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Atklāta Baložu bērnudārza „Avotiņš” piebūve

Ķekavas novada pašvaldība aicina topošo pirmklasnieku vecākus līdz 30. aprīlim iesniegt
pieteikumu bērna uzņemšanai
1. klasē, izvēloties mācības kādā
no Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm

• Klātienē, iesniedzot pieteikumu
skolā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu,
kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
• Klātienē, iesniedzot pieteikumu pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Ķekavā, Baložos
vai Daugmalē un uzrādot bērna
dzimšanas apliecību un vecāka
personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības
nodibināšanas faktu),
• Elektroniski, iesniedzot ar
drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko pastu
novads@kekava.lv vai aizpildot
elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams interneta vietnē www.latvija.lv.
Pieteikuma veidlapa pieejama Ķekavas novada pašvaldības
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Veidlapas”, kā arī portālā
www.latvija.lv.
Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu
vienā izglītības iestādē, kā nākamo norādot iespējamo prioritāri
vēlamo. Ja bērns tiek pieteikts
reģistrācijai uzņemšanai 1. klasē
pēc 30. aprīļa, pašvaldība koordinē bērna uzņemšanu tajā skolā,
kurā ir brīvas vietas.
Turpinājums 3. lpp.

Foto: velga kūkuma

Kur var iesniegt
pieteikumu?

Lai risinātu problēmu ar rindām uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Ķekavas novada pašvaldība pabeigusi darbus pie
Baložu bērnudārza „Avotiņš” piebūves būvniecības. Apliecinot labiekārtotās bērnudārza piebūves gatavību uzņemt 96 Ķekavas novada
bērnus, iestādes vadītāja Baiba Jurisone un Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics 23. februārī svinīgi pārgrieza atklāšanas
lenti.
Turpinājums 3. lpp.

Laivu braucieni-ekspedīcijas
8. aprīlis
Ķekaviņa
(no Jenčiem
līdz Ķekavas
minizoodārzam)

15. aprīlis
Misa 1

(no viesu nama „Satekas”
līdz A7 šosejai)

Pulcēšanās un izbraukšana plkst. 9.00
no Tūrisma koordinācijas centra Rīgas ielā 26, Ķekavā.
Braucienā var piedalīties arī ar savām laivām.
Lai pieteiktos un uzzinātu sīkāk,
zvaniet uz tālr. 27017333
vai rakstiet uz e-pasta adresi
turisms@kekava.lv.
Ķekavas novada
Tūrisma koordinācijas centrs

22. aprīlis
Misa 2

(no A7 šosejas līdz
Plakanciemam)

Ķekavas novada
pašvaldība izsludina

BĒRNU UN
JAUNIEŠU
VASARAS
NOMETŅU
PROJEKTU
KONKURSU.
Pieteikumus gaidīsim
no 15. marta līdz 1. aprīlim.
Plašāka informācija un
konkursa nolikums –
interneta vietnes
www.kekavasnovads.lv
sadaļā „Izglītība”.
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Jau piektā izstāde Ķekavas
Mākslas skolas jaunajā izstāžu
zālē. Un otrā – ar mūsu skolas
absolventu Elīnas Plūmes un
Ilzes Egles, kuras pašlaik studē
Latvijas Mākslas akadēmijas
maģistratūrā, darbiem.

Jaunās Ķekavas Mākslas telpas Ķekavā, Gaismas ielā 17C
• Veikta telpu pārbūve (ar lietošanas veida maiņu) – no pārtikas veikala par Mākslas skolas mācību klasēm un izstāžu zāli.
• Pārbūves izmaksas – aptuveni 168 000 bez PVN.
• Platība – 326 m2 (izstāžu zāle –
81 m2, trīs mācību klases – 121
m2, palīgtelpas un labierīcības)
un papildu ēkas kāpņutelpa no
pirmā līdz trešajam stāvam.
• Pārbūves ietvaros veiktie
darbi:
 demontētas starpsienas un
izveidots jaunu telpu plānojums,
 demontēts vecais grīdas segums līdz paneļu pārsedzēm,
 virs paneļu pārsedzēm ir ieklāts Estrich betona segums. Domājot par siltumefektivitāti un
konkrētās telpu izmantošanas
mērķiem, Estrich grīdas ir iestrādātas kopā ar siltināšanu,
 ieklāts jauns grīdas segums,
 izstāžu zālē sienu un griestu
apdare veidota no skaņu izolējoša materiāla, lai pasākumi
izstāžu zālē netraucētu mācību
procesu blakus esošajās klasēs,
 katrā mācību klasē izvietotas
izlietnes,
 ierīkots speciāls apgaismojums, kas pielāgots izstāžu zāles
un mācību klašu prasībām,
 visās telpās izbūvēti riģipša
griesti un piespiedu ventilācija,
 papildus jaunajām telpām
veikts kosmētiskais remonts
Mākslas skolas ēkas kāpņutelpā
no pirmā līdz trešajam stāvam.

Inga Zālīte-Cērūze
stāvā iekārtotas arī trīs gaišas mācību klases, kur agrāk sētas pusē
nebija pat logu un radiatoru, no
jauna izbūvēta tualete un gaiteņa
galā iekārtots atpūtas stūrītis, par
ko otrajā stāvā varēja tikai sapņot. Ir vieta, kur novietot kakao
automātu un var iegādāties kādu
našķi, jo vakara cēlienā bērniem
ļoti gribas kaut ko ieēst.
Skolotāji strādā bez stresa, jo
mācību klases iekārtotas atbilstoši mācību priekšmetam un nav
jāpārnēsā, piemēram, molberti,
visi bērni var strādāt pie galdiem,
nevis tupēt uz grīdas.
Ja nebūtu šīs cerības par drīzu
telpu
palielinājumu,
skola
2015. gadā būtu pārtraukusi audzēkņu uzņemšanu divus nākamos gadus, kamēr to skaits no 220
samazinātos līdz 180, lai nelielajā
skolas apjomā varētu darīt savu
darbu. Pašvaldības uzstādījums –
sakarā ar novada izveidi palielināt
audzēkņu skaitu mākslas skolā –
tika izpildīts, bet solījums – mākslas skola būs vecās sarkanās skolas vietā – realizējas lēni. Šis pagaidu variants atkal ļauj novada
bērniem iestāties mākslas skolā.
Pašlaik skolā profesionālās ievirzes un interešu izglītības grupās
kopā mācās 290 novadnieki, sākot

foto: Ieva Arnte

Aprīlī novada iedzīvotājus priecēs mākslinieces Ivetas Vaivodes
lielformāta foto, maijā astotās
sezonas izstādi atklās pieaugušo
gleznošanas studija, kurai šogad
jau ir divas grupas. Jūniju un visu
vasaru piepildīs mūsu 21. izlaiduma absolventu skolas noslēguma
darbi, un tad ieeja izstāžu zālē
būs iespējama arī no ielas puses –
gluži kā laikā, kad šajās telpās
atradās putnu fabrikas „Ķekava”
veikals. Tikai telpas gan ir pilnībā mainījušās. Lielā tirdzniecības zāle, kas no palīgtelpām bija
atdalīta ar plauktiem, tagad pārvērtusies par modernu izstāžu
zāli ar speciālu apgaismojumu,
par ko mūs apskauž pat Rīgas
mākslas gardēži. Viesmākslinieki
ir sajūsmā par šādu Ķekavas domes atbalstu mākslas izglītībai un
mākslas popularizēšanai. Sociālajos tīklos pozitīvas atsauksmes
pauduši Latvijas Mākslinieku savienības un Keramiķu asociācijas
biedri.
Sajūsmā ir arī skolas audzēkņi
un viņu vecāki, jo bērni šos gadus
mācījās sešās mācību telpās, kuru
kopējā kvadratūra bija 503 m² un
tikai 311 m² no tiem piederēja
pašvaldībai. Pārējās telpas, lai nodrošinātu licencētās programmas
īstenošanu, skolas vadība jau 13
gadus nomā no „Latvijas Pasta”.
No novembra skolai ir jau astoņas mācību telpas, kuru kopējā
platība – 830 m². Tagad pirmajā

Foto: velga kūkuma

Nāciet, ļaudis, skatīties!

Fakti

Bijušā veikala telpu daļas, kur bija logi, izskats pirms remonta.
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Jaunās Mākslas skolas telpas
ar 5–6 gadus vecajiem, jauniešiem
un beidzot ar pieaugušo grupām.
Mācību programma skolā ir
pakārtota intereses par mūsdienu
tehnoloģiju apguvi rosināšanai,
radošo industriju pārstāvju pulka
papildināšanai, jo katrā profesijā
nepieciešama inovatīva domāšana, tādēļ līdztekus pamatpriekšmetiem – zīmēšanai, gleznošanai,
kompozīcijai, veidošanai – bērni
apgūst arī vides mākslu, kuras apmācībā parādās arī arhitektūras
elementi, dizaina pamatus, kas
vajadzīgi jebkurai ražošanai, datorgrafiku un foto pamatus. Programma ir bērniem interesanta,
mācību process tiek papildināts ar
stundām jaunajā izstāžu zālē, veidojot mākslinieku darbu radošās
interpretācijas, piedaloties viesmākslinieku
meistardarbnīcās.
Vecākiem kursiem stundas notiek
arī Rīgas muzejos, tiek iepazītas
izstādes gan Rotko centrā Daugavpilī, gan Tallinā, Tartu, Viļņā.
Bērni un vecāki var būt lepni
par skolas veidotajām izstādēm
astoņās novada iestādēs, kas parāda skolas mākslinieciski radošo

daudzpusību dažādās tehnikās.
Lielāko gandarījumu audzēkņi izjūt, saņemot godalgas starptautiskos
konkursos Japānā, Taivānā, Francijā
Čehijā, Somijā, jo audzēkņu labākie
darbi aizceļo uz vairāk nekā 20 pasaules valstīm un 12 % no tiem saņem dažādu pakāpju diplomus.
Mūsu skolas mērķis nav visus
audzēkņus izveidot par māksliniekiem, bet par vispusīgi izglītotiem
jauniešiem, kuri apzinās mākslas
vērtību, prot to baudīt, spēj tēlaini domāt, informāciju apstrādāt
simbolos, redzēt problēmu kopumā un nākotnē kļūt par gudriem
mūsu novada patriotiem.
Šo gadu laikā skolu absolvējuši
vairāk nekā 200 audzēkņi, un ceturtā daļa no viņiem turpina mācības ar mākslu saistītās nozarēs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā,
Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā,
Rīgas Modes un mediju tehnikumā, Rīgas Celtniecības koledžā,
Tehniskajā universitātē, Latvijas
Mākslas akadēmijā, Latvijas Universitātē un ārvalstu mākslas augstskolās Salfordā, Florencē, Savannā,
apgūstot dažādu nozaru dizaineru,

arhitektu, mākslas menedžeru un
pedagogu izglītību. Novadā par vizuālās mākslas pedagogiem strādā
četras mūsu skolas absolventes.
Skolai rit 22. darba sezona. Ķekavas Mākslas skola audzēkņu skaita
ziņā ir septītā lielākā profesionālās
ievirzes programmas realizētāja
Latvijā. Skolas finansējuma avoti
2016. gadā: pašvaldība – 65 %, valsts –
23 %, vecāku līdzfinansējums un
maksas pakalpojumi – 12 %. Pašvaldības izdevumi skolas budžetā
par vienu izglītojamo – 48 eiro – ir
vismazākie starp novada izglītības
iestādēm. Bērnu skaits novadā pieaug, palielinās arī šādas izglītības
pieprasījums. Saskaņā ar novada attīstības programmu 2014.–
2020. gadam un investīciju plānu
2015.–2017. gadam 2015. gadā bija
jāsākas arhitekta Jura Pogas projekta realizācijai vecajā sākumskolā,
kura realizācijas ilgums ir trīs gadi.
Pašlaik ir atrasts pagaidu variants,
lai skola varētu turpināt piedāvāt
izglītības pakalpojumu.
Bet atkal tuvojas vēlēšanas!
Tādēļ nāciet, ļaudis, skatīties!
Labāk taču vienreiz redzēt, nekā
simtreiz dzirdēt!
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Atklāta Baložu bērnudārza „Avotiņš” piebūve

