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Ielu tirdzniecība arvien aktuālāka kļūst vasaras mēnešos,
kad tirgus laukumos var iegādāties pirmās zemenes, svaigus
dārzeņus un citus lauku labumus. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ikvienam ielu
tirdzniecības dalībniekam, būtiski ievērot kārtību, kādā tiek
organizēta ielu tirdzniecība
Ķekavas novadā.
Pirms tirdzniecības uzsākšanas
Ķekavas novada pašvaldība aicina iepazīties ar kārtību, kādā novada administratīvajā teritorijā
tiek organizēta preču pārdošana
pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tādējādi veicinot ielu tirdzniecības pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam.
Lai uzsāktu ielu tirdzniecību,
vispirms nepieciešams sagatavot iesniegumu Ķekavas novada
pašvaldībai tirdzniecības atļaujas
saņemšanai. Iesnieguma forma
atrodama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
vai novada Klientu apkalpošanas
centros. Iesniegumu pašvaldība
izskata piecu darbdienu laikā, un
atļauja tirdzniecībai tiek izsniegta
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pēc nodevas par
ielu tirdzniecību samaksāšanas.
Šāda veida atļauju iespējams saņemt atbilstoši pieprasītajam laika
periodam, tomēr jāņem vērā, ka
atļauju neizsniedz uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu.
Turpinājums 2. lpp.

Izskanējuši novada svētki
„Novada ritmos”
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Ielu tirdzniecība
novadā:
kas jāņem vērā

Ar koncertu, šovu, brīvdabas tirdziņu un plašu aktīvās atpūtas programmu izskanējuši Ķekavas novada svētki.
No 15. līdz 17. jūnijam novada ritmus ieskandināja Latvijā iemīļoti mākslinieki un radošākie novadnieki. Kā ierasts,
svētki kulmināciju sasniedza sestdien, 17. jūnijā, kad uz brīvdabas skatuves kāpa komponists Uldis Marhilēvičs,
Aija Andrejeva, Antra Stafecka, Andris Ērglis, Ivo Fomins un muzikālā apvienība „Raxtu Raxti”.
Turpinājums 6.–7. lpp.

22. jūlijā – atkārtota balsošana Ķekavas iecirknī Nr. 785
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 26. jūnijā (lēmums
Nr. 27) nolēma izsludināt atkārtotu balsošanu Ķekavas novada
785. vēlēšanu iecirknī, un tā notiks šā gada 22. jūlijā.
Atbilstoši Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumam tiesības piedalīties
atkārtotā balsošanā būs tiem Ķe-

kavas novada vēlētājiem, kuri bija
iekļauti attiecīgā iecirkņa vēlētāju
sarakstā 3. jūnija vēlēšanās. Šā
iecirkņa vēlētāji pa pastu saņems
uzaicinājumu doties uz atkārtotu
balsošanu.
Balsošana notiks par tiem pašiem deputātu kandidātu sarakstiem, kuri biji reģistrēti 3. jūnija
vēlēšanām, proti, par 14 sarakstiem ar 234 kandidātiem.

Atkārtotās balsošanas dienā,
sestdien, 22. jūlijā, Ķekavas vēlēšanu iecirkņa Nr. 785 darba
laiks būs no pulksten 7.00 līdz
22.00.
Trīs dienas pirms atkārtotās
balsošanas dažas stundas dienā
varēs nobalsot arī iepriekš.
Iecirkņa darba laiks:
n trešdien, 19. jūlijā:
plkst. 17.00–20.00,

n ceturtdien, 20. jūlijā:
plkst. 9.00–12.00,
n piektdien, 21. jūlijā:
plkst. 10.00–16.00.
Savukārt no 17. jūlija varēs
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā tie vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespēju
nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo
iespēju vēlētāji varēs izmantot,
ja atkārtotās balsošanas dienā

atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā. Iecirkņu darba laiks:
n pirmdien, 17. jūlijā:
plkst. 16.00–20.00
n otrdien, 18. jūlijā:
plkst. 9.00–13.00.
Piedaloties atkārtotajā balsošanā, jāuzrāda derīgs personu
apliecinošs dokuments – pase vai
personas apliecība.
Turpinājums 5. lpp.
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Turpina rekonstruēt Rāmavas ielu

Sākums 1. lpp.
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Attīstot ceļu infrastruktūru posmā no Depkina muižas līdz valsts autoceļam V2, 26. jūnijā ar ielas virskārtas frēzēšanu tika uzsākti rekonstrukcijas darbi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo remontdarbu laikā šajā ceļa posmā noteikti satiksmes ierobežojumi, ar kuriem
var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Rāmavas ielas remontdarbu 1. kārta.

Rāmavas ielas remontdarbu 2. kārta.

Lielās satiksmes intensitātes dēļ tika
nolemts atvēlēt papildu līdzekļus
no pašvaldības budžeta Rāmavas
ielas pirmās kārtas rekonstrukcijai,
lai jau šogad varētu pabeigt šīs ielas
pārbūvi posmā no Depkina muižas
līdz autoceļam V2, izbūvēt gājēju
ietvi, apgaismojumu un lietusūdens drenāžu. Līdz ar to Rāmavas
iela būs sakārtota visā tās garumā,
jo pērn atjaunošanas darbi notika
ielas posmā no Pļavniekkalna ielas
līdz Merķeļa ielai. Kopējās darbu izmaksas ir gandrīz 608 000 eiro, un
75% no tiem ir valsts kredīts.

Ziedonī plāno labiekārtot
atpūtas vietu

Skolas ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros šobrīd ir atjaunotas
inženierkomunikācijas, izbūvēti
lietusūdens kanalizācijas tīkli no
Purva ielas līdz Dārza ielai, tāpat
šajā ielas posmā jau sagatavota
gultne un patlaban tiek liktas ceļa
apmales, lai varētu šo ceļa posmu
noasfaltēt. Tālāk rekonstrukcijas
darbi pārcelsies uz Skolas ielas
posmu no Dārza ielas līdz Jaunatnes ielai. Paralēli šiem darbiem
tiek izveidots jauns ielas apgaismojums un gājēju ietve. Darbus
plānots pabeigt līdz septembra
sākumam. Kopējās darba izmaksas ir 609 000 eiro, 75% no tiem ir
valsts kredīta līdzekļi.

Labiekārtota
bērnudārza teritorija
Baložos

Kompleksa ceļa
pārbūve Daugmalē

Skolas ielā Baložos
top apgaismojums,
ietve un jauns asfalts

Vedmeru ceļā
uzstādīs jaunas ceļazīmes

Noslēgušies remontdarbi Dienvidu un Nākotnes ielas krustojumā.
Remontdarbu laikā uzlabota satiksmes drošība, kā arī paplašināta
un noasfaltēta ceļa braucamā daļa.
Papildus ierīkotas stāvvietas 10 automašīnām ceļa posmā pie privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”,
kā arī izbūvēts apgaismojums no
Dienvidu ielas līdz SIA „Ķekavas
nami” teritorijai. Nākotnē plānots
turpināt izbūvēt ielas apgaismojumu visā ceļa posmā.

Paredz gājēju ietves
izbūvi uz Odukalnu

Šogad plānots izbūvēt gājēju
ietvi gar autoceļu A7 posmā no

Kalnakroga līdz Pļavu ielai. Ņemot vērā to, ka ietvi Odukalnā
plānots izbūvēt uz VAS „Latvijas
Valsts ceļi” piederoša ceļa, pašlaik norit projekta saskaņošanas
process ar uzņēmumu. Kā informē speciālisti, nākotnē plānots
šo gājēju celiņu turpināt līdz pat
Nākotnes ielai.

Šobrīd tiek veikta cenu aptauja par teritorijas labiekārtojuma
projekta izstrādi Ziedonī. Plānots, ka teritorijā tiks uzstādīta
ģērbtuve, velosipēdu novietne
un tualete, izveidota zona ar bērnu rotaļu iekārtām, kā arī labiekārtota vieta laivu pievešanai un
ielaišanai ūdenī. Tāpat labiekārtošanas darbu laikā paredzēts
uzstādīt piknika galdus ar soliem
un apgaismojumu, turklāt tiks
iekopti dekoratīvie apstādījumi,
tādējādi padarot iedzīvotāju iecienīto atpūtas vietu ērtāku, patīkamāku un daudzfunkcionālāku.

Veikta Ķekavas
kultūras nama pamatu
hidroizolācija un siltināšana

Jūnijā veikta Ķekavas kultūras
nama pamatu hidroizolācija un
siltināšana, tādējādi novēršot lietusūdeņu nokļūšanu pagrabstāvā.
Līdz šim ēkas pagrabstāvā pastāvīgi bijis liels mitrums, kas nelabvēlīgi ietekmējis telpu stāvokli. Gadu
gaitā īpaši cietusi pagrabstāvā esošā Ķekavas vīru kora mēģinājumu
telpa. Ņemot vērā telpas slikto
stāvokli, šovasar papildus ēkas pamatu atjaunošanas darbiem veikts
arī kosmētiskais remonts pagrabstāva mēģinājumu zālē.

