģiona telpu futbola čempionāts U14 (zēni)
11. februārī plkst. 12.00 Ķekavas vidusskola
Maxibasketbols 45+ vīrieši Ķekava–Ventspils
11. februārī plkst. 16.00 Ķekavas sporta klubs Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.) Ķekavas Bulldogs–Rīgas Lauvas
12. februārī plkst. 13.00 Ķekavas sporta klubs Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.) FK Ķekava–Ķekavas Bulldogs
12. februārī plkst. 19.00 Ķekavas sporta klubs Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) Ķekava–Rubene
Baložu vidusskolas
12. februārī plkst. 11.00
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā NAUDA–Antidopings.lv
sporta komplekss
Baložu vidusskolas
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā FC Ķengarags–
12.februārī plkst. 12.00
sporta komplekss
Daugmales Dadzis
Baložu vidusskolas
12.februārī plkst. 13.00
Ķekavas novada atklātais čempionāts telpu futbolā GTS–Īstie veči
sporta komplekss
14.februārī plkst. 10.00 Ķekavas sporta klubs Starpnovadu kauss basketbolā skolu komandām
Plašāka informācija par pasākumiem un izmaiņām sekot līdzi sports.kekava.lv
10. februārī plkst. 11.00
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS
21. janvāris plkst. 16.00 Koru
koncerts „Kur tu teci, gailīti”.
Piedalās Priekules sieviešu koris, vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Savieši” (Katlakalns),
jauktie kori „Mēmele” (Code),
„Salve” (Rīga), „Zemdega” (Baloži). Ieejas maksa: 1 eiro.
11. februārī plkst. 18.00 Jauniešu ansambļa „Vivo” draugu
koncerts „Atver savu sirdi”. Ieejas maksa: 1 eiro.
22. februārī plkst. 9.00 un 10.30
Teātra apvienības „Teātris un ES”
jautra izrāde bērniem „Toms pret
superpelēm”. Ieejas maksa: 3 eiro.
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 tavs četrkājainais mīlulis
patiesībā domā par tevi.” Dramatizējums, režija – Ivars Lūsis.
Kaķa lomā – Jānis Jarāns.
Biļetes cena: janvārī – 7 eiro, februārī – 9 eiro. Biļetes nopērkamas
Baložu kultūras nama un „Biļešu
paradīzes” kasēs.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
KULTŪRAS NODAĻA
18., 25. janvārī un 1. februārī
plkst. 19.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā, turpinot
aizsāktās tradīcijas un gatavojoties sagaidīt Latvijas Valsts simtgadi latviskās noskaņās, – latviskās dzīvesziņas 10 nodarbību
kurss, kuru vada latviskās dzīvesziņas biedrības „Saulesrīts” vadītājs un pirtnieks Roberts Šilings.
ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
20. janvārī plkst. 19.00 Dokumentālā filma „Tēvu barikādes”.
Režisors Z. Vidiņš. Ieeja bez
maksas.
21. janvārī plkst.19.00 Ķekavas danču vakars.
28. janvārī plkst. 19.00 Komiķa Maksima Trivaškeviča

BARIKĀŽU LAIKS.
DOLES TAUTAS NAMĀ 20. janvārī plkst. 19.00
Z. Vidiņa filma „Tēvu barikādes”. Ieeja bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
22. janvārī plkst. 15.00 Novadnieku tikšanās – atmiņu stāsti.
Z. Vidiņa filma „Tēvu barikādes”. Ieeja bez maksas.
stand-up izrāde (latviešu valodā).
Biļetes cena: 2 eiro; nopērkamas
pirms izrādes norises vietā.

KATLAKALNA
TAUTAS NAMS
21. janvārī plkst. 19.30 Ugunīgais Gaiļa gads pasekstē nes
jaunāko humora šova „Smieties
nav aizliegts” izlaidumu. Dažādi improvizēti, humora pilni un
izklaidējoši stāsti par aktuālo un
mazliet aizmirsto. Piedalās: Katlakalna Improvizācijas teātris un
viesaktieri – S. Vinogradovs un
M. Zvejnieks. Ieejas maksa: 3 eiro.
Vietas pietiks visiem, bet, ja ir
vēlme pasākumu vērot, sēžot pie
galdiņa, lūgums veikt savlaicīgu
rezervāciju pa tālr. 26439276.
28. janvārī plkst. 18.00 VPDK
„Savieši” un draugu ziemas koncerts „Tiku, taku, vist’ ar gaili!”. Gaiļa gadu dancinās VPDK
„Degsme”, VPDK „Janita”, VPDK
„Lecam pa vecam”, VPDK „Kūzuls” un mājinieki „Savieši”.
29. janvārī plkst. 11.00 Seno
amatu darbnīca „Ceļošanas pamati” kopā ar meistari Viju Liepu. Dalības maksa 5 eiro, iepriekš
piesakoties pa tālr. 28846708
(Gunta)
11. februārī plkst. 12.00 Interešu kluba „Vecie draugi” pasā-

Sekojiet līdzi Ķekavas novada
kultūras notikumiem vietnē
www.parkulturu.lv

kums „Es tveru katru mirkli...”.
Tikšanās ar šarmanto personību,
novadnieci Ainu Poišu. Biļetes
cena: 3 eiro, kluba biedriem bez
maksas.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS

24. janvārī plkst. 18.00 Cikla
„No privātkolekcijām” ceturtās
izstādes atklāšana.
5. februārī no plkst. 10.00
Amatu darbnīcā – rokdarbu pulciņš „Labieši” aicina uz sveču
liešanu.
Dalība bez maksas.
4. februārī plkst. 18.00 Jauktā
kora „Mozaīka” koncerts „Tavas
rokas mani silda”. Ieeja bez maksas.
14. februārī plkst. 19.30 Jāņa
Stībeļa koncertturnejas pirmais
koncerts.
Biļetes nopērkamas tikai „Biļešu
paradīzes” kasēs.

ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas „Ķekava laiku lokos”; „Mākslinieka un
novadnieka E. Ozoliņa dzīve un
daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk
un tagad. Foto K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”
Janvārī Izstāde „Raimonds Valters. Karikatūras un šarži.”

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
25. janvārī plkst. 11.00

Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi (1–3
gadus veci) ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgu
lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
Ķekavas novada fonda atbalstītā projekta „Spēles
un rotaļas bibliotēkas grāmatu vidē – lasīšanas
veicināšanas instruments” atklāšana.

2. februārī plkst. 15.00 Svečturu rotāšanas darbnīca bērniem.
8. februārī plkst. 15.00 Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
15. februārī plkst. 14.00 Spēļu turnīrs skolēniem. Ķekavas novada fonda
atbalstītā projekta „Spēles un rotaļas bibliotēkas
grāmatu vidē – lasīšanas veicināšanas instruments” atklāšana.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKĀ
Tikšanās ar grāmatas „Mīmika un žesti”
25. janvārī plkst. 17.00
autoriem Elizabeti Ozolu un Arvīdu Plaudi.
9. februārī plkst. 11.00 Iepazīsti profesiju – policists. Sadarbībā ar Pļavniekkalna sākumskolu.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
19. janvārī plkst. 17.00 „Ingera metropolēs”: Ingeras Bērziņas un Co
ceļojuma apraksti caur stāstiem, bildēm, dziesmām.
25. janvārī plkst. 10.30 Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.

Slidu noma (1,50 eiro stundā) – Ķekavas sporta klubā (tiek piedāvāti
slidu pāri no 33,5 līdz47. izmēram, tiek izsniegtas apmaiņā pret personu
apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, dzimšanas apliecība)
Ķekavas novada sporta aģentūra