foto: pixabay.com

Foto: velga kūkuma

Sākums 1. lpp.
No moduļiem būvētās piebūves būvdarbi tika uzsākti pagājušā gada
vasarā, nepārtraucot mācību procesu. Jaunajās telpās ir paredzēta
vieta četrām grupiņām, kurās kopējais maksimālais bērnu skaits ir
96 audzēkņi: viena grupiņa (24 bērni) uz jaunajām telpām pāriet no
līdzšinējā korpusa, bet trīs grupas (72 bērni) ir no jauna uzņemtas.
Līdz ar to šobrīd bērnudārzs var nodrošināt pirmsskolas izglītības
programmas apguvi 310 bērniem.
Visas grupas piebūvē ir aprīkotas ar sanmezglu, virtuves telpu, ģērbtuvi, kā arī pirmā stāva grupiņās ir paredzēta piekļuve bērniem ar
kustību traucējumiem.
Par godu bērnudārza paplašināšanai tika sarīkoti īsti svētki – bērni
kopā ar audzinātājām sniedza dziesmu un deju priekšnesumus. Klātesošos iepriecināja latviešu dziesminieks Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Holšteins-Upmanis. Pasākuma noslēgumā bērnudārza „Avotiņš”
audzēkņi palaida gaisā „labo domu” balonus, kas pildīti ar jauniem
attīstības plāniem un iecerēm.
Ieva Liepiņa

Līdz 30. aprīlim var pieteikt bērnus 1. klasē

Palielinās vidusskolēnu un
stipendiātu skaits

Sākums 1. lpp.
Bērni rindā uz vietu izglītības
iestādē 1. klasē tiek reģistrēti pieteikuma saņemšanas secībā. Līdz
kārtējā gada 15. maijam, pamatojoties uz skolu vadītāju iesniegto
informāciju par 1. klašu vakanto
vietu skaitu, Izglītības daļa veido
bērnu sarakstu šādā secībā:
• konkrētās izvēlētās skolas pedagoģisko darbinieku bērni;
• bērni, kuriem kopā ar vecākiem
deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas
novadā un kuriem izvēlētajā skolā mācās brāļi vai māsas;
• bērni, kuriem kopā ar vecākiem
deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas
novadā;
• bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta
citā pašvaldībā, bet faktiskā dzīvesvieta ir Ķekavas novadā (jāiesniedz pašvaldībā šo faktu apliecinoši dokumenti, piemēram,
īres līgums) un kuriem izvēlētajā
skolā pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;
• bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā pašvaldībā un kuriem izglītības iestādē pamatizglītības programmā
mācās brāļi vai māsas;
• bērni, kuriem kopā ar

Šobrīd Ķekavas novada vidusskolu 10.–12. klasēs ir pieaudzis
gan kopējais skolēnu skaits, gan
arī to audzēkņu skaits, kuri par
labām sekmēm saņem pašvaldības piešķirto stipendiju 30 vai
50 eiro apmērā.

vecākiem dzīvesvieta deklarēta
citā administratīvajā teritorijā.
Gadījumā, ja pieteikto bērnu
nav iespējams nodrošināt ar vietu 1. klasē pieteikumā norādītajā
skolā, pašvaldība, konsultējoties
ar vecākiem, koordinē vietas piešķiršanu citā pašvaldības izglītības iestādē.
Publiski pieejamu informāciju
par bērnu sarakstu uz 1. klasi vecāki varēs aplūkot no kārtējā gada
15. maija pašvaldības interneta
vietnē
www.kekavasnovads.lv.

Tajā būs norādīts bērna vārds un
uzvārds, dzimšanas datums, pieteikuma reģistrācijas datums un
numurs, izvēlētā prioritārā un
nākamā vēlamā skola, kā arī vēlamā mācību programma. Tāpat
sarakstā būs papildu informācija
par pēdējām izmaiņām, kas veiktas, pamatojoties uz vecāku pieteikumu.
Lēmumu par vietas piešķiršanu
konkrētajā skolā pieņems pašvaldības izpilddirektors, ņemot vērā
Izglītības daļas sagatavoto bērnu
sarakstu. Pēc šā lēmuma saņemšanas vecākiem līdz 1. augustam
skolā jāiesniedz iesniegums par
uzņemšanu, bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u),
pirmsskolas izglītības iestādes
izdota izziņa par pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
un bērna sasniegumu aprakstu (ja tādi ir), kā arī valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
ja izglītojamais tiek uzņemts
speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti
atbalsta pasākumi mācību
procesā.
Vineta Geka

Ķekavas novadā stipendijas par
labām sekmēm saņem 27 skolēni: Baložu vidusskolā deviņi, no
kuriem augstākais vidējais vērtējums ir 9,23 balles, un Ķekavas vidusskolā 18 audzēkņi, kur
augstākais vidējais vērtējums ir
9,5 balles. Pirmajā gadā pēc stipendiju ieviešanas to saņēma 23
vidusskolēni.
Tāpat ir pieaudzis bērnu skaits,
kuri izvēlējušies turpināt mācības
kādā no Ķekavas novada vidusskolām. Patlaban novadā 10.–12. klasē
mācās 131 audzēknis: 87 skolēni –
Ķekavas vidusskolā, 44 skolēni –
Baložu vidusskolā. Pirms diviem
gadiem kopējais vidusskolēnu
skaits novadā bija 91 skolēns.
2017. gadā Ķekavas novada
pašvaldības budžetā stipendiju
izmaksai ieplānoti 11 900 eiro.
Stipendijas tika ieviestas ar
2014./2015. mācību gadu, un to

mērķis ir motivēt vidusskolēnus
mācīties Ķekavas novada skolās un paaugstināt savus mācību
sasniegumus. Ķekavas novadā
ir divas izglītības iestādes, kur
skolēniem ir iespēja iegūt vidējo
izglītību, – Ķekavas un Baložu vidusskola.
Uz stipendiju var pretendēt Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu
audzēkņi. Ir divu veidu stipendijas:
ja vidējais vērtējums iepriekšējā
semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim ir iespēja saņemt
ikmēneša stipendiju 30 eiro apmērā; ja vidējais vērtējums iepriekšējā
semestrī nav zemāks par 8,5 ballēm, – 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā
semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks
par 6 ballēm.
Stipendiju var saņem tie, kuriem nav neattaisnotu stundu
kavējumu, kuri ievēro skolas
iekšējos kārtības noteikumus un
kuriem nav administratīvo pārkāpumu ārpus skolas. Viena no
prasībām, lai iegūtu mācību stipendiju, ir obligāta interešu izglītības pulciņu apmeklēšana.
Vineta Geka
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Par putnu gripas
vīrusiem
Augsti patogēnā putnu gripa ir
bīstama visiem mājputniem vīrusa straujās izplatības un lielās
mirstības dēļ.
Ar putnu gripas vīrusu saslimušais putns iet bojā 48 stundu laikā un līdz savai bojāejai turpina
inficēt gan blakus esošus mājputnus un tuvāko apkārtni ar izdalījumiem no deguna, siekalām
no mutes, kā arī izkārnījumiem
(mītnes telpas virsmas, inventāru, augsni, ūdeni, pakaišus),
gan plēsējdzīvniekus un plēsējputnus, kas, apēdot no putnu
gripas vīrusa mirušu putnu, paši
neslimo, bet izplata šo vīrusu
tālāk.
PVD aicina iedzīvotājus neaiztikt nedz ar rokām, nedz jeb-

kādiem priekšmetiem mirušus
savvaļas putnus, kā arī ziņot
par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3−5 putniem)
vienkopus nobeigušies savvaļas
putni, zvanot uz PVD uzticības
tālruni – automātisko atbildētāju
(tālr. 67027402) vai arī vēršoties
tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.
Atcerēsimies, ka mājputnu labturībā ietilpst ne tikai tas, kā mēs
barojam putnus, nodrošinām
pastaigas saules gaismā un svaigā gaisā, ļaujam tiem kašņāties
augsnē. Mājputnu labturība ir arī
mājputnu dzīvības un veselības
aizsardzība, par kuru ir atbildīgs
mājputnu īpašnieks.
PVD Rietumpierīgas
(teritoriālā) pārvalde

Augsti patogēnas putnu gripas izplatības riska novēršanai Latvijas
teritorijā Zemkopības ministrija ir papildinājusi 2015. gada 9. jūnija
Ministru kabineta noteikumus Nr. 291 „Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”,
nosakot, ka laika periodā

no 2017. gada 1. marta
līdz 2017. gada 31. maijam
Latvijā katra mājputnu īpašnieka pienākums
ir pildīt šādas prasības:
• nodrošināt visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
• aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubācijas
olām (cāļu perēšanai paredzētas olas);
• aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos;
• mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdens krātuvēs (dīķi, upes, ezeri, grāvji) iegūtu ūdeni;
• prasības attiecas uz visām saimniecībām, pat tādām, kur ir kaut
viens putns;
• mājputnu barību un pakaišus glabāt savvaļas putniem nepieejamās vietās;
• mājputnu barošanu un dzirdināšanu veikt mītnē vai norobežotā
teritorijā, kur netiek klāt savvaļas putni;
• ievērot higiēnu: staigāšanai putnu mītnē vai norobežotā teritorijā izmantot atsevišķus apavus, mazgāt un dezinficēt rokas pirms
jebkādām darbībām ar putniem. Darbam ar putniem izmantot
atsevišķu apģērbu;
• aizliegts ienest novietnē mirušus savvaļas putnus vai mirušu savvaļas putnu daļas;
• nekavējoties ziņot novietni apkalpojošajam veterinārārstam, bet, ja tāda nav, PVD teritoriālajai pārvaldei
(tālr. 63125863) par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par
putnu gripu. Pazīmes, kas var liecināt par putnu gripu: samazinās
barības un ūdens patēriņš, dējējvistām strauji samazinās dējība,
putnu masveida bojāeja (pēkšņi nomiruši putni bez jebkādām slimības pazīmēm), asinis izkārnījumos, aizdusa (smaga elpošana ar
atvērtu muti), var būt iesnām līdzīgi iztecējumi no deguna dobuma. Pēc īpašnieka ziņojuma par aizdomām par putnu gripu PVD
teritoriālā pārvalde noteiks tālāku un īpašniekam obligāti izpildāmu rīcību likumā noteiktā kārtībā.

Dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
23. februārī tika izskatīti 20 jautājumi un tika pieņemti šādi lēmumi:
• piešķirts nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums LKS „Ķekavas kodols” un D.B.;
• piešķirts atvaļinājums Ķekavas
novada domes priekšsēdētāja
trešajam vietniekam I. Malinauskam;
• apstiprināts lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Ores”
un „Olektīte” Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
• nolemts uzsākt detālplānojuma
izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Mežadīķi” Krogsilā, Ķekavas pagastā, un Rīgas iela 51
Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;
• apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamajiem īpašumiem Mednieku ielā 4 un „Mednieku iela” Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
• apstiprināti grozījumi Ķekavas
novada domes 08.12.2016. lēmumā par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Ķekavas pagasta un
Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa
līnijas „Rail Baltica” būvniecībai;
• precizēti Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 22. decembra
saistošie noteikumi Nr. 23/2016
„Ūdenssaimniecību pakalpojumu organizēšanas noteikumi Ķekavas novadā”;
• nolemts uzstādīt ceļa zīmes
Nr. 533 un Nr. 534 Daugmalē;
• apstiprināti grozījumi 2009. gada 28. maija zemes gabala nomas
līgumā Nr. 60 par līguma termiņa
pagarināšanu;
• piešķirta zeme nomā Ž. M. uz
daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma „Senkapi” Katlakalnā,
Ķekavas pagastā;
• nolemts atsavināt nekustamo

īpašumu „Jenči 100” Jenčos, Ķekavas pagastā, kā arī ēku (būvju)
īpašumu Meistaru iela 29 Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
• pagarināti divi īres līgumi, izīrēta dzīvojamā platība un nolemts vienai personai kompensēt
transporta izdevumus.
9. martā domes sēdē izskatīti
44 jautājumi un pieņemti šādi
lēmumi:
• nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru, kā arī sadarbības līgumu par
informācijas apmaiņu ar CSDD;
• piešķirts nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums A. B. un
SIA „Latvijas meliorācija”, atteikts NĪN atvieglojums K. K.;
• noteiktas Ķekavas novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu darba
stundas tarifa likmes;
• nolemts atsavināt Ķekavas novada pašvaldībai piederošās SIA
„Dolespils” kapitāla daļas;
• piešķirts ikgadējais atvaļinājums
Ķekavas novada domes priekšsēdētājam A. Damlicam un viņa
otrajam vietniekam V. Varikam;
• piešķirts līdzfinansējums biedrībai „Loreķu lauks”;
• nolemts uzsākt lokālplānojuma
izstrādi trīs nekustamajiem īpašumiem: Dzelzs iela 32, Baloži;
Rīgas iela 22, Ķekava, Ķekavas
pagasts; „Ķiršogas”, Rāmava, Ķekavas pagasts;
• nolemts nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai
detālplānojumu
„Adamsi”, Ķekava, Ķekavas pagasts;
• piešķirtas adreses un noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi detālplānojuma „Titurgas
iela 34 un 40” Baložos teritorijai;
• pieņemti 15 lēmumi par nekus-

tamā īpašuma lietošanas mērķa
maiņu nomas zemēm Ķekavā,
Ķekavas pagastā;
• mainīts nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis nekustamajam
īpašumam „Jaundoliņi” Krogsilā,
Ķekavas pagastā;
• nolemts uzstādīt ceļa ātrumvaļņus Silāju ielā un Gobu ielā Baložos;
• nolemts pilnvarot parakstīt līgumu par pašvaldības nekustamā
īpašuma „Vidusklaņģi” Ķekavas
pagastā īstermiņa nomu pasākuma rīkošanai;
• piešķirts nomā L. Ž pašvaldības
zemes gabals Bluķa iela 8 Baložos;
• piešķirta zeme nomā M. K.
uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs”
Daugmalē, Daugmales pagastā,
kā arī M. T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzintarzeme” Mellupos, Ķekavas pagastā;
• nolemts pilnvarot dot saskaņojumus attiecībā uz zemes gabaliem, kas ieskaitīti rezerves zemes
fondā, normatīvajos aktos noteiktām darbībām;
• apstiprināts Ķekavas novada
bāriņtiesas Ētikas kodekss;
• pagarināts viens dienesta dzīvokļa īres līgums un viens dzīvojamās telpas īres līgums;
• atbalstīta dzīvojamās telpasdzīvokļa maiņa J. K.;
• lemts par pašvaldības biedra
statusu Latvijas Sporta veterānu –
senioru savienībā;
• apstiprināts Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūras
2017. gada darba plāns;
• akceptēta valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas
robeža (Grenctāle) posma no
7,90 km līdz 25,0 km apvedceļa
(Ķekavas apvedceļš) būvniecības
paredzētā darbība.

SEMINĀRS PAR PUTNU GRIPAS IZPLATĪBU UN
MĀJPUTNU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM
Sakarā ar putniem bīstamā putnu gripas vīrusa izplatīšanos Eiropas Savienībā un tā strauju tuvošanos Latvijas robežai Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) 24. martā plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā organizē Ķekavas novada mājputnu turētājiem un visiem interesentiem bezmaksas
semināru par putnu gripas izplatību un mājputnu aizsardzības pasākumiem.
Seminārā laikā varēs uzzināt:
• jaunāko informāciju par putnu gripas vīrusa izplatību pasaulē un Eiropas Savienības dalībvalstīs, tajā
skaitā Baltijas valstīs;
• par putnu gripas vīrusa izplatības ceļiem, savvaļas putnu un cilvēka lomu slimības izplatībā;
• par putnu gripas slimības pazīmēm mājputniem un mājputna saimnieka rīcību aizdomu gadījumos
par putnu gripu;
• par pasākumiem mājputnu aizsardzībai no inficēšanās ar putnu gripu, tajā skaitā arī praktiski padomi
mazajam mājsaimniecībām;
• par valsts atlīdzības nosacījumiem mājputnu īpašniekiem, kuru putni ir cietuši no putnu gripas.
Seminārā uzstāsies un uz jautājumiem atbildēs PVD Rietumpierīgas pārvaldes veterinārā inspektore
Daiga Slavinska un AS „Putnu fabrika „Ķekava”” galvenā veterinārārste Tatjana Lisakovska.
AS „Putnu fabrika „Ķekava”” veterinārais dienests,
Pārtikas un veterinārais dienests
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Noslēgušās tikšanās ar iedzīvotājiem
par budžetu; apskatāmi sapulču video
Pēc Ķekavas novada pašvaldības
budžeta 2017. gadam apstiprināšanas pašvaldība februārī rīkoja tikšanās ar iedzīvotājiem,
lai informētu par šā gada budžetu, būtiskākajiem veicamajiem darbiem visa novada teritorijā, 2016. gadā paveiktajiem
un šogad plānotajiem darbiem,
kā arī lai pārrunātu iedzīvotājiem aktuālus jautājumus.

Iedzīvotāju sapulce izstāžu centrā „Rāmava”.

foto: Velga Kūkuma

Tikšanās no 7. līdz 16. februārim
notika Daugmalē, Baložos, Ķekavā, Katlakalnā, Mellupos un
Valdlaučos.
Vislielākā iedzīvotāju atsaucība
bija vērojama sapulcē Valdlaučos, kur ar iedzīvotājiem raisījās viskonstruktīvākais dialogs
par dažādu problēmu risināšanu
Valdlauču, Rāmavas, Ziedoņa un
Krustkalnu teritorijā.
Iedzīvotāji sapulcēs galvenokārt jautāja par ielu un ceļu remontiem, ielu infrastruktūras
attīstīšanu, ielu apgaismojumu,
par vides sakopšanu un teritorijas labiekārtošanu. Savukārt tikšanās reizē Katlakalnā aktuālākais jautājums bija Pļavniekkalna
sākumskolas rekonstrukcija un
ar to saistītās lietas, piemēram,
mācību nodrošināšana skolas rekonstrukcijas laikā, skolēnu ēdināšana un transports.
Pašvaldības speciālisti ir apkopojuši iedzīvotāju norādītās
problēmas, noteikuši nepieciešamo rīcību un atbildīgo darbinieku jautājuma risināšanai. Tās
lietas, kuras bija iespējams atrisināt operatīvi, ir jau paveiktas,
piemēram, ielas apgaismojuma
problēmas Pļavniekkalna ielā,

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja domes vadība un pašvaldības
speciālisti.
novērsti trūkumi daudzdzīvokļu
mājas kāpņu telpā Valdlaučos.
Tāpat ir sagatavotas vēstules uzņēmumam „Latvijas Valsts ceļi”
par vairākiem jautājumiem, piemēram, par to, ka nepieciešams
uzlabot apgaismojumu uz gājēju
pārejas Bauskas ielā, izveidot gājēju celiņu gar autoceļu V2 (no
uzņēmuma „Sanitex” līdz Katlakalna kapiem) un uzstādīt ātruma ierobežojuma zīmi. No VAS

„Latvijas Valsts ceļi” saņemts solījums uzlikt ātrumu ierobežojošo zīmi – „70 km/h”.
Tāpat pašvaldība vēlreiz sazinājusies ar „Latvijas Valsts
ceļiem” par Mellupu un Plakanciema iedzīvotāju jautājumiem.
Proti, viņi sapulcē norādīja, ka
būtu nepieciešama gājēju laipa
pāri Misas upei blakus autoceļa
tiltam, jo to šķērsot ar kājām ir
nedroši intensīvās satiksmes dēļ,

tāpat vajadzētu sakārtot autobusu
pieturas un izveidot celiņu gājējiem gar autoceļu.
Ņemot vērā to, ka šis autoceļš,
tilts un autobusu pieturas ir VAS
„Latvijas Valsts ceļi” īpašumā,
pašvaldība nosūtījusi uzņēmumam vēstuli ar lūgumu rast risinājumu minētajām problēmām.
Pēc Daugmales iedzīvotāju izteiktā ierosinājuma šogad, piemēram, tiks izvietoti rotaļu elementi –
bērnu vingrošanas komplekss ar
rāpšanās sieniņu un virvju sienu –
Daugmalē, centra masīvā aiz dzīvojamās mājas „Atvari”, kā arī ir
jau pieņemts lēmums par ātrumu
ierobežojošas zīmes „30 km/h”
uzstādīšanu uz Ciemata ceļa.
Aktualizējot sapulcēs tauvas
joslas pieejamības problēmu gar
Daugavu, domes priekšsēdētājs
Andis Damlics rosināja atbildīgos speciālistus no būvvaldes, Vides un labiekārtošanas, Telpiskās
plānošanas daļas šogad pavasarī
apsekot tauvas joslu gar Daugavu
visā novada teritorijā.
Ar sapulču norisi, uzdotajiem
jautājumiem un sniegtajām atbildēm var iepazīties, noskatoties
tikšanos videoierakstus Ķekavas
novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Sapulcēs piedalījās domes vadība – domes priekšsēdētājs Andis
Damlics, priekšsēdētāja vietnieki
Juris Krūmiņš, Valts Variks un
Igoris Malinauskas –, domes deputāti un pašvaldības speciālisti.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas visiem iedzīvotājiem par
izrādīto aktivitāti un cer uz konstruktīvu sadarbību arī nākotnē.
Vineta Geka

Veidos priekšlikumus Daugmales ainavas uzlabošanai

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti ainavas uzlabošanas un labiekārtošanas priekšlikumus izstrādās
studiju priekšmeta „Reģionālās
ainavas arhitektūra” ietvaros. Šī
ir fakultātes aizsākta prakse, kad
pašvaldības tiek aicinātas sadarboties ar izglītības iestādi. Šogad
šajā projektā ir iesaistījusies arī
Ķekavas novada pašvaldība un
kā darba materiālu studentiem

foto: Līga Sēja

Lai studiju darba ietvaros varētu veikt Daugmales ainavas izpēti un sagatavot priekšlikumus
vairāku teritoriju labiekārtošanai, 1. martā Daugmali apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti.

