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Ķekavas novada domes
vēlēšanu rezultāti
Ķekavas novada vēlēšanu komisija 24. jūlijā apstiprināja Ķekavas novada domes vēlēšanu rezultātus,
saskaņā ar kuriem domē ievēlēti 17 deputāti no deviņām partijām. Pirmā domes sēde notiks 11. augustā,
informē Ķekavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Videniece.

Ķekavas Mūzikas skolas korim –
Eiropas čempionu tituls

Pieci deputāti ievēlēti no Jaunās konservatīvās partijas,
pa diviem deputātiem – no Latvijas Zemnieku savienības, politiskās partijas „Reģionu alianse”, „Gods kalpot
mūsu Latvijai” un partijas „Vienotība”, „Politiskā partija
Izaugsme”, „Latvijas attīstībai”, savukārt pa vienam deputātam – no partijas „Vienoti Latvijai”, Latvijas Zaļās
partijas, Vidzemes partijas un sociāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem Ķekavas novada
domē ir 17 deputātu vietas. Šī deputātu sasaukuma pirmā
domes sēde notiks 11.augustā plkst. 14.00 Ķekavas kultūras namā. To rīko Ķekavas novada vēlēšanu komisija.
Plašāk ar vēlēšanu rezultātiem un vēlētāju aktivitāti
var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas interneta
vietnē.
Ar Ķekavas novada domes vēlēšanu rezultātu protokolu
var iepazīties pašvaldības klientu apkalpošanas centrā
Ķekavā, Gaismas ielā 19. k.9, pašvaldības darba laikā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ievēlētie deputāti
Ķekavas novada domē
Andis Adats

(alfabēta secībā)

partija „Vienoti Latvijai”

Viktorija Baire
Andris Ceļmalnieks
Andis Damlics
Agnese Geduševa

Jaunā konservatīvā partija
Jaunā konservatīvā partija
politiskā partija „Reģionu alianse”
„Gods kalpot mūsu Latvijai”

Neils Kalniņš
Arnolds Keisters
Olafs Klūdziņš
Gatis Līcis

foto: singinriga.lv

Juris Jerums
partija „Vienotība”,
„Politiskā partija Izaugsme”, „Latvijas attīstībai”
Jaunā konservatīvā partija
politiskā partija „Reģionu alianse”
Jaunā konservatīvā partija
„Gods kalpot mūsu Latvijai”

Dzintra Medne

Jaunā konservatīvā partija

Ķekavas Mūzikas skolas koris.

Voldemārs Pozņaks	Latvijas Zaļā partija
Indra Priede	Latvijas Zemnieku savienība
Anastasija Prokopenko

sociāldemokrātiskā partija
„Saskaņa”

Valts Variks	Vidzemes partija
Aigars Vītols	Latvijas Zemnieku savienība
Juris Žilko

partija „Vienotība”,
„Politiskā partija Izaugsme”, „Latvijas attīstībai”

Jūlijā Eiropas koru olimpiādes apbalvošanas ceremonijā „Arēnā Rīga” paziņoti
„Nāciju Grand Prix Rīga 2017” un 3. Eiropas koru olimpiādes otrās daļas uzvarētāji.
Eiropas čempionu konkursa kategorijā „Bērnu kori” par čempionu kļuva Ķekavas
Mūzikas skolas bērnu koris diriģentes Vinetas Litaunieces vadībā.
Turpinājums 2. lpp.

Saudzējam dabu!
Šķirojam atkritumus!

Palīdzēt līdzcilvēkiem.
Kur var ziedot mantas?
3. lpp.

Ķekavas novada
sporta svētki
5. lpp.

7. lpp.
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Ķekavas Mūzikas skolas korim –
Eiropas čempionu tituls

Vīru koris „Ķekava”
Turpinājums no 1. lpp.

Eiropas koru olimpiādē teicamu
sniegumu parādījis Ķekavas Mūzikas skolas bērnu koris diriģentes
Vinetas Litaunieces vadībā, iegūstot
čempionu titulu kategorijā „Bērnu
koris” un zelta medaļu konkursā
„Nāciju Grand Prix Rīga 2017”.
Vērienīgajā kormūzikas notikumā piedalījās arī vīru koris
„Ķekava», kas diriģenta Arvīda
Platpera vadībā veiksmīgi aizva-

dīja atklāto konkursu, iekļūstot
čempionu kārtā un iegūstot sudraba medaļu jaukto, sievu un vīru
koru kategorijā.
Kopumā Eiropas čempionu
titulu ieguva trīs, bet zelta medaļas – divi kori no Latvijas. „Nāciju
Grand Prix Rīga 2017” uzvarētāja
titulu ieguva viens koris, taču desmit Latvijas koriem piešķirtas zelta
medaļas un vienam korim – sudraba godalga. Atklātajā konkursā
kori no Latvijas saņēma piecus

zelta un astoņus sudraba diplomus.
Eiropas koru olimpiāde notiek
reizi divos gados, un šogad Rīga
ieguva tiesības rīkot 3. Eiropas
koru olimpiādi, kā arī „Nāciju
Grand Prix Rīga 2017”. Kā vēsta
konkursa organizatori, pasaules
līmeņa koru sacensības Latvijā
pulcēja vairāk nekā 150 koru un
10 000 dziedātāju no visas pasaules, pārstāvot 39 nācijas.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekavas novada pašvaldība
līdzdarbosies pieaugušo izglītības projektā
Ķekavas novada pašvaldības
priekšsēdētājs 18. jūlijā parakstīja
sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA),
lai šīgada rudenī veiksmīgi sāktu
Eiropas Sociālā fonda projektu
„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Ķekavas novads ir viena no 50 pašvaldībām, kas kļuvusi par VIAA
sadarbības partneri Eiropas Sociālā
fonda projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”.
Projektā pašvaldībā darbosies
pieaugušo izglītības koordinators,
kura pienākumos būs nodarbi-