Ņemot vērā piemērotus klimatiskos apstākļus labiekārtošanas
darbiem, šobrīd pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” Baložos teritorijā ir izbūvētas bruģētas ietves un atjaunots zālājs. Šie
darbi notika bērnudārza piebūves būvniecības projekta ietvaros.
Pati piebūve tika atklāta šogad
februārī.

Pilnveidos vides pieejamību
Ķekavas parkā

Rūpējoties par Ķekavas parka labiekārtošanu, izstrādāts vides pieejamības projekts, kas tiks īstenots,
noslēdzoties parka pirmās kārtas
izbūvei. Projekts paredz vides pieejamības prasībām atbilstoša ceļa
izveidi, savienojot Skolas ielu ar
pastaigu ceļu gar Ķekavas upīti. Papildus plānots izbūvēt Rīgas ielas
posma un parka kāpņu apgaismojumu, nodrošinot parka apmeklētājiem piemērotas un drošas pārvietošanās iespējas arī diennakts
tumšajā laikā.
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Uzlabota satiksmes drošība
Dienvidu un Nākotnes ielas
krustojumā

Ielu tirdzniecība
novadā:
kas jāņem vērā
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Saņemot būvatļauju, jūlija sākumā tiek uzsākta Kompleksa ceļa
pārbūve, kas ietver arī asfaltēšanas
darbus, ko veiks būvniecības uzņēmums SIA „Lemminkainen”. Šī
projekta īstenošanai plānots piesaistīt arī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 250 000 eiro apmērā. Kopējās
projekta izmaksas – 666 000 eiro,
no tiem 396 000 eiro plānots ņemt
valsts kredītu.

Atsaucoties iedzīvotāju iesniegumam un uzlabojot satiksmes
drošību, Vedmeru ceļā Daugmales pagastā tiks uzstādītas maksimālo ātrumu ierobežojošas
ceļazīmes. Informējam, ka Vedmeru ceļa un autoceļa P85 krustojumā tiks uzstādīta ceļazīme
Nr. 525 „Maksimālā ātruma
30 km/h ierobežojuma zona” un
ceļazīme Nr. 526 „Maksimālā
ātruma 30 km/h ierobežojuma
zonas beigas”, savukārt Vedmeru
ceļā aiz stāvlaukuma pie Daugavas – ceļazīme Nr. 302 „Braukt
aizliegts.”
Sabiedrisko attiecību daļa

Pašu ražoto lauksaimniecības
produkciju, pārtikas un nepārtikas preces Ķekavas novadā,
iepriekš saskaņojot, iespējams
tirgot kādā no septiņām pašvaldības tirdzniecības vietām vai
kādā citā privātīpašumā, ja tas
saskaņots ar īpašniekiem un saskaņojums vai noslēgtais nomas
līgums pievienots sagatavotajam
iesniegumam Ķekavas novada
pašvaldībai. Tāpat pašvaldība atgādina – iegūto tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanā
citām personām.
Pašvaldības ierīkotās tirdzniecības vietas:
n Baložu pilsētā – laukumā pie
ēkas Purva ielā 2/4 un Gājēju
ielā;
n Daugmalē – zemesgabalā „Centra masīvs” pieturas
„Daugmale” stāvlaukumā;
n Ķekavā – zemesgabalā „Ķekavas
vidusskolas sākumskola” Skolas
ielā 2; zemesgabalā „Zentenes”
Gaismas ielā 19, k. 8, mājas galā;
zemesgabalā „Zentenes” Gaismas ielā 21 no katlumājas sienas 5 m platumā;
n Pļavniekkalna ielā – stāvlaukumā pretī Katlakalna kultūras namam;
n dzīvojamās mājas „Valdlauči 5” galā 6,5 m platumā.
Tirgotāji un amatnieki Ķekavas novadā savu produkciju var
pieteikt arī kādam no Ķekavas
novada Tūrisma koordinācijas
centra rīkotajiem brīvdabas tirdziņiem, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu interneta vietnē
www.parturismu.lv. Ņemot vērā
to, ka gadatirgi ir apstiprināti
novada domes sēdē, papildu iesniegums par ielu tirdzniecību
šajā gadījumā nav nepieciešams.
Tomēr jāatceras, ka dalība gadatirgū ir maksas pakalpojums –
tirdzniecības nodeva tiek iekasēta tirgus dienā.
Kārtību, kādā atļauts organizēt
tirdzniecības vietu iekārtošanu
un ielu tirdzniecību, Ķekavas novadā regulē saistošie noteikumi
Nr. 5/2011 „Ielu tirdzniecības
kārtība”. Izdotie noteikumi ir
saistoši visām personām, kuras
nodarbojas ar tirdzniecību Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmanto
novada pašvaldības ierādītās
tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietas.
Vairāk – www.kekavasnovads.lv.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Strādā pie Jaunu ideju
centra izveides

Celiņu bruģēšana pie bērnudārza „Avotiņš”.

Vasaras sezonā plānots veikt
remontdarbus un uzlabot mācību vidi novada skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs
(PII). Starp lielākajiem projektiem – bērnudārza „Zvaigznīte” ēkas pamatu energoefektivitātes uzlabošana un
drenāžas tīklu pārbūve piegulošai teritorijai.

26. jūnijā Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus
atklātajam konkursam par Jaunu ideju centra pārbūvi Ķekavā.
Jautājums par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu tiks skatīts pēc
tam, kad Ķekavas novada dome
būs lēmusi par papildu finansējuma piešķiršanu šā projekta realizācijai, jo piedāvātā summa pārsniedz plānoto līdzekļu apjomu.
Ķekavas novada Jaunu ideju centru plānots būvēt Ķekavā,
Skolas ielā 2, blakus „vecajai”
sākumskolai, par pamatu ņemot
2014. gadā izstrādāto Ķekavas
jauniešu centra rekonstrukcijas
tehnisko projektu, kas tika papildināts un aktualizēts Jaunu ideju
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Šovasar plānoti būvdarbi PII
„Zvaigznīte” Valdlaučos, kuru
laikā iecerēts veikt ēkas fasādes
energoefektivitātes uzlabošanas
darbus un drenāžas tīklu pārbūvi.
„Plānotie būvdarbi bērnudārzā „Zvaigznīte” nepieciešami,
jo ēka celta 1983. gadā, un šajā
laikā drenāžas tīkli ir pārstājuši kvalitatīvi novadīt jeb drenēt
grunts un virsmas ūdeņus. Tas
arī ir galvenais iemesls, kādēļ
bērnu pastaigu laukumi ir mitri. Arī ēkas pagraba sienu hidroizolācija zaudējusi savu noturību, jo nav remontēta kopš
ēkas uzcelšanas. Pagraba sienas
pastiprināta mitruma ietekmes rezultātā nolietojas daudz
ātrāk,” skaidro Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas
projektu vadītājs Jānis Vītoliņš.
Paredzēts, ka būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas lēšamas nepilnu
200 tūkstošu eiro apmērā.
Rūpējoties par bērniem un
jauniešiem draudzīgu un patīkamu mācību vidi, remontdarbi
tiks īstenoti arī citās novada mācību iestādēs. Ķekavas Mākslas
skolā vasaras laikā plānots izveidot keramikas klases un keramikas apdedzināšanas telpu, turklāt veidošanas klasē ieplānots
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Vasarā uzlabos mācību vidi
novada skolās un bērnudārzos

Remontdarbi vecajā Ķekavas sākumskolā.
kosmētiskais remonts un gaismekļu nomaiņa. PII „Ieviņa” tiks
veikts kosmētiskais remonts vienā grupiņā, Ķekavas vidusskolā
paredzēts remontēt kāpņutelpu.
Baložu pilsētas pirmsskolas iestādē „Avotiņš” tiek izbūvēta invalīdu tualete un iekārtota zāle
sporta un mūzikas nodarbībām.
Turklāt šobrīd tiek turpināta celiņu bruģēšana gar veco bērnudārza ēkas korpusu.
Arī Daugmales pamatskolā
un Baložu vidusskolā šovasar
tiks veikti nelieli kosmētiskie
remontdarbi, lai septembrī mā-

cības varētu uzsākt ar jaunu sparu. Remontdarbi tiek veikti arī
vecajā Ķekavas sākumskolas ēkā,
kur jau ir izremontētas vairākas
klašu telpas un mazā zāle pagrabstāvā, bet šobrīd aktīvi norit
darbs pie 1. un 2. stāva gaiteņu
spodrināšanas – slīpētas un krāsotas durvis un sienas.
Kā ziņots iepriekš, šobrīd turpinās arī trešās kārtas būvdarbi
jaunajā Ķekavas sākumskolā,
kur norit baseina un sporta zāles izbūve, kas durvis vērs jau
septembrī.
Sabiedrisko attiecību daļa