RTU studenti pie Daugavas, iepretim Nāves salai.
piedāvājusi Daugmales pagasta
ainavas – Daugmales pilskalnu,
atpūtas vietu pie Važu rāvēja,
atpūtas vietu „Ķīķerītis” pie Daugavas, kā arī ciemata centra dīķi,

centra masīvu un teritoriju pie
Daugmales
multifunkcionālā
centra.
Lai varētu veiksmīgāk sagatavot priekšlikumus, studenti kopā

ar pasniedzēju Ievu Miķelsoni
tikās ar Ķekavas novada pašvaldības ainavu plānotāju Laumu
Mucenieci, teritorijas plānotāju
Līgu Sēju, būvvaldes vadītāju Inesi
Aizstrautu un Daugmales pārvaldes vadītāju Uģi Volosovski,
lai klātienē apskatītu objektus un
iegūtu informāciju par izpētes
vietām.
Plānots, ka studiju darba rezultātā taps 11 darbi un 11 vīzijas, ar
kuru palīdzību studenti, tostarp
„Erasmus” apmaiņas programmas jaunieši no Francijas, Vācijas, Portugāles, Čehijas un Polijas, varēs pašvaldībai dot svaigas
idejas par attiecīgo vietu jaunu
ainavisko risinājumu.
Vineta Geka

Informācija senioriem
18. martā plkst. 11.00
Ķekavas kultūras namā

ĶEKAVAS NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBAS
„POLĀRBLĀZMA”
DARBA PĀRSKATA SAPULCE
PAR 2016. GADU.
Darba kārtība
• Valdes priekšsēdētājas Ludmilas
Petrušas ziņojums.
• Līdzziņotāji – Ludmila Cīrule un
Beatrise Rudzroga.
• Gada pārskata apstiprināšana;
ziņo Slāvija Priedīte.
• Ziņojumi par paveikto darbu –
ekskursijas, sports, pasākumi.
• Debates.
• ĶNP biedrības „Polārblāzma” padomes, valdes un revidenta vēlēšanas.
Darba norises gaita
Lielā zāle – plkst. 11.00 apsveikuma koncerts; piedalās deju kolektīvi „Sidrabaine”, „Katlakalns”,
„Savieši” un bērnu deju kolektīvs
„Daina”.
Viesību zāle – plkst. 12.15 kafijas
pauze:
- dalībnieku reģistrācija;
- jauno biedru uzņemšana;
- biedru naudu maksāšana;
- iepazīšanās ar darba plānu
2017. gadā.
Aicināti aktīvi piedalīties debatēs, iesniegt priekšlikumus
2017. gada darbam.
Priekšlikumus rakstiski var iesniegt jau iepriekš līdz 16. martam Ķekavas kultūras namā pie
dežuranta un Ķekavas pagasta
bibliotēkā (speciāli izliktās kastītēs), un Baložu kultūras namā.
Sapulcē aicināti piedalīties visi
novada pensionāri.
Esiet aktīvi visās jomās!

INFORMĀCIJA
BIJUŠAJIEM
KOLHOZNIEKIEM
22. aprīlī plkst. 18.00
Doles Tautas namā pasākums

„Nepaej garām, atskaties”.
Lūdzu, dodiet ziņu Dzintrai
(tālr. 26120206)!
4. martā plkst. 14.00
Ķekavas kultūras namā

ATPŪTAS PĒCPUSDIENA
PENSIONĀRIEM
„KAD PŪPOLI ZIED”.
Koncerts; muzicēs Ēriks.
Konkursi, atrakcijas, sadziedāšanās
Līdzi jāņem groziņš, jaunā gada
veiksmes stāsts, Gaiļa gadu uzsākot.
Lūdzu pieteikties pie Ilgas
(tālr. 26274699).
Uz tikšanos!
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2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.
Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likumā.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un
citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem,
lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām
jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt
reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir
bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai
pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24. aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai un jāsagatavo,
izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Vēlētāju reģistrs un iecirkņa maiņa

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī – sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms
vēlēšanu dienas (05.03.2017.).
No 22. līdz 24. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs vēstuli ar
informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām.
Sākot no 25. marta līdz 16. maijam (18. dienai pirms vēlēšanu dienas)
sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz
22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot
iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no
29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Balsošanas dokumenti

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kura izpildi atbilstoši savai kompetencei pārrauga Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome, policija. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms
no 120. dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās
priekšvēlēšanu aģitācijas periods sācies 4. februārī un ilgs līdz 3. jūnijam.
Iepazīties ar aģitācijas materiālu izvietošanas noteikumiem var KNAB interneta vietnē.
Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs
aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta
priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.
Partiju un partiju apvienību priekšvēlēšanu izdevumu apjoma ierobežojumi noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā,
kura izpildi pārrauga KNAB. Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs, kādu
drīkst izlietot 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās, pieejams KNAB
interneta vietnē.
Plašāka informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas interneta
vietnē www.cvk.lv.
Ķekavas novada vēlēšanu komisija

Informē par atbalstu uzņēmējdarbībai
22. februārī Ķekavas novada
pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrmalas biznesa
inkubatoru rīkoja semināru par
atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai. Semināra mērķis bija informēt Latvijas uzņēmējus par
dažādām atbalsta iespējām mazai un vidējai uzņēmējdarbībai.
Semināru atklāja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics, aicinot uz kopīgu
sadarbību un meklējot labākos
risinājumus sadarbībai uzņēmējdarbības atbalsta jomā.
Savukārt Vita Brakovska atraktīvā veidā klausītājiem parādīja
to, kā izpaužas radoša domāšana
uzņēmējdarbībā un kā tā var palīdzēt ieraudzīt uzņēmējdarbības
risinājumus citādāk.
Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš klātesošos
informēja par to, kas ir inkubators
un kā tas var palīdzēt idejai izaugt
par pelnošu biznesu. Kas ir finanšu institūcija „Altum” un kā tā var
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palīdzēt ar finansējuma piesaisti,
pastāstīja „Altum” Rīgas reģionālā centra vadītāja Agrita Vagoliņa.
Vietējās rīcības grupas „Daugavkrasts” administratīvā vadītāja Daiga Krūmiņa informēja par to, kas
ir programma LEADER un kādas
finansiāla atbalsta iespējas tā sniedz
Ķekavas novada uzņēmējiem. Noslēgumā Ķekavas novada pašvaldības pārstāve pastāstīja par pašreizējo pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai, kā arī informēja par nākotnes
sadarbības projektiem.
Pēc prezentācijām uzņēmēji
kopā ar lektoriem un pašvaldī-

bas speciālistiem diskutēja par
tālākiem sadarbības plāniem un
citiem aktuāliem jautājumiem,
piemēram, kopīgiem sadarbības
projektiem, Eiropas Savienības
līdzekļu piesaisti šajā plānošanas
periodā, kā arī nākamajiem aktuālajiem jautājumiem, ko pārrunāt
tikšanos laikā ar uzņēmējiem.
Aicinām ikvienu uzņēmēju dot
savu ieguldījumu nākamo pasākumu organizēšanā un sūtīt savus ierosinājumus uz e-pasta adresi kristine.danovska@kekava.lv
vai zvanīt uz tālruni 67847157.
Kristīne Danovska

Aicina pieteikties jaunas audžuģimenes un aizbildņus
Ķekavas novada bāriņtiesa
aicina pieteikties jaunas audžuģimenes un aizbildņus, kas ir
gatavi no ģimenes šķirtajiem
bērniem sniegt savu atbalstu
un iespēju augt ģimeniskā vidē.
Audžuģimenes un aizbildņi
aicināti vērsties Ķekavas novada
bāriņtiesā Ķekavā, Baložos vai
Daugmalē.

Ģimene ir dabiska vide bērna
attīstībai un augšanai, un katram bērnam ir tiesības uzaugt
ģimenē. Diemžēl bāriņtiesai nereti nākas pieņemt lēmumu par
bērna nošķiršanu no ģimenes.
Arī šajos gadījumos tiek meklēta
iespēja bērnam nodrošināt ģimenisku vidi. Sākumā tiek apzināti
bērna tuvākie un tālākie radinieki, kas būtu gatavi sniegt atbalstu
no ģimenes šķirtajiem bērniem,
kļūstot par bērna aizbildni. Aizbildnis šajā gadījumā aizvieto
bērna vecākus, un uz viņu pilnā
apjomā gulstas visi vecāku pienākumi.
Kad neizdodas no radinieku
vidus atrast piemērotākos, kas
būtu gatavi kļūt par bērnu aizbildņiem, viena no alternatīvām
ir audžuģimene, kurā bērns tiek
ievietots uz nenoteiktu laiku. Reizēm bērns audžuģimenē pavada
dažus mēnešus, reizēm uzturas
tajā vairākus gadus, bet dažkārt
tur dzīvo līdz pat pilngadības
sasniegšanai. Tas ir ļoti būtis-

ki, kādā ģimenē bērns nonāk.
Mēs vēlam katram bērnam, kurš
diemžēl nonācis šādās dzīves
krustcelēs, nokļūt mīlošā, gādīgā
un saprotošā ģimenē. Pats galvenais, lai bērns no audžuvecākiem
justu sapratni, aizsardzību, atbalstu un cilvēkmīlestību. Vecāku
zaudējums bērniem rada īpaši
jūtīgu attieksmi pret apkārtējo
pasauli, kas reizēm izpaužas agresīvā un deviantā uzvedībā.
Tikai tādos gadījumos, kad neizdodas bērnam atrast aizbildni
vai audžuģimeni, bērnam tiek
nodrošināta ārpusģimenes aprūpe institūcijā. Bērni, kuri atrodas
aprūpes iestādēs, stāsta, ka viņi
gaidīt gaida, lai arī par viņiem
parūpētos kāda ģimene.
Visu ārpusģimenes aprūpes
formu (aizbildnības, audžuģimeņu un aprūpes iestāžu) mērķis
ir radīt bērniem aizsargātības
sajūtu, nodrošināt atbilstošus
apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērnu centienus
būt patstāvīgam. Tomēr vislabāk
to var nodrošināt tieši ģimeniskā
vide, kad ikkatram bērnam tajā
ir iespējams saņemt pietiekamu
uzmanību, mīlestību un atbalstu,
iegūt pieredzi, ko nozīmē uzaugt
ģimenē, apgūt pareizu ģimenes
attiecību modeli.
Audžuģimene ir ģimene, kas
bārenim vai bez vecāku gādības
palikušajam bērnam nodrošina
aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns

var atgriezties savā ģimenē vai, ja
tas nav iespējams, tiek adoptēts
vai viņam tiek nodibināta aizbildnība.
Ja esat sajutuši sevī šo cilvēcības
misiju, esat gatavi sniegt dzīves
krustcelēs nonākušiem bērniem
mājas, sniegt savu mīlestību un
ģimenes sajūtu bērniem, kuriem
šāds atbalsts ir ļoti nepieciešams,
un esat apsvēruši domu kļūt
par audžuģimeni vai aizbildni,
aicinām vērsties Ķekavas novada
bāriņtiesā Ķekavā, Baložos vai
Daugmalē.
Pirms ierašanās vēlams iepriekš zvanīt uz tālruni 67847160
vai 67935872, lai vienotos par
noteiktu tikšanās laiku, kad varēsiet saņemt informāciju par
audžuģimeņu apmācībām, audžuģimenes statusa piešķiršanu, par ģimenes motivācijas un
atbilstošo spēju izpētes kārtību,
par valsts un pašvaldības atbalstu
audžuģimenēm, kā arī par citiem
jautājumiem.
Bāriņtiesa pateicas visiem Ķekavas novadā dzīvojošajiem aizbildņiem, kuri jau ir palīdzējuši
bērniem grūtā brīdī un sniedz
sirds siltumu un mīlestību savās
ģimenēs, kā arī izsaka lielu pateicību Ķekavas novadā esošajai
audžuģimenei par viņu rūpēm,
gādību, sirsnību, iejūtību un brīnišķīgajām mājām bērniem viņu
ģimenē.
Sarma Trumpekoja
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Sveicam
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Ķekavas novadā
2017. gada martā
ĶEKAVAS PAGASTĀ
95 gadu jubileju svin
Leontīna Tirša
Marija Vahļina
90 gadu jubileju svin
Helēna Berkmane
Lidija Jerofejeva
Jānis Kļavinskis
85 gadu jubileju svin
Ženija Filipsone
Marija Harlapa
Aneļa Dārzinika
80 gadu jubileju svin
Margarita Zaharāne
Jānis Buķelis
Jānis Daņiļevičs
Milda Šteina
Vladimirs Družiņins
BALOŽU PILSĒTĀ
90 gadu jubileju svin
Nikolajs Jasinskis
85 gadu jubileju svin
Eleonora Umbraško
80 gadu jubileju svin
Leonīds Kozaks
Liliia Khrapunova
DAUGMALES PAGASTĀ
80 gadu jubileju svin
Žanis Beķeris
Gunta Ločmele
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada februārī
reģistrēti 22 jaundzimušie,
t.sk. divi dvīņu pāri
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Olivers, Elīza, Marija, Līva,
Valters, Rodrigo, Renārs,
Arvis, Ričards, Estere,
Zemguss, Denija, Sofija, Nora,
Julianna, Marta, Jānis,
Dāvis, dvīnīšiem: Odrija un
Otto, Linda un Uldis.
Ķekavas novada dome
sirsnīgi sveic mazuļus un viņu
vecākus!
***
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada februārī
reģistrētas 4 laulības.
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome
***
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada februārī
reģistrēti
9 mirušie:
Anna Aleksejeva (1930)
Fjodors Andriško (1952)
Spodra Āmure (1933)
Valija Gabre (1926)
Gunārs Karpenskis-Allažs
(1941)
Vladislavs Korobčonoks (1928)
Večaslavs Stancels (1937)
Ilga Zara (1927)
Anatolijs Žebrikovs (1940)
Ķekavas novada
dome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem!

Līdzjūtības
No visiem tālumiem ir atpakaļ ceļš,
No laika tāluma nekad.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Robertam Jurķim,
tēvu un māti zaudējot.

Kolēģi no partijas „Vienotība” Ķekavas nodaļas

Mēs vienmēr skatīsimies
uz vienu pusi abi…
No turienes mums egles
līdz mūža galam šalks.
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Robertam Jurķim,
abus vecākus aizsaulē pavadot.

Ķekavas novada dome

Mūsu mīļie nemirst,
Vien apsedzas ar puteni
Un kļūst par Tēvu zemi.
(J. Peters)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Laurim Bergmanim,
tēti mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada dome

Paziņojums par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā atcelšanu

Ķekavas novada dome 2016. gada 22. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 6. „Par detālplānojuma „Brenči”
Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-70/2009 atcelšanu”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-3/2016.
Ar lēmuma pilnu saturu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mežadīķi”
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 23. februāra lēmumu Nr. 2. § 2. p. „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mežadīķi” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Mežadīķi”, kadastra numurs 8070 007 0614.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas
(TL), veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs
Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu
ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu 2. § 1. „Par lokālplānojuma „Ores un
Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr. 3.)
Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt lokālplānojumu „Ores un Olektīte” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 „Lokālplānojums „Ores un Olektīte””.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 23. februāra lēmumu Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
Detālplānojumu izstrādā, lai izveidotu pieslēgumu valsts autoceļam A7. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

TRAKTORTEHNIKAS UN
TĀS PIEKABJU APSKATES
2017. GADĀ
ĶEKAVAS NOVADĀ
• 13. martā plkst. 11.00 –
Ķekavā, Pļavu ielā 2,
• 10. aprīlī plkst. 13.00 –
Plakanciemā, „Asaros”,
• 13. aprīlī plkst. 11.00 –
Ķekavā, Pļavu ielā 2,
• 22. maijā plkst. 11.00 –
Daugmalē, pie mehāniskajām
darbnīcām, šoseja P85,
• 19. jūnijā plkst. 11.00 –
Ķekavā, Pļavu ielā 2,
• 10. jūlijā plkst. 13.00 –
Daugmalē, pie mehāniskajām darbnīcām, šoseja P85,
• 14. augustā plkst. 11.00 –
Ķekavā, Pļavu ielā 2.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei.
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. No 1. marta visos VTUA birojos, bet no 3. jūlija arī par ārpus biroja
sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties tikai ar bezskaidras naudas
maksājumu – bankas karti, internetbankas maksājumu vai rēķinu.
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 2.§ 10. (protokols Nr.34.)
Precizēti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr. 2.§ 6. (protokols Nr.3.)

Saistošie noteikumi Nr. 23/2016
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu,Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1. apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli
vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk kopā
sauktas – Ūdenssaimniecības sistēma). Šo saistošo noteikumu izpratnē
lietotie termini „ūdensapgādes tīkli”
un „kanalizācijas tīkli un būves” neietver ēku iekšējos ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves;
1.2. Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību;
1.6. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli
vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas ūdenssaimniecības sistēmai
2. Lai jaunus vai esošus ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un
būves pieslēgtu Ūdenssaimniecības
sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs pieprasa ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un saņem no viņa pieslēgšanās
tehniskos noteikumus (turpmāk
– tehniskie noteikumi) mēneša laikā
no pieprasījuma iesnieguma iesniegšanas dienas.
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai turētājs tehnisko noteikumu
pieprasījuma iesniegumā norāda informāciju par ūdensapgādes tīkliem
vai kanalizācijas tīkliem un būvēm –
tīklu atrašanās vietu, adresi un kadastra apzīmējumu, prognozējamos
datus par plānoto ūdens patēriņu un
novadāmo notekūdeņu daudzumu
vai informāciju par personu skaitu,
kuras plāno lietot ūdenssaimniecības
pakalpojumu, kā arī informāciju par
ražošanas notekūdeņus raksturojošajiem parametriem.
4. Ja ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju, kuru būvniecībai
būvatļauja ir izsniegta pēc šo saistošo
noteikumu spēkā stāšanās, īpašnieks,
valdītājs vai turētājs nespēj vai nevēlas nodrošināt Ūdenssaimniecības
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības, viņš var
lūgt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju bez atlīdzības pārņemt savā bilancē izbūvētos
ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas
tīklus un būves ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
5. Šo saistošo noteikumu 4. punktā

minētajā gadījumā nodošanas–pieņemšanas aktam tiek pievienoti šādi
dokumenti:
5.1. Ķekavas novada pašvaldības
Būvvaldes reģistrēts akts par objekta
pieņemšanu ekspluatācijā, kurā norādītas objekta kopējās izmaksas;
5.2. zemes, uz kuras izbūvēti ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un
būves, īpašuma tiesības apliecinoša
dokumenta kopija;
5.3. elektroniski – Ķekavas novada
pašvaldības Būvvaldes izdarītu atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi kopā ar būvprojektu,
kura skaidrojošajā aprakstā norādītas
visas ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju pieslēguma
vietas nekustamajiem īpašumiem un
ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas
tīklu un būvju tehniskie parametri;
5.4. elektroniski – Ķekavas novada
pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes
uzturētāja saskaņots izpildmērījuma
plāns;
5.5. elektroniski – televīzijas inspekcijas (caurskates) protokoli kanalizācijas tīkliem;
5.6. līguma ar ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kuri izmanto
ūdenssaimniecības pakalpojumus,
kopijas.
6. Šo saistošo noteikumu 4. punktā
minētajā gadījumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pieņemtos ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves pievieno Ūdenssaimniecības sistēmai un iekļauj savā
bilancē.
7. Nekustamā īpašuma īpašnieks,
valdītājs vai turētājs, kurš vēlas pieslēgties esošai vai no jauna izbūvētai Ūdenssaimniecības sistēmai,
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam pieprasa tehniskos noteikumus, par saviem līdzekļiem izbūvē
pieslēgumu īpašumam, t.sk. ierīko
komercuzskaites mezglu, un slēdz
līgumu ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma
lietošanu.
8. Fiziskām un juridiskām personām, kurām ir parāds ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam
par saņemtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem kādā no savā īpašumā, valdījumā vai turējumā esošiem
īpašumiem, pirms cita savā īpašumā,
valdījumā vai turējumā esoša īpašuma pieslēgšanas Ūdenssaimniecības
sistēmai jāveic parāda summas apmaksa ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.
9. Ja būvi pēc nodošanas ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam var sadalīt
dzīvokļu īpašumos vai atsevišķās nedzīvojamās ēkās, nekustamā īpašuma
īpašnieks, valdītājs vai turētājs rakstiski par to informē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

10. Ja līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izbūvēto ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un
būvju īpašnieks, valdītājs vai turētājs
nespēj vai nevēlas nodrošināt Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības,
viņš var lūgt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju bez
atlīdzības pārņemt savā bilancē izbūvētos ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves ar nodošanas–pieņemšanas aktu, pievienojot
5. punkta 5.2., 5.4., 5.5. un 5.6. apakšpunktā noteiktos dokumentus.
11. Šo saistošo noteikumu 10. punktā minētajā gadījumā, nododot savā
īpašumā, valdījumā vai turējumā
esošos ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves, tiem jābūt ekspluatācijai atbilstošā tehniskā
stāvoklī.
12. Šo saistošo noteikumu 10. punktā
minētajā gadījumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pieņemtos ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves pievieno Ūdenssaimniecības sistēmai un iekļauj savā
bilancē.
13. Ķekavas novada dome var lemt
par citu kārtību izbūvēto ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un
būvju pārņemšanai, ja tie tiek pārņemti Ķekavas novada pašvaldības
vai ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja, kas ir Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, bilancē.
III. Ūdenssaimniecības sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
14. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai
turējumā esošo Ūdenssaimniecības
sistēmu ekspluatē un remontē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.
15. Avārijas gadījumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt
savā bilancē esošajiem ūdensapgādes
tīkliem vai kanalizācijas tīkliem un
būvēm, kas atrodas fizisku vai juridisku personu nekustamā īpašuma
teritorijā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir jāsakārto teritorija pēc avārijas novēršanas.
16. Ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs veikt tehnisko apkalpošanu, remontu vai apsekošanu
savā bilancē esošajiem ūdensapgādes
tīkliem vai kanalizācijas tīkliem un
būvēm, kas atrodas fizisku vai juridisku personu nekustamā īpašuma teritorijā, par to vismaz 2 (divas) nedēļas
iepriekš rakstveidā brīdinot nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai
turētāju.
17. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo
ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas

tīklu un būvju tehnisko apkopi un
darbību līdz piederības robežai. Ja
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
lietotājs savām vajadzībām izmanto
vietējos ūdensapgādes avotus (artēziskos urbumus), šiem avotiem jābūt
fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu)
no ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam piederošās centralizētās
ūdensapgādes sistēmas. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā, valdījumā
vai turējumā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem,
un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.
18. Ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotājam jāsaglabā visa tehniskā
dokumentācija par viņa īpašumā,
valdījumā vai turējumā esošajiem
ūdensapgādes tīkliem vai kanalizācijas tīkliem un būvēm.
19. Nekustamajos īpašumos, kuros
tiek veikta pārbūve, kā arī nekustamā
īpašuma īpašnieka, valdītāja vai turētāja maiņas gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas,
jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) par īpašuma īpašnieka, valdītāja vai turētāja līdzekļiem.
20. Centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotājam – juridiskai personai –
notekūdeņi Ķekavas novada pašvaldības centralizētajā kanalizācijas
sistēmā jānovada atbilstoši Ķekavas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu
pašvaldības kanalizācijas tīklā.
21. Centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotāja – fiziskas personas – novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:
21.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās
higiēnas priekšmeti un citas lietas,
kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
21.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri
var veicināt tīklu aizsērēšanu;
21.3. pārtikas un ražošanas atkritumi
nesasmalcinātā veidā;
21.4. naftas produkti;
21.5. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu;
21.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina
uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas sistēmā;
21.7. skābes un citas vielas, kuras var
izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu
(sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos.
22. Bez saskaņošanas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju aizliegts centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt
notekūdeņus no asenizācijas cisternas,
izmest atkritumus, novadīt virszemes
noteces ūdeņus un gruntsūdeņus.
23. Ūdenssaimniecības pakalpojuma
lietotājs nav tiesīgs bez saskaņošanas
ar ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēju pārtraukt ūdenssaimniecī-