centra pārbūves realizēšanai, paredzot tajā publiskās tualetes un
papildu telpas jauniešu un senioru aktivitātēm.
Jaunu ideju centru izmantos
galvenokārt jaunieši pēc mācību laika un vakara stundās, bet
dienā tur mājvietu radīs dažādas
novada nevalstiskās organizācijas, senioru biedrības, kā arī citas
sabiedrības grupas, tajā skaitā
mūžizglītības un neformālās izglītības īstenošanai. Tāpat centrā
varēs rīkot dažādus pasākumus
un seminārus.
Ķekavas novada Jaunu ideju
centra pārbūves izmaksas plānots
segt gan no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan
ņemot kredītu Valsts kasē.
Sabiedrisko attiecību daļa
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DOME LĒMA
Ķekavas novada domes sēdē 29. jūnijā tika izskatīti 33 jautājumi:
n par A. E. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu;
n par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu PII „Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanai;
n par Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta saistošo noteikumu
Nr. 4/2017 „Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu” precizēšanu;
n par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka V. Varika papildatvaļinājumu;
n par iepirkuma procedūras organizēšanu moduļu ēkas nomai pie Pļavniekkalna
sākumskolas;
n par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva”;
n par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu „Rīgas meži” nomas zemesgabaliem;
n par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu šādiem nekustamajiem īpašumiem:
„Zuši” un „Vecvimbas” (Vimbukrogā, Ķekavas pagastā); „Melnkalēji–1” un „Melnkalēji–2” (Dzintaros, Daugmales pagastā);
n par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ķekavas apvedceļa projektēšanas
ietvaros šādiem nekustamajiem īpašumiem: „Usnes” (Valdlaučos, Ķekavas pagastā); „Avotiņi”, „Vidēji” un „Avotnieki” (Katlakalnā, Ķekavas pagastā); „Zālītes
iela”, (Krustkalnos, Ķekavas pagastā);
n par adrešu piešķiršanu detālplānojuma „Svelmes” Daugmalē, Daugmales pagastā teritorijas atlikušajai daļai;
n par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
projekta „Autoceļš A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9–
25,0 km un Ķekavas apvedceļš” realizācijai;
n par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Skārdnieku darbnīca, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
n par nekustamā īpašuma Meža iela 23, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
n grozījumi 10.12.2015. Ķekavas novada domes lēmumā „Par Ķekavas novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās
teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums Baložos, Ķekavas un Daugmales
pagastā;
n par nekustamā īpašuma Mednieku iela 4, Ķekava, Ķekavas pagasts, daļas iegādi
un daļas maiņu pret daļu no nekustamā īpašuma „Mednieku iela”;
n grozījumi 2009. gada 20. novembra zemes gabala nomas līgumā Nr. 68, par līguma termiņa pagarināšanu;
n par zemes piešķiršanu nomā septiņām personām uz daļu no šādiem pašvaldības
nekustamajiem īpašumiem: „Spriegumi” un „Aprikozes” (Ķekavā, Ķekavas pagastā); „Lejas Rudzāji” (Rāmavā, Ķekavas pagastā); „Centra masīvs” (Daugmalē,
Daugmales pagastā); Salnas iela 2 (Baložos);
n par dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres līguma pagarināšanu trīs personām, par dzīvojamās telpas–dzīvokļa izīrēšanu un par dzīvojamās telpas piešķiršanu.
Savukārt Ķekavas novada domes sēdē 8. jūnijā tika izskatīti 22 jautājumi:
n par SIA „Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu;
n par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu;
n par sadarbības memoranda ar biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju padome” pagarināšanu;
n par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam Uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu;
n par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu šādiem nekustamajiem īpašumiem
„Vilgertiņi” (Katlakalnā, Ķekavas pagastā) un „Norupes” (Daugmalē, Daugmales
pagastā);
n par detālplānojuma atcelšanu nekustamajam īpašumam „Ķirši” (Rāmavā, Ķekavas pagastā);
n par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecgaņģi”
(Ķekavā, Ķekavas pagastā);
n par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā „Lilijas”, Mellupi, Ķekavas pagastā;
n par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Noras iela 13, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
n par ceļazīmju uzstādīšanu Vedmeru ceļā Daugmales pagastā;
n par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Murdiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
n par atļauju slēgt iepirkuma līgumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai PII
„Avotiņš”;
n grozījumi 2014. gada 20. janvāra zemes nomas līgumā Nr. 21–19/13/147, par
nomas zemes platības palielināšanu;
n par zemes piešķiršanu nomā vienai personai uz daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma „Aprikozes”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
n par dzīvojamās platības piešķiršanu divām personām;
n par dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres līguma pagarināšanu trim personām;
n par dzīvojamās telpas–dzīvokļa maiņu vienai personai;
n par grozījumiem Ķekavas sporta skolas nolikumā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Studenti prezentē priekšlikumus
Daugmales ainavas uzlabošanai
Ķekavas novada pašvaldības
Būvvaldes, Telpiskās plānošanas
un Attīstības daļas pārstāvji tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentiem, lai vērtētu topošo profesionāļu priekšlikumus Daugmales
ainavas uzlabošanai.
Iesaistoties sadarbības projektā,
Ķekavas novada pašvaldība kā
darba materiālu studentiem piedāvāja četras Daugmales pagasta
ainavas: Daugmales pilskalnu,
Nāves salu, Senču svētkalniņu un
Daugmales centru.
Projekta laikā studenti izstrādāja savu ainavas plānošanas redzējumu un piedāvāja katrai vietai
atbilstošus labiekārtošanas elementus, kurus tikšanās reizē demonstrēja ekspertiem – Daugmales pārvaldes vadītājam Uģim
Volosovskim, Būvvaldes vadītājai
Inesi Aizstrautai, teritorijas plānotājai Līgai Sējai un ainavu plānotājai Laumai Muceniecei.
Kā atzīst pašvaldības pārstāvji,
studentu darbi pārsteidz ar radošiem risinājumiem un ainavas
arhitektūras elementiem. Viens
no lielākajiem pārsteigumiem bija
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studentu radītā spēle jeb Daugmales pilskalna konstruktors, kas aizraujošā veidā piedāvā salikt pilskalna aizsargsienu, pilskalna ēkas,
vārtu torni un donžonu.
Pasākuma laikā tika pasniegtas
pateicības studentiem un pasniedzējām par ieguldīto darbu, laiku
un enerģiju veiksmīgu ainavas uzlabošanas projektu izstrādē.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti
ainavas uzlabošanas un labiekārtošanas priekšlikumus izstrādāja
studiju priekšmetā „Reģionālās
ainavas arhitektūra”. Šī ir fakultātes aizsākta prakse, aicinot
pašvaldības sadarboties ar izglītības iestādi.
Sabiedrisko attiecību daļa

Skolēni novada uzņēmumos gūst pirmo darba pieredzi
Šogad jau ceturto vasaru Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā
ar novada uzņēmējiem sniedz
vietējiem skolēniem iespēju gūt
pirmo darba pieredzi, tādējādi
veicinot jauniešu konkurētspēju
darba tirgū arī nākotnē. Aktīvi
iesaistot tādus novada uzņēmumus kā AS „Putnu fabrika
„Ķekava””, ZS „Valmoniras”, SIA
„HC Betons”, kempingu „Zanzibāra” un daudzus citus, šovasar
skolēniem ir nodrošinātas vairāk nekā 70 vakances.
Jau ceturto vasaru Ķekavas novada
pašvaldība veiksmīgi īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības projektu, tādējādi veicinot aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem. Ik gadu novada uzņēmēju un
jauniešu interese par projektu pieaug – šogad pieteikts vairāk nekā 70
vakanču. Starp aktīvākajiem novada uzņēmumiem nemainīgi ir AS
„Putnu fabrika „Ķekava””, piedāvājot 15 dažādas vakances, kā arī SIA
„Eventful”, kas šogad nodrošina 14
apmaksātas prakses vietas vasaras
nometņu vadītāju palīgiem.

„Šī ir iespēja jauniešiem paplašināt redzesloku un gūt lielāku izpratni par profesiju daudzveidību,
nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Mēs, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļa, šajā procesā esam kā starpnieki – saņemot skolēnu iesūtītos
CV un motivācijas vēstules, tos
tālāk nododam darba devējam,
kurš savukārt izvēlas piemērotākos kandidātus darbam vasarā.
Šāda pieeja jauniešos rada izpratni par to, kā praktiski norit personāla atlases process, turklāt tas
ir labs treniņš CV un motivācijas
vēstules rakstīšanā, kas parasti ir
pirmais posms dažādos vakanču
konkursos,” stāsta Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas
speciāliste Linda Zaķe.
Līdzfinansējot projektu, pašvaldība sniedz atbalstu uzņēmējiem un palīdz nodrošināt darba algas tiem skolēniem, kuri ir
deklarēti novadā un mācās kādā
no Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām, turklāt šogad
pirmo gadu bērni un jaunieši
var piedalīties projektā arī tad, ja

viens no vecākiem ir deklarējies
Ķekavas novadā.
Kempinga „Zanzibāra” pārstāve Zane Ešenvalde, norāda: „Uzteicama ir jauniešu motivācija
gūt pirmo darba pieredzi. Iesaistīšanās projektā un pašvaldības
sniegtais līdzfinansējums mums
kā uzņēmumam palīdz šo pieredzi nodot skolēniem.”
Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta mērķis ir motivēt skolēnus pilnveidot savas
prasmes un sagatavoties darba
tirgum. Lai gan līdzīgas iniciatīvas tiek īstenotas arī citviet
Latvijā, Ķekavas novadā galvenais uzsvars tiek likts uz novada
uzņēmumu iesaisti darbavietu
nodrošināšanā skolēniem, tādējādi attīstot jauniešu interesi
par uzņēmējdarbību un veidojot
izpratni par nākotnes karjeras
iespējām.
Ķekavas novada īstenotajā
skolēnu vasaras nodarbinātības
projektā var piedalīties bērni
un pusaudži vecumā no 13 līdz
18 gadiem.
Sabiedrisko attiecību daļa
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22. jūlijā – atkārtota balsošana
Ķekavas iecirknī Nr. 785
Sākums 1. lpp.