bas pakalpojumu sniegšanu blakuslietotājam.
24. Atklājot Ūdenssaimniecības sistēmas bojājumus, ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotājam par to nekavējoties jāziņo ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam un iespēju
robežās jāiezīmē bojātā vieta.
25. Fiziskām un juridiskām personām, kuru darbība vai bezdarbība ir
radījusi bojājumus Ūdenssaimniecības sistēmai, nekavējoties jāziņo par
to ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam.
26. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
zaudējumi par bojātu Ūdenssaimniecības sistēmu, kā arī izdevumi tās
darbības atjaunošanai, ja tie radušies
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
lietotāja dēļ. Vainīgajai fiziskajai vai
juridiskajai personai jāsamaksā valsts
uzraudzības iestāžu uzliktais naudas
sods par videi nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies, kaitīgajām
vielām no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas ieplūstot vidē.
27. Pēc jaunas Ūdenssaimniecības
sistēmas izbūves nekustamajam īpašumam piegulošās ielas/ceļa robežās
vai zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, nekustamā īpašuma
īpašnieka, valdītāja vai turētāja pienākums ir pievienot savu īpašumu
Ūdenssaimniecības sistēmai 1 (viena) gada laikā no brīža, kad Ūdenssaimniecības sistēma ir nodota ekspluatācijā. Informācija par Ūdenssaimniecības sistēmas nodošanu
ekspluatācijā ir publicējama Ķekavas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
28. Šo saistošo noteikumu 27. punktā noteiktās prasības ir attiecināmas
tikai uz teritorijām, kuras Ķekavas
novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās
ierīkojamas Ūdenssaimniecības sistēmas, ja apbūve šajās teritorijās tiek
veikta pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
IV. Līgumā ietveramās prasības,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
29. Līgums starp Ķekavas novada
pašvaldību un ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju:
29.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgumu slēdz Ķekavas
novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz domes lēmumu, ar kuru
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējs ir pilnvarots sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpoju-
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mus Ķekavas novada teritorijā vai tās
daļā un ir noteikta maksa vai tarifs
par sniegtajiem pakalpojumiem, ievērojot šo saistošo noteikumu pielikumā pievienoto līgumprojektu;
29.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgums tiek izbeigts,
beidzoties līguma termiņam vai ja
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzēja īpašumā, valdījumā vai
turējumā vairs neatrodas Ūdenssaimniecības sistēmas tīklu un būvju
kopums.
30. Līgums starp ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju:
30.1. šo saistošo noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā nekustamā
īpašuma īpašnieka, valdītāja vai turētāja pienākums ir parakstīt līgumu
par ūdenssaimniecības pakalpojumu
saņemšanu ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju, ierodoties
personīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja birojā. Pēc līguma
parakstīšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks, valdītājs vai turētājs tiek
atzīts par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju;
30.2. līgumā tiek ietvertas:
30.2.1. pušu saistības un pienākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanai un saņemšanai;
30.2.2. pušu saistības un pienākumi
ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas
tīklu un būvju bojājumu un/vai avārijas gadījumos;
30.2.3. ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju lietošanas un
uzturēšanas noteikumi;
30.2.4. saņemto pakalpojuma uzskaites un nolasīto rādījumu paziņošanas
kārtība;
30.2.5. norēķinu kārtība par saņemto
pakalpojumu;

30.2.6. soda naudas par kavētu maksājumu aprēķināšanas kārtība;
30.2.7. pušu savstarpējās saziņas kārtība;
30.2.8. parādu piedziņas kārtība;
30.2.9. pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas kārtība;
30.2.10. līguma darbības laiks un tā
izbeigšanas kārtība;
30.3. līgums tiek parakstīts 2 (divos)
identiskos eksemplāros – viens eksemplārs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, otrs eksemplārs
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam;
30.4. ja ir nepieciešams veikt noslēgtā
līguma grozījumus, tie tiek noformēti
rakstiski 2 (divos) identiskos eksemplāros – viens eksemplārs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam,
otrs eksemplārs ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotājam. Pirms tam:
30.4.1. puses savstarpēji vienojas par
grozījumu veikšanu;
30.4.2. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izstrādā līguma grozījumus un elektroniski, izmantojot
elektroniskā pasta adresi, kas norādīta noslēgtajā līgumā, saskaņo izstrādātos grozījumus ar ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju;
30.4.3. pēc grozījumu saskaņošanas
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējs uzaicina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ierasties
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzēja birojā parakstīt līguma grozījumus;
30.5. līgums ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotāju tiek izbeigts
šādos gadījumos:
30.5.1. ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir iesniedzis rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārtraukt
pakalpojumu sniegšanu, pilnā apmē-

rā ir veicis maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. apmaksājis soda naudu, ja tāda ir aprēķināta,
ja ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotājs pilnā apmērā ir apmaksājis
izdevumus, kas radušies ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam
pakalpojuma pārtraukšanai;
30.5.2. ja nekustamajam īpašumam
mainās īpašnieks, valdītājs vai turētājs un tiek slēgts jauns līgums;
30.6. līguma darbību var apturēt,
vienlaicīgi apturot arī pakalpojuma
sniegšanu, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs neievēro noslēgtā
līguma nosacījumus līgumā atrunātajos gadījumos un/vai kavē līgumā
paredzēto maksājumu veikšanu;
30.7. gadījumā, ja pakalpojuma
sniegšana tiek pārtraukta šo saistošo
noteikumu 30.6. apakšpunktā minētajā gadījumā, pakalpojuma atjaunošanu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs veic 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc:
30.7.1. jau sniegtā pakalpojuma pilnas apmaksas;
30.7.2. izdevumu, kas radušies
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam pakalpojuma pārtraukšanai, pilnas apmaksas;
30.7.3. pakalpojuma atjaunošanas izmaksu pilnas apmaksas;
30.7.4. rakstiska iesnieguma par pakalpojuma atjaunošanu no nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai
turētāja saņemšanas.
V. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
31. Izdevumus, kas radušies sakarā ar
ūdens nodrošināšanu brīvkrānos pēc
komercuzskaites mēraparāta rādītājiem, brīvkrānu uzturēšanu, tehnisko
un higiēnas normu ievērošanu, sedz
fiziska vai juridiska persona, kuras

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 9. februāra sēdes lēmumu Nr. 4. § 5. (protokols Nr. 2)

Saistošie noteikumi Nr. 3/2017
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010
„Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem pakalpojumiem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu, kā arī, ņemot vērā
PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikuma 24. punktu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2010. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr. 5.§, 5.3.p., protokols Nr. 6, šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 1. punktu ar 1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
1.2. 1

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

No 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā 17,90 dienā

2. Papildināt saistošo noteikumu 1. punktu ar 1.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
1.2.2

Īslaicīgās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
No 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā
citu novadu iedzīvotājiem

23,40
dienā

3. Papildināt saistošo noteikumu 1. punktu ar 1.9. apakšpunktu un tā apakšpunktiem šādā redakcijā:
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.

Pārējie pakalpojumi:
Veļas mazgāšana
Veļas žāvēšana
Mazgāšanās vannā, dušā

Viena mašīna
Viena mašīna
Vienai personai

3,20
1,90
1,50

4. Izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Atbrīvoti no maksas par pakalpojumu – Ķekavas novada trūcīgas ģimenes (personas), izņemot 1.9.1.–
1.9.3. apakšpunktā noteiktos pakalpojumus, kuri pieejami bez maksas ne vairāk kā divas reizes mēnesī”.
Domes priekšsēdētājs
A. Damlics

īpašumā, valdījumā vai turējumā atrodas brīvkrāns.
32. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas,
traukus, mājdzīvniekus vai veikt citas
darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.
33. Brīvkrāniem aizliegts pievienot
šļūtenes un caurules.
VI. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība
34. Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus Ķekavas novadā var
sniegt jebkura fiziska vai juridiska
persona, kas reģistrējusies Ķekavas
novada pašvaldības decentralizēto
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, uzrādot:
34.1. personu apliecinošu dokumentu fiziskām personām vai reģistrācijas
apliecību juridiskām personām;
34.2. līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punktu.
35. Decentralizēto pakalpojumu
sniedzēju reģistra datu bāzi izveido, uztur un aktualizē Ķekavas novada pašvaldība, nodrošinot datu
bāzes publisku pieejamību Ķekavas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
36. Decentralizēto pakalpojumu
sniedzēja pienākumi ir:
36.1. slēgt līgumu ar iedzīvotājiem
par notekūdeņu izvešanu un katrā
izvešanas reizē izdot dublētu maksājuma čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā uzrādīts izvesto notekūdeņu
apjoms;
36.2. savāktos notekūdeņus pārvadāt
ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportu;
36.3. pēc Ķekavas novada pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju

par noslēgtajiem līgumiem, norādot
līguma noslēgšanas datumu, numuru, nekustamā īpašuma adresi un
līgumu parakstījušās personas vārdu
un uzvārdu un izvesto notekūdeņu
apjomu;
36.4. iesniegt Ķekavas novada pašvaldībai reizi ceturksnī pārskatu par
veikto darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
VII. Atbildība par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu
37. Šo saistošo noteikumu izpildi
kontrolēt un noformēt administratīvos protokolus par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas un citu valsts iestāžu amatpersonas, kuras ir pilnvarotas to darīt.
38. Administratīvos protokolus izskata un lēmumus pieņem Ķekavas
novada domes Administratīvā komisija.
39. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu Ķekavas novada domes Administratīvā komisija ir tiesīga izteikt
brīdinājumu vai piemērot naudas
sodu fiziskām personām līdz 350 (trīs
simti piecdesmit) eiro, juridiskām
personām – līdz 1400 (viens tūkstotis
četri simti) eiro.
40. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no šo saistošo
noteikumu ievērošanas un pienākuma atlīdzināt materiālos zaudējumus.
VIII. Noslēguma jautājums
41. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada
10. jūnija saistošos noteikumus
Nr. 28/2010 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas
noteikumi”.
Domes priekšsēdētājs A. Damlics
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Sagaidāma īpaša un pozitīva
Ķekavas novada Veselības nedēļa
„Ejam ārā!” – tā Ķekavas novads aicinās visus iedzīvotājus pavadīt Eiropas Veselības nedēļu no
20. līdz 27. maijam. Šis aktīvais aicinājums visus
vienos gan Veselības nedēļā, gan arī citos Ķekavas
novada sporta aģentūras rīkotajos pasākumos.
Kā jau minēts, šogad Ķekavas novadā ievērojami
pieaugs veselīgu aktivitāšu piekritēju skaits, jo plānoti vairāki vēl nebijuši pasākumi, kas noteikti saistīs gan novada iedzīvotāju, gan viesu interesi. Un
pirmais no tiem būs līdz šim atraktīvākā Veselības
nedēļa maija beigās.
Novada sporta aģentūras direktore Dace Cīrule
uzsver: „Ejam ārā! Tas ir aicinājums. Nav nepieciešams nodarboties ar kādu sporta veidu. Un nav
svarīgi, cik jums gadu. Mēs vēlamies aicināt ikvienu
iziet ārā un paskatīties, cik skaists ir mūsu Ķekavas
novads, sasveicināties ar kaimiņiem, pasmaidīt un
vienkārši justies labi. Pozitīva sajūta ir labas veselības ķīla!”
Sagaidāms, ka šogad Veselības nedēļā būs vairākas īpašas pozitīvisma zonas katra interesēm un
iespējām, dažādas iespējas pārbaudīt veselību, atraktīvas balvas un nedēļas galvenais pasākums pie

Daugavas ar ūdens sporta aktivitātēm. Nedēļas aktivitātes tiek veidotas sadarbībā ar jauniešiem, sociālās un drošības jomas pārstāvjiem, kā arī veselības
speciālistiem, aktīvajām jaunajām ģimenēm, sporta
klubiem un citiem.
Jāuzsver, ka Ķekavas novads ir vienīgā Latvijas
pašvaldība, kas saņēmusi atbalstu no „Erasmus+:
Sports” programmas ar mērķi uzlabot sadarbību
starp dažādām pašvaldības un valsts iestādēm un
privātajām organizācijām, kas iesaistītas veselību
veicinošu fizisko aktivitāšu īstenošanā.
Sporta aģentūra

Sacensības
14. martā

14.30–17.30

Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Laukumā „Fortius” pie Ķekavas sporta
kluba
Ķekavas sporta klubs

14. martā

18.30–19.30

16. martā

10.00–18.00

17. martā

Tiks precizēts Ķekavas sporta klubs

17. martā
18. martā
18. martā

19.00–24.00
8.00–22.00
13.00–18.00

18.martā

Tiks precizēts Ķekavas sporta klubs

18. martā
19. martā
19. martā
19. martā

12.00–13.30
8.00–18.00
11.00–14.00
12.00–13.30

Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta zāle

21. martā

15.00–16.15

Ķekavas sporta klubs

21. martā

16.15–17.30

Ķekavas sporta klubs

Daugmales multifunkcionālais centrs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs

21. martā

Tiks precizēts Ķekavas sporta klubs

21. martā

14.30–17.30

21. martā

18.30–19.30

24. martā

19.00–24.00

Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Laukumā „Fortius” pie Ķekavas sporta
kluba
Ķekavas kultūras nams

25. martā

10.00–19.00

Ķekavas sporta klubs

25. martā

17.30–19.00

Ķekavas sporta klubs

26. martā

8.00–21.00

Ķekavas sporta klubs

28. martā

14.30–17.30

Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa

28. martā

15.30–17.00

Ķekavas sporta klubs

28. martā

18.30–19.30

29. martā

20.00–21.30

Laukumā „Fortius” pie Ķekavas sporta
kluba
Ķekavas vidusskolas sporta zāle

30. martā

19.45–21.00

Ķekavas sporta klubs

1.aprīlī

12.00–13.30

Ķekavas vidusskolas sporta zāle

3. aprīlī

19.00–20.30

Ķekavas vidusskolas sporta zāle

4. aprīlī

14:30–17:30

11. aprīlī

18.30–19.30

14. aprīlī

8.00–20.00

Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Laukumā „Fortius” pie Ķekavas sporta
kluba
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Pie Baložu vidusskolas sporta kompleksa
Laukumā „Fortius” pie Ķekavas sporta
kluba
Ķekavas sporta klubs

14. aprīlī

10.00–15.00

Ķekavas sporta klubs

4. aprīlī

18.30–19.30

5. aprīlī
9. aprīlī
11. aprīlī

20.00–21.30
10.00–17.00
14.30–17.30

Pavasara Veselības apļi Baložos, 2. posms
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 1. posms
Latvijas čempionāts florbolā U16 (meitenes)
Latvijas čempionāts florbolā, junioru līga, 1/4 fināls (zēni)
Ķekavas Bulldogs–Kurši U19 vai Bauskas BJSS
Ķekavas novada čempionāts zolītē, 7. posms
Latvijas čempionāts novusā jauniešiem
Latvijas čempionāts florbolā U10 (zēni) sabraukums
Latvijas čempionāts florbolā, junioru līga, 1/4 fināls
(zēni) Ķekavas Bulldogs–Kurši U19 vai Bauskas BJSS
*ja nepieciešams
Maxibasketbols 30+ sievietes Ķekava 30–Jūrmala 40
Ķekavas čempionāts novusā (individuāli)
Ķekavas spaikbola turnīrs
Maxibasketbols 60+ vīrieši Ķekava–BK Tukums
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas
Bulldogs–Lielvārde
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas
Bulldogs–Lielvārde
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni) Ķekavas
Bulldogs–Lielvārde
Pavasara Veselības apļi Baložos, 3. posms
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 2. posms
Ķekavas novada čempionāts zolītē, 8. posms
LR dubultspēļu čempionāts novusā jauktajiem
pāriem, 1. posms
Olybet Entuziastu sieviešu basketbola līga Ķekava–
Rīgas 3.BJSS
Rīgas pilsētas atklātais čempionāts dubultspēlēs
novusā
Pavasara Veselības apļi Baložos, 4. posms
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas
Bulldogs–Ulbroka/Masters
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 3. posms
Maxibasketbols 45+ vīrieši Ķekava–Doks Jelgava
Olybet entuziastu sieviešu basketbola līga Ķekava–
Jugla
Maxibasketbols 30+ sievietes Ķekava 30–Rīgas
satiksme 40
Dubultamatieru līga (basketbols vīr.) Ballzy elites līga BK
Ķekava/ThermoKid–Leifheit/Latvijas Universitāte
Pavasara Veselības apļi Baložos, 5. posms
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 4. posms
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–SSB Jūrmala
Studentu basketbola turnīrs
Pavasara Veselības apļi Baložos, 6. posms
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 5. posms
Galda spēļu daudzcīņa
Latvijas skolēnu 70. spartakiāde florbolā B grupā
2001.–2003.dz.g.
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25. februārī Latvijas čempionātā sporta dejās senioru 4. grupā, izcīnot otro vietu, par vicečempioniem kļuva Ķekavas deju pāris Mārtiņš Paukšēns un Sarmīte Berga. Apsveicam!

foto: No Mākslas skola arhīva

publicitātes foto

Otrā vieta ledus
skulptūru festivālā

Laikmetīgo rotu izstāde „Mežā”
Līdz 31. martam Ķekavas
Mākslas skolas izstāžu zālē
apskatāma Ķekavas Mākslas
skolas absolventes, Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistratūras studentes Ilzes Egles
laikmetīgo
rotu
izstāde
„Mežā”. Ekspozīcijā izstādīti
dažādās tehnikās veidoti gredzeni, kaklarotas un rokassprādzes, ko iedvesmojusi arī
daba.

19. Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā Jelgavā otro vietu
komandu skulptūrās šogad ieguva mākslinieces Ķekavas Mākslas
skolas skolotāja Zīle Ozoliņa-Šneidere un Ķekavas Mākslas skolas
absolvente Sanita Rāviņa ar darbu „Risks”.
Festivāla tēma bija „Karnevāls”, un kopumā bija skatāmas 30 mazās mākslinieku veidotās individuālās skulptūras, 15 lielās komandu
skulptūras, ledus bārs un foto skulptūras.

Māksliniece
Ilze Egle
izstādes
atklāšanā.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
• Spēļu turnīrs skolēniem. Ar Ķekavas novada fonda atbalstu.
15. martā plkst. 14.00
• Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
15. martā plkst. 15.00
• Pie mums ciemojas lāču un citu zvēru „mamma” Velga Vītola. Ieeja bez maksas.
24. martā plkst. 12.30
• Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi (1–3 gadus veci) ar vecākiem vai
29. martā plkst. 11.00
auklītēm, lai kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
• Neklātienes ceļojums fotogrāfijās un stāstos uz Dienvidāfriku un Svazilendu kopā
4. aprīlī plkst. 15.00
ar Diānu un Norbertu Špākiem. Ieeja bez maksas.
• C vitamīna darbnīca – joku pēcpusdiena bērniem.
6. aprīlī plkst. 14.00
• Radošā darbnīca – gatavojamies Lieldienām.
11. aprīlī plkst. 15.00
• Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
12. aprīlī plkst. 15.00
• Spēļu turnīrs skolēniem.
13. aprīlī plkst. 14.00
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Tikšanās ar žurnāla „Ievas virtuve” galveno redaktori un uztura žurnālisti
15. aprīlī plkst. 18.00
Zani Timpari.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
9. martā plkst. 18.00
Tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli.
29. martā plkst. 10.30
Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.
7. aprīlī plkst. 10.00
Tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku.

Tautas deju ansamblim „Zīle” būs jauni tautastērpi
Biedrība „Ozols” saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par
projekta iesnieguma „Austrum
vidzemes tautastērpu iegāde tautas
deju ansamblim „Zīle”” apstiprinājumu. Līdz ar to jau rudenī abu
sastāvu (A un D grupas) dejotāji
tiks pie jauniem tautastērpiem.
Projekta mērķis ir veicināt tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem novērtēt
un apzināt mūsu tautas folkloras
vērtības; pārstāvēt vēsturisko Vid

zemes novadu Latvijas simtgades
svētkos ar Vidzemes novadam raksturīgu un vienojošu tērpu komplektu abiem kolektīva sastāviem;
tērpus ilgstoši izmantot mākslinieciskajā darbībā Latvijā un pasaulē,
tajā skaitā prezentējot abus sastāvus
kā vienotu kolektīvu tā 50 gadu jubilejas koncertos 2018. gadā.
Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas ir 14 747,50 eiro, no
kurām tiks saņemts publiskais
finansējums 13 272,76 eiro. Projekta īstenošanu atbalstīt ir lēmusi arī Ķekavas novada dome, pie-

šķirot līdzfinansējumu 1000 eiro
apmērā. Trūkstošās izmaksas,
visticamāk, tiks segtas no dejotāju personīgajiem līdzekļiem.
Projekts (iesnieguma Nr. 16-04AL09-A019.2202-000002)
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītu vietējās attīstības stratēģiju ietvaros.
Biedrība „Ozols”

Izdota grāmata
par kolhozu
laikiem Ķekavā
Kādā ziemīgā pēcpusdienā romantiskajā viesu namā „Oāze”
notika ilggadēja ķekavieša Pētera
Geka nu jau otrās grāmatas atvēršanas svētki. 416 lappušu biezā
grāmata „Puse gadsimta Ķekavā”
ir nozīmīga ar to, ka tajā atspoguļots vēsturiskais kolhozu periods,
kas ilustrēts ar daudzām tā laika
fotogrāfijām. Grāmata izdota bez
novada finansiāla atbalsta.
Atsakoties no piedāvājumiem prezentēt savu grāmatu kādā no kultūras namiem, grāmatas autors
bija izlēmis to darīt šaurā lokā, bez
liekas izrādīšanās, tikai radu, tuvāko draugu un kolēģu sabiedrībā.
Pēteris bija priecīgs, ka šo tikšanās
reizi pagodināja arī Dzidra Zikmane, Lillija Kraševska,
Dzidra Saulīte un citi
bijušie kolhoznieki,
kuri visvairāk atbalstīja grāmatas autoru
ar interesantiem materiāliem.
Lai kaut nedaudz iemūžinātu
aizgājušo kolhoza
„Ķekava” periodu,
mūsu novadnie-

kam Pēterim Gekam bija vajadzīgi
gandrīz trīs uzņēmības pilni gadi.
Šajā laikā viņš centās apkopot kuriozos gadījumus, paša piedzīvotos
un bijušo darba biedru uzticētos,
patiesos un humora pilnos, taču
līdz šim politiskā plīvura piesegtos
notikumus.
Bet, lai ieskats šajā kolhozu pastāvēšanas periodā būtu vēl pilnīgāks
un apliecinātu, ka grāmatā aprakstītais patiesi ir reāli noticis, grāmatas
autors izmantoja ļoti plašu fotomateriāla klāstu.
Jo tālāk pagātnē atvirzās kolhozu
laiks, jo skaidrāk varam ieraudzīt
un novērtēt daudzus ļoti interesantus tā laika cilvēkus. Mūsu atmiņas
par viņiem palēnām sāk izplēnēt. Ir
piedzimušas jaunas paaudzes, kuras
ne vien pašas, bet pat kuru vecāki
īsti neatminas vai nemaz nav piedzīvojuši padomju laikus.
Ikviens tā laika apbalvojums
vai nozīmīte par sasniegumiem
vai godprātīgi veiktu darbu, par
labu kalpošanu, lai arī
okupācijas varai, – tas
viss liecina par aizgājušajiem laikiem. Aiz
katras, pat pašas mazākās atmiņas ir cilvēki,
kurus Pēteris ir centies
iemūžināt savā grāmatā, tādējādi piedaloties
mūsu kopējās Ķekavas
vēstures rakstīšanā.
Kristīne Boļše
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Ķekavas Novads 2017. gada 14. marts