Ķekavā tiekas mājražotāji
Jūnijā Doles Tautas namā Ķekavas novada pašvaldība rīkoja pasākumu mājražotājiem
„Ražots Ķekavas novadā”, kura
laikā Ķekavas novada mājražotājiem un amatniekiem bija iespēja satikties, demonstrēt savu
produkciju, dalīties ar pieredzi,
kā arī iepazīties ar dažādām sadarbības formām.
Pasākuma laikā ar pieredzes stāstiem mājražotājus iepazīstināja
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Lauku attīstības

nodaļas projektu vadītāja Guna
Šulce un Jelgavas biroja uzņēmējdarbības konsultante Videga
Vītola, savukārt Ķekavas novada
pašvaldības Attīstības daļa prezentēja ideju „Ražots Ķekavas
novadā”. Vietējās produkcijas izstādes laikā notika aktīvas diskusijas un neformālas sarunas.
Pastiprinātu interesi radīja idejas „Ražots Ķekavas novadā” attīstība. Tuvākajos plānos ir veidot
vienotu stendu rudens lauksaimniecības izstādē Rāmavā ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu.

Aicināts pieteikties ikviens, kurš
vēlas prezentēt sevi kā Ķekavas
novada ražotāju. Pasākuma dalībnieki arī atzina, ka šī ir lieliska
iespēja satikties un iepazīt citam
citu, lai nākotnē strādātu pie kopējiem sadarbības projektiem.
Aicinām ikvienu mājražotāju
un amatnieku dot savu ieguldījumu idejas „Ražots Ķekavas
novadā” attīstībā un sūtīt savus
ierosinājumus uz e–pasta adresi
kristine.danovska@kekava.lv, tālrunis 67847157.
Attīstības daļa

V. Pozņaks un A. Vītols tiesai lūdza
atcelt CVK lēmumu par atkārtotu
balsošanu Ķekavas novada 785. iecirknī, savukārt V. Variks lūdza
izsludināt jaunas vēlēšanas visā Ķekavas novadā.
Izskatot šīs sūdzības, Administratīvā apgabaltiesa 21. jūnijā noraidīja pieteikumu atcelt Centrālās
vēlēšanu komisijas lēmumu par
atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785. iecirknī, kā arī pieteikumu izsludināt jaunas vēlēšanas visā
Ķekavas novadā. Spriedums nav
pārsūdzams un stājās spēkā tā pieņemšanas dienā.
Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī no 3537 reģistrētajiem balsstiesīgajiem nobalsoja 2206 vēlētāji.
Tas ir otrs lielākais novada vēlēšanu
iecirknis aiz 762. iecirkņa, kurā reģistrēti 3858 balsstiesīgie.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas iecirkņa
Nr. 785 vēlētājiem
sava izvēle būs jāizdara
atkārtoti 22. jūlijā.
Mirklis no pašvaldību
vēlēšanām 3. jūnijā
šajā iecirknī.

FOTO: VELGA KŪKUMA

Mājražotāju tikšanās Doles Tautas namā.

Jau vēstīts, ka Centrālā vēlēšanu
komisija (CVK), 9. jūnijā izskatot
saņemtās sūdzības par 3. jūnija
pašvaldību vēlēšanu rezultātiem,
atzina par pamatotu Nacionālās
apvienības „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputāta
kandidātes Ievas Arntes sūdzību
par Ķekavas novada 785. vēlēšanu
iecirkņa rezultātiem un izsludināja
atkārtotu balsošanu šajā iecirknī
22. jūlijā.
Lēmums rīkot atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785. vēlēšanu
iecirknī pieņemts, jo balsu skaitīšanas laikā vienā no vēlēšanu kastēm,
kas tika izmatota vēlēšanu dienā,
atradās par sešām derīgām aploksnēm vairāk nekā vēlētāju parakstu
vēlētāju sarakstā, un sešas balsis
ietekmē deputātu vietu sadalījumu
starp kandidātu sarakstiem Ķekavas novada domes vēlēšanās.
Savukārt šo CVK lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā apstrīdēja trīs deputātu kandidāti: Latvijas Zaļās partijas deputāts Voldemārs Pozņaks, Latvijas Zemnieku
savienības deputāta kandidāts Aigars Vītols, kā arī Vidzemes partijas
deputāta kandidāts Valts Variks.

SVEICAM!

Mājražotāji
prezentē savu produkciju.

22. jūnijā Zelta kāzu
jubileju svinēja ķekavieši Irēna un
Gunārs
Višeri,
kuri gadu gaitā
bijuši blakus viens
otram gan prieka
mirkļos, gan dzīves
grūtākajos brīžos.
Irēna un Gunārs Višeri
satikās 1961. gadā Alūksnes
bērnunamā. Abu ceļi uz laiku šķīrās,
kad Gunārs atgriezās mātes mājās
Ķekavā. Tomēr liktenis abiem bija
lēmis atkal satikties, lai 1967. gada
22. jūnijā mītu laulību gredzenus.
Irēna un Gunārs apprecējās pavisam jauni – Irēnai bija 19, bet Gunāram vien 18 gadu. Laulībā aizvadījuši jau 50 gadus, izaudzinot divus
dēlus, trīs mazbērnus un auklējot

divus
mazmazbērnus.
Neskatoties uz dzīves līkločiem, Irēna
un Gunārs turpina
būt atbalsta plecs
viens otram.
Irēna dzīves laikā
strādājusi gan par
šuvēju Rīgā, gan darbojusies Ķekavas bērnudārzā un šobrīd turpina
darīt labos darbus, strādājot par
sētnieci Ķekavā. Savukārt Gunārs
spēka gadus aizvadījis, darbojoties
celtniecībā.
Ķekavas novada pašvaldība sveic
Višeru pāri, vēlot stipru veselību un
nenogurstošu dzīves sparu, lai piedzīvotu vēl daudzus laimīgus kopdzīves gadus!
Sabiedrisko attiecību daļa
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Izskanējuši novada svētki
Sākums 1. lpp.

Svētku programmu jau ceturtdienas vakarā atklāja Ķekavas
novada bērnu vokālo ansambļu
koncerts „Ietin dziesmu kamolītī” Baložos un vērienīga jaunrades tērpu skate „Jauni ritmi”
Ķekavas kultūras namā, kapelas
„Klabatas” pavadībā demonstrējot talantīgāko novadnieku redzējumu par tautas lietišķās mākslas
tradīciju dzīvotspēju mūsdienās.
Galveno balvu – Ķekavas novada
tautastērpa brunci – ieguva ķekaviete Agita Eizenberga.
Šogad īpaša svētku programma
tika veltīta jauniešiem – piektdien,
16. jūnijā, visas dienas garumā Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs
jauniešiem piedāvāja visdažādākās

aktivitātes, tostarp mūsdienu deju
konkursu, skeitborda sacensības
un velo paraugdemonstrējumus.
Jauniešu dienu „PA RAMPĀM
PAM” noslēdza hiphopa izpildītāju Edavārdi un Ansis koncerts
Ķekavas veco Dzirnavu estrādē,
vienuviet pulcējot šā mūzikas žanra piekritējus.
Lai gan lielākie svētku pasākumi norisinājās sestdien, 17. jūnijā,
piektdienas vakarā daugmalieši
pulcējās Doles Tautas namā, lai
prezentētu vienu no jaunākajiem
novada dārgumiem – Daugmales
pagasta ģerboni – un to ieskandinātu Daugmales folkloras kopas
pavadībā. Savukārt Baložu kultūras
namu ar mūzikas skaņām piepildīja Ķekavas novada jauniešu pūtēju

orķestris. Tāpat atsaucību guva
fotoorientēšanās sacensības „Zaļais skrējiens” un pirmais novada
dziesminieku saiets „Starp rindām”
Ķekavas pagasta bibliotēkā. Pirmajā dziesminieku saietā sevi pieteica
Antra Martinsone, Elīza Dumpe
un Krišjānis Ivbulis, Inga Lagzdiņa,
Vilnis Punka, Aleksandrs Kamaldiņš un Arnis Eltermanis.
Svētki viesus, bet jo īpaši bērnu
vecākus, priecēja bērnu deju kolektīvu koncerts, kurā raitu deju
soli demonstrēja Ķekavas vidusskolas deju ansamblis „Ķekaviņa”,
Baložu vidusskolas deju ansamblis „Trejdeviņi” un Ķekavas kultūras nama deju ansamblis „Daina”.
Savukārt svētku daudzināšanā deju grīdu ierībināja jauniešu

deju kolektīvi „Katlakalns” un
„Trejdeviņi”, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Savieši”.
Kā ik gadu, visvairāk apmeklētāju pulcēja Latvijā iemīļoto
mūziķu koncerti uz brīvdabas
skatuves, tostarp komponista
Ulda Marhilēviča un muzikālās
apvienības „Raxtu Raxti” uzstāšanās, kuru priekšnesumus kuplināja mūsu vokālie ansambļi
„Vivo” un „Jūti”, jauniešu deju
kolektīvs „Katlakalns” un deju
grupa „Zīle”.
Svētku ietvaros apmeklētāji varēja aplūkot un iegādāties amatnieku darinājumus un nobaudīt
lauku labumus, bet kopā ar Katlakalna Improvizācijas teātra puišiem izgaršot novada garšas.