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS
18. martā plkst. 16.00 Vidējās paaudzes tautas deju festivāls
„Baložu pavasara danči 2017”.
Piedalās deju kolektīvi. Ieejas
maksa: 1 eiro.
20. martā plkst. 19.00 Humora
izrāde „Made in Latvija”, kurā
savīti asprātīgi dzīves situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti par mums
pašiem – Latvijā radītiem – un
to, ko esam te radījuši un... savārījuši. Režisors Mārtiņš Egliens
Lomās: I. Kļavinskis, M. Brūveris, M. Eglinskis, K. Kareļins,
A. Dzērve, M. Egliens vai I. Puga.
Biļetes cena: 10; 12 un 15 eiro.
Biļetes nopērkamas Baložu KN
un „Biļešu paradīzes” kasēs.
26. martā plkst. 11.00		
Mazo vokālistu konkurss „Baložu
cālis 2017”. Vecuma grupas: „Cālis” 2–5 gadi, „Cālis seniors” 6–7
gadi. Pieteikšanās līdz 15. martam
KN, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu. Dalības maksa:
4 eiro. Ieejas maksa: 1,50 eiro, bērniem no 4 g. v. – 1 eiro.
26. martā plkst. 17.00 R. Blaumanis „Velniņi”, Baložu Tautas
teātra izrāde, režisors R. Vējiņš.
Ieeja bez maksas.
29. martā plkst. 9.00 un 10.30
Izrāde „Tiks un Taks” 3–10 gadus veciem bērniem par diviem
nebēdnīgiem vāverēniem Tiku
un Taku, kuri nolemj izjokot veco
pīļu tēvu Pēku. Režisors Ivars Lūsis. Biļetes cena: 3 eiro.
2. aprīlī plkst. 17.00 Solistu
apvienības „Jubilāri” koncerts –
skanēs gan pazīstamas, gan mazāk
dzirdētas dziesmas, gan joki, gan
nopietnākas pārdomas par dzīvi.
Apvienības sastāvs: Andris Eriņš
(„Dricānu dominante”), Andris
Baltacis („Baltie lāči”), Gints
Ločmelis („Ginc un ES”) un Aldis
Kise, kurš paspēj sadziedāt ar visiem. Biļetes cena: 5; 6 un 7 eiro.
Biļetes nopērkamas Baložu KN un
„Biļešu paradīzes” kasēs.
7. aprīlī plkst. 19.00 Komēdija
„Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu galvenajā lomā ir komiski
nopietns mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Režisors
J. Rijnieks. Izrāde divās daļās ar
starpbrīdi. No 14 gadu vecuma.
Darbosies izbraukuma kafejnīca. Biļetes cena: 6; 8 un 10 eiro.
Biļetes nopērkamas Baložu KN
un „Biļešu paradīzes” kasēs.
17. aprīlī plkst. 16.00 Otrajās
Lieldienās klavieru trio koncerts
„Viva la Opera”. J. Žvikovs (klavieres), S. Okuņa (vijole), I. Sunepa (čells). Programmā: V. A. Mo-

carts. K. M. Vēbers, V. Vellīni,
Š. Guno, R. Vāgners, Ž. Masnē,
D. Šostokovičs.
Biļetes cena: 5 eiro, skolēniem un pensionāriem – 4 eiro,
iepriekšpārdošanā līdz 10. aprīlim – 3,50 eiro.

DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAIS
CENTRS
25. martā no plkst. 20.30 līdz
21.30 Zemes stunda. Daugmales iedzīvotāji tiek aicināti uz
stundu izslēgt gaismu un elektriskās iekārtas un tajā laikā doties
uz Daugmales multifunkcionālo
centru, lai kopā pavadītu šo vakaru bez elektrības. Ņemiet līdzi
ērtu spilventiņu, uz kura apsēsties, dzersim siltu tēju, dziedāsim
dziesmas un labi pavadīsim laiku.
15., 22., 29. martā plkst. 19.00
„Saulesrita” latviskās dzīvesziņas mācību kurss. Katru trešdienu norisinās 10 nodarbību
cikls. Nodarbības vada latviskās
dzīvesziņas biedrības „Saulesrits”
vadītājs, latviskās dzīvesziņas
praktiķis Roberts Šilings. Sīkāka
informācija – Olita 29252594.
31. martā plkst. 19.00 !lirpA
,lirpA. Joku dienā mēģināsim
noticēt paši savām acīm, skatoties iluzionista Māra priekšnesumu, bet pēc tam – danču vakars
lieliem un maziem.

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
17. martā plkst. 19.00 Jauniešu gada balva 2016.
22. martā plkst. 19.00 Iepazīšanās lekcija praktiskajā numeroloģijā. Lektore Sanita Jarima
(tālr. 22497759).
18. martā plkst. 16.00 Latvijas
Bībeles biedrības sadraudzības
pasākums sadarbībā ar Ķekavas
draudzēm. Pasākuma mērķis atbalstīt Ķekavas sociālo aprūpes
centru. Visi mīļi aicināti! Ieeja
bez maksas.
1. aprīlī plkst. 11.00 Oficiālā
Joku diena Ķekavā.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
18. martā plkst. 18.00 II Lielā
stāstu nakts Katlakalnā – stāstu
stāstīšana un klausīšanās visas nakts
garumā. Piedalās stāstnieki no visiem Latvijas novadiem un Lietuvas. Jautrībai – vārdu spēles, rotaļas
un danči. Biļetes cena: 2 eiro.
19. martā plkst. 6.15 Atpūtas
vietā „Nēģīši” Lielās dienas rīts –
saules sagaidīšanas rituāls.
Šūpošanās, olu kaujas, dziesmas
un rotaļas pie Katlakalna Tautas
nama. Līdzi ņemiet krāsotas olas,
pūpolus un plaucētus bērzu zarus,
draugus un labu noskaņojumu!
No 20. marta Bērnu radošā
pulciņa „Jautrās otas” audzēkņu
darbu izstāde „Vai tu redzi? Pavasaris”.

1. aprīlī plkst. 19.30 Humora
šovs „Smieties nav aizliegts”
Biļetes cena: 3 eiro. Vietas pie galdiņiem rezervēt laicīgi, zvanot uz
tālr. 26439276.
8. aprīlī plkst. 12.00 Interešu
kluba „Vecie draugi” pasākums
„Danči cīruļputenī!”. Dalības
maksa: 3 eiro, kluba biedriem bez
maksas.
17. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu ceļojums visai ģimenei! Izrāde bērniem „Lieldienas Medusmuižā”.Koncertā dziedās un
dejos lieli un mazi, radošās darbnīcas, jautras spēles un atrakcijas,
fotostudija, olu kaujas, šūpošanās, tradicionālā Lieldienu zupa.
Ieejas maksa: krāsotas olas,
labs noskaņojums, radi, draugi,
kaimiņi!
26. martā plkst. 11.00 Seno
amatu darbnīca „Celošana”.
Dalības maksa: 5 eiro, iepriekš piesakoties pa tālr. 28846708 (Gunta)

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
18. martā plkst. 19.00 Grupas
„Otra puse” koncerts, soliste
Dināra Rudāne. Biļetes cena: 15;
12 un 10 eiro. Biļetes nopērkamas
tikai „Biļešu paradīzes” kasēs.
21. martā plkst. 18.00 Piektās
gleznu izstādes atklāšana cikla
„No privātkolekcijām” ietvaros.
25. martā no plkst. 10.00
Amatu darbnīcā – adīšanas
meistarklase ar Inetu Krastiņu.
Ieeja bez maksas.
27. martā plkst. 17.30 Mūzikas
un mākslas atbalsta fonda izrāde
„Padegs un Padegs”.
Biļetes cena: 6 eiro, skolēniem,
studentiem un pensionāriem –
3 eiro. Biļetes nopērkamas iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” un kultūras nama kasē.
31. martā plkst. 19.00 Teātra dienas koncertuzvedums ar pašmāju
kolektīvu piedalīšanos „Pirms vēl
ēšanas”. Ieeja bez maksas.
1. aprīlī Republikas amatnieku
pasākuma „Satiec savu meistaru”
darbnīcas:
• no plkst. 10.00 amatu darbnīcā –
rokdarbu pulciņš „Labieši” aicina
apgūt pērļoto jostu darināšanu,
• no plkst. 11.00 Spoguļu zālītē –
„Ķekavas muzikanti” iepazīstinās ar pašu darinātiem tautas mūzikas instrumentiem un to spēli,
• no plkst. 12.00 austuvē –
TLMS „Ķekava” audējas mācīs
celaiņu aušanu. Ieeja bez maksas.
2. aprīlī Ķekavas mazo vokālistu
konkurss „Odziņa”:
• plkst. 11.00 dalībniekiem līdz
4 gadu vecumam,
• plkst. 13.00 5–6 gadus veciem
dalibiekiem.
Ieeja bez maksas.

8. aprīlī plkst. 19.00 Deju grupu „Zīle” vārda dienas koncerts.
Ieeja bez maksas.
11. aprīlī plkst. 19.00 Viesību
zālītē – franču kamermūzikas
vakars. Biļetes cena: 5 eiro. Biļetes nopērkamas KN kasē.
17. aprīlī no plkst. 12.00
Kultūras nama pagalmā rokdarbnieces „Labieši” aicina lielus un
mazus uz Lieldienu olu rotāšanu un izrādīšanu.
17. aprīlī plkst. 14.00 Bērnu
vokālo ansambļu „Cīrulītis” un
koklētāju ansambļa „Ekusēze”
koncerts „Jau cīruļi gaisos”.
Ieeja bez maksas.
21. aprīlī plkst. 19.00 Aijas
Andrejevas akustiskais koncerts
„Ceļojums pie sevis”.
Biļetes cena: 15; 12 un 10 eiro.
Biļetes nopērkamas tikai „Biļešu
paradīzes” kasēs.
22. aprīlī plkst. 13.00 Deju
kolektīvu „Daina” tradicionālais
pavasara koncerts „Lec saulīte,
spīdi spoži” kopā ar draugiem
no Lietuvas, deju grupu „Pinemelis”. Ieeja bez maksas.
23. aprīlī plkst. 13.00 Rokdarbu pulciņu „Labieši” tradicionālais darbu demonstrējumu pasākums. Ieeja bez maksas.

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”.
9. martā plkst. 18.00 Ēras Zalcmanes grafikas un gleznojumi uz
zīda izstādē „Gaismas atspulgi”
atklāšana.
1. aprīlī plkst. 11.00 Oficiālā
Joku diena Ķekavā, Doles Tautas
nama zālē.
1.–29. aprīlis E. Ozoliņa piemiņai
veltītā skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursa „Pa-smejies!” dalībnieku darbu izstāde un izstādes
„G. Bērziņš – 90” un „Ē. Ošs – 90”.
MELLUPU SOCIĀLĀ MĀJA
Martā un aprīlī Ķekavas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde „Ķekavas novads, Ķekavas
pagasts”. Iespēja iepazīt Mellupu,
Plakanciema un tuvējās apkārtnes vēsturi.
Līdz 17. martam plkst. 12.00–
16.00 Spēļu pēcpusdienas. Gaidām visus Mellupu, Plakanciema
un Dzērumu bērnus.
Sekojiet līdzi kultūras
notikumiem interneta vietnē
www.parkulturu.lv.