Krāsainu azartu ļāva izbaudīt
Labdarības bumbu rallijs pa Ķekaviņas upi, kura ieņēmumi tiks
ziedoti dažādiem novada attīstības projektiem, un orientēšanās
pasākums Daugmales pilskalnā.
Ķekavas novada svētkus kopā
veidoja Ķekavas pagasta kultūras centrs, Baložu pilsētas
kultūras centrs, Daugmales pagasta kultūras centrs, Jaunatnes
iniciatīvu centrs, Tūrisma koordinācijas centrs. Ar aktivitātēm
iesaistījās Sporta aģentūra, partnerība „Daugvkrasts”, Ķekavas
novada fonds.
Fotogrāfijas no novada svētkiem var aplūkot interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Sabiedrisko attiecību daļa
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NOVADA RITMOS
FOTO: VELGA KŪKUMA

Novada ziņas

Ķekavas novada biedrība „Zelta
rati” veiksmīgi realizējusi projektu, kā ietvaros iegādāti zirgu
pajūga rati, lai iedzīvotājiem
varētu dažādot atpūtas iespējas
un nodrošinātu pajūgu braukšanas sporta treniņus.
Lai pasākumos vizināties ar ratiem varētu gan bērni, gan pieaugušie, gan cilvēki gados, ratu
aizmugurē ir speciāli veidotas
kāpnītes ar nelielu atstarpi starp
pakāpieniem, tā atvieglojot iekāpšanu ratos.
Tā kā biedrība „Zelta rati”
nodarbojas ar jauno braucēju un
bērnu apmācību pajūgu braukšanas sportā, drošībai rati aprīkoti ar priekšējo un aizmugures riteņu bremzēm un papildu
rokas bremzi. Atšķirībā no iepriekšējiem treniņratiem jaunie
ir ar augstākiem riteņiem, kas
braucējam ļauj sēdēt augstāk
un nodrošina labāku redzamību
braukšanas laikā.
Tā kā projekts ir ar sabiedriskā
labuma statusu, biedrība „Zelta
rati” Ķekavas novada pasākumu
laikā nodrošinās cilvēku vizināšanu bez atlīdzības.
Projekts „Zirga pajūgu ratu
iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu
braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai” (Nr. 16–04 AL09–
A019.2202–000007) īstenots ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalstu pasākuma „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Zane Krūmiņa,
projekta vadītāja

Piedalies projektu konkursā
„Savam novadam”!
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada vides labiekārtošanā,
dzīves telpas uzlabošanā un radošu iniciatīvu īstenošanā, Ķekavas
novada fonds izsludina projektu
konkursu „Savam novadam”.
Projektu pieteikumus konkursā var
iesniegt līdz šā gada 11. septembrim. Idejas īstenošanai var saņemt
atbalstu 500 eiro apmērā, bet projekta īstenotājiem jānodrošina arī
līdzfinansējums, kas var būt naudas, brīvprātīgā darba, mantas vai
pakalpojumu ieguldījuma veidā.
Konkursa projekti tiek atbalstīti par
pasākuma „Labdarības bumbu rallijs” un fonda padomes dalībnieku
ziedojumiem. Labdarības bumbu
rallijā šogad tika iegūti 1460 eiro.
Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama
Ķekavas novada fonda interneta
vietnē www.knf.lv un Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Projektu konkursā var piedalīties Ķekavas novada nevalstiskās
organizācijas vai iedzīvotāji, kuri

Norit novada
kapsētu
labiekārtošanas
darbi

FOTO: NO FONDA ARHĪVA

FOTO: NO BIEDRĪBAS ARHĪVA

Biedrība
„Zelta rati”
realizē projektu
par radu iegādi

Ķekavas Novads | 2017. gada 11. jūlijs

Kā pārtapa vecā sūkņa stacija Ķekavas parka teritorijā.
apvienojušies, lai īstenotu kopīgu
ieceri. Visus projektus, kas atbildīs
konkursa nosacījumiem, vērtēs
komisija un Ķekavas novada fonda
padomes dalībnieki.
Pagājušajā gadā Ķekavas novada iedzīvotāji izmantoja projektu
konkursa „Savam novadam” iespēju, lai ar jaunu spēļu un rotaļlietu

palīdzību Baložu pilsētas bērniem
dažādotu brīvā laika pavadīšanas
iespējas, pie Mellupu sociālās mājas
izveidotu pārvietojamu ugunskura
vietu, attīrītu Misas upi, izveidotu
tiešās pirkšanas pulciņu Ķekavā un
padarītu pievilcīgāku veco sūkņa
staciju Ķekavas parka teritorijā.
Ķekavas novada fonds

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūvi paredzēts uzsākt 2018. gada
pavasarī. Ja savlaicīgi tiks pabeigta
iepirkumu procedūra, būvdarbi jau
šoruden varētu notikt Loreķu ielā,
kur nākamgad paredzēts īstenot arī
ielas izbūves projektu. Informāciju
par projekta īstenošanu var saņemt
pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (tālr.
29255787) vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (tālr. 29126835).
SIA „Ķekavas nami”
projektu koordinators Juris Firsts

aktuālajai informācijai Autotransporta direkcijas interneta vietnes sadaļā „Kustību saraksti” vai jautājumu gadījumā
sazināties ar pasažieru pārvadātāju, zvanot uz tālruni 66119933
vai rakstot uz e-pasta adresi:
rtp@rtp.lv.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus
un ņemt biļetes par braucienu,
atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā
biļešu skaita.
Sabiedrisko attiecību daļa

Paldies
pasākuma
„Labdarības
bumbu rallijs”
atbalstītājiem!

Turpina darbu pie ūdenssaimniecības projekta
SIA „Ķekavas nami” turpina
darbu pie dokumentācijas izstrādes, lai Loreķu laukā varētu
sākt ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūvi, kā arī īstenot ielas
izbūves projektu.
Darbi paredzēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķekavā,
4. kārta” ietvaros – lauka teritorijā Ķekavā tiks izbūvēti 9,1 km
ūdensvada un 9,8 km pašteces
kanalizācijas tīkli, kā arī sešas
kanalizācijas sūkņu stacijas ar
pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu
attīrīšanas būvēm. Tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas uz īpašuma

robežas 480 Loreķu teritorijas
iedzīvotājiem.
Aprīlī starp Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru un SIA „Ķekavas nami” tika noslēgts līgums par
projekta īstenošanu. Šobrīd Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē
saskaņošanai ir iesniegta apjomīga
tehniskā projekta dokumentācija.
Pēc tehniskā projekta akceptēšanas
tiks uzsāktas būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu procedūras,
kuru rezultātā tad arī noskaidrosies precīzas projekta izmaksas.

Rūpējoties par kārtību Ķekavas
novada pašvaldības kapsētās,
līdz šim uzstādīti jau 17 jauni
ūdens sūkņi, kā arī uzsākti remontdarbi Bramberģes kapličā,
kuru laikā tiks mainīts kapličas
jumta segums, uzstādītas jaunas ieejas durvis un atjaunoti
vārtu stabi.
Lai nodrošinātu ērti pieejamus
ūdens ņemšanas punktus kapsētu apmeklētājiem, vasaras
sākumā visos Ķekavas novada
pašvaldības īpašumā esošajos
kapos veikta ūdens sūkņu, dziļurbumu, spiču un aku tehniskā
pārbaude. Kā informē Ķekavas
novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti, šobrīd norit ar roku darbināmu ūdens sūkņu izgatavošana
un uzstādīšana.
Kopumā plānots uzstādīt
divdesmit ūdens sūkņus. Plānots, ka četrpadsmit sūkņi tiks
uzstādīti Katlakalna kapsētā,
divi – Jaunajā Ķekavas kapsētā,
savukārt Mellupu, Plakanciema, Bramberģes un Čandaru
kapos būs pa vienam jaunam
ūdens sūknim.
Darbus pēc pašvaldības pasūtījuma izpilda SIA „Alpex”,
kas saskaņā ar noslēgto līgumu
arī turpmākos trīs gadus nodrošinās jaunā aprīkojuma tehnisko uzraudzību. Sūkņi darbosies ziemas–vasaras režīmā,
nodrošinot vienmērīgu padevi
un paceļot ūdeni pat no 12 metru dziļuma.
Papildus veikta arī četru aku
attīrīšana no organiskām nogulsnēm un smiltīm līdz to sākotnējam dziļumam.
Tāpat pārmaiņas piedzīvos
Bramberģes kapliča, kur 20. jūnijā sākti jumta seguma nomaiņas
darbi. Remontdarbu laikā kapličai tiks mainītas ieejas durvis, kā
arī veikts vārtu stabu kosmētiskais remonts.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Izmaiņas piecos Rīgas taksometru parka maršrutos
No 1. jūlija veiktas izmaiņas
AS „Rīgas taksometru parks”
apkalpotajā maršrutā Nr. 6844
Rīga–Ķekava, Nr. 6847 Rīga–Baldone, Nr. 6859 Rīga–Mežsētas un
Nr. 6991 Rīga–Tekstilnieks. Savukārt maršrutā Nr. 5432 Rīga–
Baloži ir samazināts reisu skaits.

Vairākos maršrutu Rīga–Ķekava,
Rīga–Baldone, Rīga–Mežsētas un
Rīga–Tekstilnieks reisos ir mainīts
autobusa izbraukšanas laiks no
pieturvietām, bet maršrutā Rīga–
Baloži, ņemot vērā, ka paralēli
kursē Rīgas pilsētas sabiedriskais
transports, tiks samazināts reisu

skaits. Kā informē portāls „Apriņķis.lv” pēc saziņas ar Autotransporta direkciju, „izmaiņas veiktas,
atsaucoties pasažieru lūgumam
un uzlabojot reģionālo maršrutu
kustību sarakstus”.
Ņemot vērā izmaiņas, pasažieri ir aicināti sekot līdzi

Dažādi
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APSTIPRINĀTI
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 25. maija sēdes
lēmumu Nr. 5. § 1. (protokols Nr. 9.)

Saistošie noteikumi Nr. 8/2017
„Par līdzfinansējumu
Ķekavas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 4. punktu un
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu,
59. un 60. pantu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1035

1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka daļējās maksas
kā līdzfinansējuma par izglītības
ieguvi (turpmāk – Līdzfinansējums) apmēru un samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība
attiecas uz Ķekavas Mākslas skolas,
Ķekavas Mūzikas skolas un Ķekavas
novada Sporta skolas (turpmāk tekstā
katra atsevišķi – Iestāde) audzēkņu
vecākiem vai bērna likumiskajiem
pārstāvjiem.
3. Līdzfinansējuma apmēru nosaka
Ķekavas novada dome ar atsevišķu
lēmumu.
4. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās Iestādes budžeta kontā un
izmantojams mācību procesa nodrošināšanai, iestādes attīstībai, izglītības
iestādes pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai un pedagogu
darba samaksai.
5. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts
katrai profesionālās ievirzes izglītības
programmai atbilstoši tās īstenošanas
izmaksām.

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz.
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
(K. Apšukrūma)
Ķekavas novadā 2017. gada jūlijā
Ķekavas pagastā
99 gadu jubileju svin Alina Pēkale
96 gadu jubileju svin Māra Kopča
90 gadu jubileju svin
Raimonds Bunkšis, Elmārs Smilga
85 gadu jubileju svin Irēna Lapiņa
80 gadu jubileju svin
Gaļina Kamkina, Valdis Paeglis,
Antoņina Gajeva, Ilga Skrode,
Zinta Jurberga
Baložu pilsētā
95 gadu jubileju svin Zina Zajančkovska
90 gadu jubileju svin
Anna Jurāne, Nadežda Builova
80 gadu jubileju svin
Larisa Vakhrameeva
Vladimirs Serdega

Vēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

6. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts:
6.1. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
6.2. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
7. Izglītojamiem, kuriem viens no vecākiem deklarēts Ķekavas novadā vai
strādā Ķekavas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādē, līdzfinansējuma apmērs pielīdzināms Ķekavas novadā deklarēto
bērnu līdzfinansējumam.
8. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts
audzēknim atkarībā no izvēlēto programmu skaita. Ja audzēknis apmeklē
vairākas profesionālās ievirzes izglītības programmas, līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts vecāku iesniegumā
norādītajā prioritārajā secībā. Norādīto
prioritāro secību var mainīt ar nākamo
mācību gadu.
9. Līdzfinansējumu vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis maksā par kārtējo
mēnesi līdz 20. datumam ar pārskaitījumu Iestādes attiecīgajā budžeta
kontā, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi vai veicot
samaksu Iestādes kasē.
10. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas
norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts),
vai skaidrā naudā, ja izglītības iestāde
pieņem skaidras naudas norēķinus.
11. No līdzfinansējuma samaksas tiek atbrīvoti bērni no trūcīgas ģimenes pēc
trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanas
likumā noteiktajā kārtībā.
12. Līdzfinansējums tiek samazināts par
50 % par bērniem no maznodrošinātās ģimenes pēc maznodrošinātas
ģimenes statusa piešķiršanas likumā
noteiktajā kārtībā.

13. Līdzfinansējums tiek samazināts par
50 % daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmās prioritātes profesionālās ievirzes
skolās, ja bērns un viens no vecākiem
deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
14. Lai saņemtu atvieglojumu, vecākam
vai bērna likumiskajam pārstāvim ir
jāiesniedz Iestādē iesniegums.
15. Pēc iesnieguma saņemšanas un
informācijas saskaņošanas ar Ķekavas novada pašvaldības Sociālo
dienestu, Iestāde piešķir atvieglojumu saskaņā ar šo noteikumu 11. vai
12. punktu, sākot no mēneša, kad
iesniegts iesniegums.
16. Pamatojoties uz Iestādes Pedagoģiskās
padomes lēmumu un direktora rīkojumu, var piešķirt atbrīvojumu no līdzfinansējuma uz nākamo mācību pusgadu
par audzēkņa augstiem mācību sasniegumiem iepriekšējā mācību pusgadā.
17. Līdzfinansējums tiek samazināts par
50 %, ja audzēknis slimojis vairāk
nekā 20 kalendārās dienas un Iestādei
tiek iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba dienu
laikā pēc izveseļošanās. Ar direktora
rīkojumu var atbrīvot no līdzfinansējuma, ja audzēknis slimojis vairāk nekā
30 kalendārās dienas.
18. Neattaisnotu kavējumu gadījumā līdzfinansējums netiek atmaksāts.
19. Ja līdzfinansējums nav maksāts vairāk nekā trīs mēnešus, izglītības iestāde var lemt par audzēkņa atskaitīšanu.
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē 2011. gada 11. augusta
saistošie noteikumi Nr. 18/2011 „Par
līdzfinansējumu Ķekavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”.
21. Noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada
1. septembri.

Sēdes vadītājs A. Damlics

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
(K. Apškrūma)
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada jūnijā reģistrēti
20 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Adele,
Hanna, Matīss, Filips, Nikola, Lilu,
Loreta, Kristaps, Rojs, Ieva, Margarita, Gabriels, Agate Emīlija, Platons, Eduards, divi puisīši ieguvuši
vārdu Rodrigo, trīs meitenītes –
Madara.
Ķekavas novada dome
sirsnīgi sveic mazuļus
un viņu vecākus

Vēl tikai nedaudz atpakaļ
Jūs meklējāt viens otru.
Nu divas sirdis sastapās,
Lai kopā laimi izdzīvotu.
(S. Vorslava)
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada jūnijā

reģistrētas 13 laulības, viena
noslēgta baznīcā.
Vēlot saticīgu un mīlestības
pilnu kopā dzīvošanu,
sveic Ķekavas novada dome

No vienas mūžības uz otru ejot,
Šai gaismas mirklī, ko par dzīvi sauc,
Man gribas, lai, nevienu netraucējot,
Zem ievu krūma pasēdēt man ļauts.
(Ā. Elskne)
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2017. gada jūnijā reģistrēti
11 mirušie:
Jānis Bogdanovs (1950)
Dzidra Buklovska (1933)
Juris Geks (1944)
Viktors Kokins (1942)
Imants Makauskis (1938)
Ignats Nartišs (1927)
Broņislava Pleikšne (1925)
Anna Plociņa (1949)
Ausma Rugāja (1936)
Elīna Zvirbule (1983)
Samuils Žilko (1922)
Ķekavas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem
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APSTIPRINĀTI
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 25. maija sēdes lēmumu
Nr. 4. § 1. (protokols Nr. 9)

Saistošie noteikumi Nr. 7/2017
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 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 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 ar 1.5. punktu „Tehnisko palīglīdzekļu noma”
ar 1.5.10. līdz 1.5.16. apakšpunktiem šādā redakcijā:
Nr. p. k. Publisko sociālo pakalpojumu veidi Mērvienība

Cena (ar PVN neapliek.)

1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14..
1.5.15.
1.5.16.

3,85 EUR
13,40 EUR
1,00 EUR
1,60 EUR
1,10 EUR
9,80 EUR
10,00 EUR

Rolators 3 riteņu
Dušas-tualetes krēsls
Paduses kruķi
Kruķi ar elkoņa balstu
Kvadripods/kruķis
Vannas sēdeklis 3600
Staigāšanas palīgierīce

Par vienu rolatoru
Par vienu krēslu
Par vienu gabalu
Par vienu pāri
Par vienu gabalu
Par vienu gabalu
Par vienu gabalu

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.¹ punktu šādā redakcijā:

„Atvieglojumi 100 % apmērā no Dienas centra Gaismas iela sociālās aprūpes pakalpojuma
summas I grupas invalīdiem.”

Sēdes vadītājs A. Damlics
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei
INGAI RUTMANEI-LAZDAI, tēvu mūžībā pavadot.
PII „Bitīte” kolektīvs

K A P U SV Ē TK I Ķ E K AVAS N OVAD Ā
Doles–Ķekavas ev. lut. draudzes kapusvētki
Ķekavas kapos.............30. jūlijā plkst. 15.00
Doles kapos..............6. augustā plkst. 13.00
Mellupu kapos...........6. augustā plkst. 15.00
Ratnieku kapos.........6. augustā plkst. 16.30
Čandaru kapos........13. augustā plkst. 14.00
Bramberģu kapos ...13. augustā plkst. 16.00
Jaunajos kapos........20. augustā plkst.12.00

Katlakalna
ev. lut. draudzes kapusvētki
Katlakalna kapos....20. augustā plkst. 12.00
Rīgas Sv. Alberta Romas
katoļu draudzes kapusvētki
Ķekavas kapos........13. augustā plkst. 14.00
Katlakalna kapos....27. augustā plkst. 14.00
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Jaunieši var kļūt
par vietvārdu talciniekiema
Vasaras brīvlaikā jaunieši aicināti aktīvi piedalīties
„Vietvārdu talkā”, apzinot un
pierakstot savas, vecāku vai
vecvecāku dzimtās vietas.
Apzinātos vietvārdus līdz
30. septembrim ikviens var
reģistrēt tautas vietvārdu
datubāzē www.vietvardi.lv.
Kā informē UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
konsultante Liene Krīvena,
„Vietvārdu talkā” ikviens
aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt
vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu
fizioģeogrāfisku objektu,
piemēram, Zilais kalns, Velna
grava, Čurkstupīte utt., un tiek
lietoti patlaban vai ir lietoti senāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un
neaizmirst mazos vietvārdus,
kuriem neatrodas vieta kartē,
bet ir būtiska nozīme, gan pētot
Latvijas daudzveidīgās izloksnes
un dialektus, gan vietējo vietu
vēsturi un kultūru.
Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie
talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, akas tiks sumināti talkas noslēguma pasākumā 20. oktobrī – Vietvārdu dienā.
Talkā īpaši aicināti piedalīties
interesenti, kuri Latvijas valsts
simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv izteikuši vēlmi
līdzdarboties simtgades sagatavošanas procesā un dāvinājuši savas stundas digitālajā laika bankā
Latvijas simtgadei.

„Vietvārdu talka” tika atklāta
23. februārī, veltot to Starptautiskajai dzimtās valodas dienai
un tā turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas. Kopš
pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns, ir pagājis
gandrīz simt gadu. Arī pēdējās
desmitgadēs vietvārdu vākšana
ir pierimusi, un daudzi mazie
vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku
objektu nosaukumi, kuru mūžs
bieži vien nepārsniedz 50 gadu
slieksni, – līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nepierakstīti.
Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar
citiem partneriem pulcē Latvijas iedzīvotājus uz jaunu kopīgu
„Vietvārdu talku”.
Sabiedrisko attiecību daļa

Akcijā „Apceļo Latvijas muzejus” piedalās arī Ķekavas muzejs
Atzīmējot Latvijas Muzeju biedrības 25 gadu jubileju un popularizējot Latvijas mazos muzejus,
līdz 31. augustam tiek organizēta
vasaras akcija „Apceļo Latvijas
muzejus!”, kurā piedalīsies arī Ķekavas novadpētniecības muzejs.
Akcijā iesaistīto muzeju apmeklētāji aicināti piedalīties konkursā.
Kā informē Latvijas Muzeju biedrība (LMB), akcijā „Apceļo Latvijas
muzejus!” piedalīsies visi Latvijas
muzeji, galvenais mērķis ir pievērst
uzmanību mazajiem muzejiem
Latvijā (ne tikai Latvijas novados,
bet arī Rīgā), veicināt to atpazīstamību, rosināt interesi par piedāvājumu un parādīt šo muzeju šarmu.
LMB aicina akcijā iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju vai viesi,
kuram patīk apmeklēt muzejus,
iepazīt vietējo novada vēsturi un
kultūras mantojumu. Par akcijas

galveno platformu tiks izmantota lapa „Apceļo Latvijas muzejus” sociālajā tīklā „Facebook”
(www.facebook.com/apcelolatvijasmuzejus). Lai piedalītos konkursā,
dalībniekam nepieciešams profils
šajā sociālajā tīklā. Apmeklējot
kādu no muzejiem, dalībniekam
jāatzīmējas savā „Facebook” profilā, laika līnijā ievietojot foto no
apmeklētās vietas un komentējot
piedzīvoto, redzēto un uzzināto. Tāpat jāpievieno norāde @Apceļo Latvijas muzejus un jāatzīmē atrašanās
vieta, izmantojot sociālā tīkla rīku
ar vietas atzīmēšanu vai arī ierakstot konkrētu muzeju, piemēram,
@Ķekavas novadpētniecības muzejs. Ar akcijas nolikumu un uzdevumiem var iepazīties Latvijas
Muzeju biedrības interneta vietnē
www.muzeji.lv.
Muzeju, kurš piedalās akcijā, varēs
atpazīt pēc norādes uz iestādes dur-

vīm – akcijas „Apceļo Latvijas muzejus!” pazīšanas zīmes. Uzvarētāji tiks
noteikti, izvērtējot dalībnieka atraktivitāti un aktivitāti, apmeklējot muzejus un ievietojot ierakstus vismaz par
pieciem apmeklētiem muzejiem.
Katrs uzvarētājs iegūs piecas
brīvbiļetes uz kādu no Latvijas muzejiem: Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, muzeju „Rīgas Jūgendstila centrs”, Rīgas Motormuzeju, „Laimas” šokolādes muzeju,
Rundāles pils muzeju, Daugavpils
Marka Rotko mākslas centru, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Turaidas muzejrezervātu un
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju.
Iepazīsim Latvijas muzejus, to
izstādes un ekspozīcijas, izzināsim
vietējo vēsturi, tradīcijas un kultūru, aplūkosim arī sezonālos muzejus, kuri atvērti tikai vasarā!
Sabiedrisko attiecību daļa

Vasaras nometnes bērniem Ķekavas novadā
Ķekavas novada pašvaldība aicina iepazīties ar līdzfinansētajiem vasaras nometņu projektiem, kas tiek īstenoti skolēnu
vasaras brīvlaikā. Kopumā pašvaldība 16 000 eiro apmērā līdzfinansējusi 17 dažādas dienas
un diennakts nometnes.
Šogad, noslēdzoties projektu
konkursam, līdzfinansējumu ieguva trīs nevalstiskās organizācijas: „Aktīvai Ķekavai”, „Solis
tuvāk” un „Aktīvists”, kā arī privātās pamatskolas „Gaismas tilts
97” un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras piedāvātie
nometņu projekti.

Kā ierasts, Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem
ir iespēja piedalīties pašvaldības
līdzfinansētajās vasaras nometnēs,
kuru laikā varēs papildināt valodu
zināšanas, apgūt robotikas pamatus, piedalīties dažādās piedzīvojumu sacensībās un sporta aktivitātēs, iegūt jaunus draugus un labi
pavadīt laiku.
Izvērtējot vasaras nometņu projektu pieteikumus, tika ņemti vērā
šādi kritēriji:
n vērtīborientēta audzināšana;
n dzīves prasmju veidošana;
n izglītojošā programma;
n sociālās integrācijas aktivitātes;
n nometnes satura temporitms;

n veselīga dzīvesveida popularizēšana;
n nometnes saturam atbilstošs budžets;
n iepriekšējo nometņu realizācijas
kvalitāte.
Ķekavas novada pašvaldība
līdzfinansēto vasaras nometņu saraksts pieejams interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, sadaļā „Izglītība” – „Vasaras nometnes”.
Pretendēt uz līdzfinansējuma
saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm varēja Ķekavas
novada pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas.
Sabiedrisko attiecību daļa

IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada
25. jūlijā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma Pļavas 98, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā kadastra
Nr. 8007 018 1858, 0,06 ha, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 4320 eiro; izsoles laiks –
plkst. 9.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma
sākumcenas un reģistrācijas maksa
50 eiro Ķekavas novada pašvaldības,
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:
90000048491, AS „SEB banka” kontā
Nr. LV62UNLA0050014272800.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot
īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9-1,
Ķekavā, 9. kabinetā. Tālr.: 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei
ir 2017. gada 21. jūlijs līdz plkst. 14.00.
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Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) rīkotajā konkursā jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem
„Jauno satiksmes dalībnieku forums
2017” augstāko goda pjedestālu atkal ieņēma Baložu vidusskolas komanda. Tituls tika izcīnīts Biķernieku sporta kompleksā 24 komandu
konkurencē, informē CSDD.
Pēc uzvaras reģionos 24 komandas
ar Latvijas jaunajiem un topošajiem
velosipēdistiem piedalījās Latvijas
finālā, starp kurām atkal pirmo vietu ar 685,5 punktiem ieguva Baložu
vidusskola, kura palika nepārspēta
vairākās šķēršļu trasēs.
Šogad sacensību formāts tika nedaudz mainīts, proti, pirmajā kārtā
noritēja 32 sacensības, savukārt otrajā
kārtā norisinājās reģionālie pusfināli,
kur 1.–3. vietu ieguvušās komandas,
kopā 24, devās uz fināla sacensībām
Rīgā. No labākajām finālistēm – „Baložu vidusskolas” un „Kuldīdzniekiem” tiks veidota Latvijas jauno velosipēdistu izlase. Uz vietu valsts izlases komandā pretendē četri zēni un
četras meitenes. Pēc divām treniņnometnēm tiks noskaidroti labākie no
labākajiem, kuri septembrī dosies uz
Eiropas finālu Albānijā aizstāvēt pērn
izcīnīto Eiropas čempiona titulu.
Šajā gadā CSDD jauno velosipēdistu sacensību pirmajā kārtā noskaidroti uzvarētāji 32 atlases posmos
dažādās Latvijas pilsētās un novados.
Pirmās kārtas sacensībās piedalījās
vairāk nekā 2000 bērnu.
Sacensību dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes
drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda
uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana. Sacensībās var tikt piedāvāti
papildu uzdevumi, par kuriem dalībnieki uzzina tikai sacensību laikā.
Sabiedrisko attiecību daļa
Pensionāru biedrības
„Polārblāzma” valde
AICINA UZ ĶEKAVAS NOVADA
V SENIORU SPORTA SPĒLĒM
šā gada 12. augustā plkst. 11.00
Ķekavas sporta klubā
Lūdzam savu dalību pieteikt,
zvanot uz tālruņa numuru: 25748906 (Ināra)
vai sūtot elektronisku pieteikumu
uz e-pasta adresi: sports@kekava.lv

Pensionāru biedrības
„Polārblāzma” valde

DARBS
Galdniecībai SIA „Mežmaļi+”
Valdlaučos vajadzīgs
krāsotājs–krāsotāja palīgs.
Plašākai informācijai –
tālr. 29247201.

Ķekavas novada sportisti veiksmīgi startējuši
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Cēsīs
No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs un vēl
13 novados notika Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā piedalījās
aptuveni 3000 jauno sportistu no
visas Latvijas. Ķekavas novadu šajā
sporta forumā pārstāvēja 99 sportisti un 35 treneri 17 sporta veidos.
7. jūlija vakarā Cēsu Pils parkā notika Olimpiādes svinīgā atklāšana,
kuru vadīja TV un radio personība,
bijušais basketbolists Renārs Zeltiņš! Olimpiādes gājienā piedalījās
arī Ķekavas novada delegācija. Kopā
ar sportistiem un treneriem bija arī
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics, domes deputāts
Aigars Vītols, kā arī Sporta aģentūras pārstāvji Dace Cīrule, Anete
Medne un Andris Petrovs. Ķekavas
novada karogu nesa bokseris, trīskārtējais Latvijas čempions Mārcis
Grundulis.
Ķekavas novada jaunie sportisti
izcīnīja 20 medaļas: astoņas zelta,
sešas sudraba un sešas bronzas. Divas zelta medaļas izcīnīja riteņbrau-
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Baložu vidusskolēni
atkārtoti kļūst
par Latvijas čempioniem

Ar svinīgu gājienu atklāj Latvijas Jaunatnes olimpiādi Cēsīs.
cēja Santa Sanija Jurgena 10 km un
54 km distancēs un sporta vingrotājs Ričards Plāte (līdztekas un stienis), kurš vēl izcīnīja divas sudraba
medaļas (daudzcīņa un apļi) un divas bronzas medaļas (brīvās kustības un zirgs). Zelta medaļas izcīnīja
arī karatistes Aleksandra Mihailova
un Jeļizaveta Kiseļova (abas divas
kumite kategorijā (cīņā ar pretinieku)), pludmales volejbolistes Rūta
Ozoliņa un Kristīne Briede, bokseris Mārcis Grundulis.
Sudraba medaļas izcīnīja Jeļizaveta Kiseļova karatē kata kategorijā
(cīņa ar ēnu), meiteņu basketbola
komanda (Šarlote Balode, Sandija
Bukova, Samanta Gabranova un

Patrīcija Zunde), meiteņu florbola
komanda (Anna Kudinova, Nikola
Biezuma, Melānija Daubiņa, Ilze
Dobele, Elīna Jēge, Kate Jēge, Letīcija Kalve, Katrīna Kārkle, Kristiāna
Kuplā, Elīza Laugale, Anna Mūrniece, Elizabete Ozoliņa, Anna Elizabete Pogorelova un Katrīna Rosoha), burātāja Annija Punte.
Bronzas medaļas izcīnīja karatisti
Renārs Kampe kumitē disciplīnā un
Aleksandra Mihailova kate disciplīnā, vieglatlēte Sabīne Krūmiņa (vesera mešana), zēnu florbola komanda (Rihards Benders, Oskars Ceriņš, Renārs Degins, Kristofers Egle,
Ralfs Fricsons, Matīs Gertsons, Jānis
Hertmanis, Klāvs Jansons, Dāvis

Kaķis, Endijs Kleistrovs, Armands
Langišs, Kristaps Laugalis, Verners
Ozoliņš, Edvards Pigarevs, Pēteris
Rudzītis, Raivo Simsons, Kristers
Stelmahs un Ernests Vītols).
Apsveicam sportistus un viņu
trenerus ar lieliskajiem rezultātiem
un skaistajām medaļām! Paldies
novada vadībai par atbalstu, treneriem par grūto, atbildīgo darbu,
sportistiem par labajiem startiem
un izcīnītajām medaļām Latvijas
Jaunatnes olimpiādē, pārstāvot
mūsu Ķekavas novadu!
Vairāk rezultātu un foto vietnē
sports.kekava.lv.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra
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Jauniešu kora „Balsis”
koncertprogramma skanēs Daugmalē

Turpinot savu 30. jubilejas sezonu, jauniešu koris „Balsis”
jau septīto reizi augusta beigās
dosies ceļā pa upi, lai noslēgtu
2011. gadā sākto koncertsēriju
„Daugavas balsis”.
Koncertsērijas mērķis ir vairāku
gadu laikā ar plostiem, liellaivām
vai citiem ūdens transportlīdzek-

ļiem izbraukt visu Daugavas baseinu Latvijas teritorijā, sniedzot
bezmaksas koncertus tuvākajos
dievnamos, kultūras namos, skolās, estrādēs u.c. Noslēguma tūres
laikā ar vairākiem koncertiem koris uzstāsies arī Ķekavas novadā.
Ceturtdien, 24. augustā
n plkst. 20.00 „Dzīvības dziesmas” Nāves salā.

Ierobežotam klausītāju skaitam
tiks nodrošināta pārcelšana.
Piektdien, 25. augustā
n plkst. 15.00 „Lejas ezera balsis”
Daugmalē,
n plkst. 19.00 „Sasaukšanās”
ar Daugmales folkloras kopu
Daugmales pilskalnā.
Plašāka informācija –
www.kekavasnovads.lv

IZBAUDI VASARU ĶEKAVAS NOVADĀ!
n 12. jūlijā plkst. 18.00
Ieva un Tālivaldis Muzikanti.
Gleznu un skulptūru izstādes
„Jūra” atklāšana
Ķekavas novadpētniecības muzejā

Mājražotāju
gardumi
Annas dienas
tirgū.

n 18. jūlijā plkst. 17.00
Ķekavas novada sacensības
3x3 ielu basketbolā, 2. posms
Baložos, pie Baložu vidusskolas
sporta kompleksa

n 20. augustā plkst. 8.00–15.00
Skolas preču tirgus
Ķekavā, pie Doles Tautas nama
n 29. jūlijā plkst. 11.00
Ķekavas novada sporta svētki
Ķekavā, pie Ķekavas sporta kluba
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n 23. jūlijā plkst. 8.00–15.00
Annas dienas tirgus
Ķekavā, pie Doles Tautas nama

n 10. augustā plkst. 18.00
Ineses Sudares gleznu izstādes
„Ziedu varavīksne” atklāšana
Ķekavas novadpētniecības muzejā

n 26. augustā plkst. 11.00
Daugmales sporta diena un
brīvās cīņas čempionāts
Daugmalē, pie Daugmales pamatskolas

n Jūlijā–augustā
Mākslas skolas absolventu
darbu izstāde
Ķekavas Mākslas skolas izstāžu
zālē

n 12. augustā plkst. 11.00
Ķekavas novada senioru sporta
spēles
Ķekavā, pie Ķekavas sporta kluba

n 29. augustā plkst. 17.00
Ķekavas novada sacensības
3x3 ielu basketbolā, 4. posms
Ķekavā, pie Ķekavas sporta kluba

Plašāka informācija –
www.kekavasnovads.lv