nāto iedzīvotāju informēšana par
mācību iespējām un to pieejamību. Tāpat koordinators veiks mērķa grupas personu aktivizēšanu
un motivēšanu iesaistei mācībās,
nepieciešamības gadījumā novirzot karjeras konsultācijām, kā arī
sniegs atbalstu mācību piedāvājuma izvēlē un reģistrācijai mācībām.
Pieaugušo izglītības koordinators
Ķekavas novadā darbosies, pateicoties projekta līdzfinansējumam.
Pašlaik projektā notiek izglītības
iestāžu pieteikšanās mācību nodrošināšanai. Plānots, ka strādājošie iedzīvotāji pirmajām mācībām varēs
reģistrēties šīgada rudenī kādā no
četrām pašlaik darba tirgū pieprasī-

tām nozarēm: elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas; būvniecība; kokrūpniecība; metālapstrāde,
mašīnbūve un mašīnzinības. Nozaru
un pieejamo mācību klāsts tiks papildināts uz katru nākamo pieteikšanos.
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” tapis Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci” ietvaros.
Sabiedrisko attiecību daļa
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dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
13. jūlijā tika izskatīts 21 jautājums:
• par administratīvā akta izdošanas
termiņa pagarinājumu;
• par Ķekavas novada būvvaldes
2017. gada 23. maija lēmuma
Nr. BIS – BV–5.16–2017–17 apstrīdēšanu (Vecozolu 1);
• par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam „Jaunpriedoļi” Ķekavas pagastā apstiprināšanu;
• par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajiem īpašumiem Vītolu iela
1 un Vītolu iela 1A, Alejās, Ķekavas pagastā, robežu pārkārtošanai;,
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Upeslīču ielā 7, Alejās, Ķekavas pagastā;
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Vecvidēji” Katlakalnā, Ķekavas pagastā
„Būvprojekta „Autoceļa A7–Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma
km 7,9–25,0 un Ķekavas apvedceļa
projektēšana”” ietvaros;
• par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa koda maiņu Misas upes zemesgabaliem;
• par pašvaldības nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā,
projekta „Autoceļš A7 Rīga–Bauska–
Lietuvas robeža (Grenctāle) posma
km 7,9–25,0 un Ķekavas apvedceļš”
realizācijai;
• par nekustamo īpašumu Baložos – Meteņu ielā 4 un 6, Pelnu ielā 10 un 12 –
izsoļu rezultātu apstiprināšanu;
• par nekustamo īpašumu Spiras 2 (Ķekavas pagastā), Varavīksnes iela 22
(Mellupos, Ķekavas pagastā), „Hortenzijas” (Dzintaros, Daugmales pagastā),
Bluķa iela 8, Artas iela 11 un Agatas
iela 4 (Baložos) atsavināšanu;
• Par dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu un par daļu no
dzīvojamās telpas–dzīvokļa izīrēšanu.
Savukārt 27. jūlija domes sēdē
tika izskatīti 27 jautājumi:
• par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „Teiko”
un A.K.
• par saistošo noteikumu „Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” apstiprināšanu;
• par Ķekavas novada būvvaldes maksas
pakalpojumu apstiprināšanu;

• par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ķekavas pagasta kultūras centram;
• par finanšu līdzekļu piešķiršanu teritorijas labiekārtojuma darbiem pie bērnudārza „Zvaigznīte” Valdlaučos;
• par finansiālu atbalstu florbola kluba
„Ķekava” sieviešu virslīgas florbola komandai, piešķirot 2000 eiro tās dalībai
Eiropas kausa izcīņā klubu komandām;
• par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Skates” un
„Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā;
• par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Mežmaļu
ielā 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
• par detālplānojuma Mazā Rāmavas
iela 3 Rāmavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un
darba uzdevuma derīguma termiņa
pagarināšanu;
• par darba uzdevuma derīguma termiņa
pagarināšanu detālplānojuma izstrādei
sešiem zemes īpašumiem Katlakalnā,
Ķekavas pagastā;
• par administratīvā līguma noslēgšanu
detālplānojuma „Celmiņi” īstenošanai
zemesgabalā Celmiņu iela 36 un Celmiņu iela 31;
• par grozījumiem Ķekavas novada domes 29.06.2017. lēmumā par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Avotiņi” Katlakalnā Ķekavas apvedceļa būvniecības
ietvaros;
• par ātruma ierobežojošu ceļazīmju uzstādīšanu Katlakalnā dārzkopības sabiedrības „Ziedonis” teritorijā;
• par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo SIA „Dolespils” kapitāla daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu;
• par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu, kas atdalīts
no nekustamā īpašuma „Laicenieki”
Daugmales pagastā;
• par zemes piešķiršanu nomā SIA B&R
„Laukakmens” uz daļu no pašvaldības
nekustamā īpašuma „Katlakalna kapi”
Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
• par zemes piešķiršanu nomā I. E. uz
daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Zaļinieki” Nr. 62 Krustkalnos,
Ķekavas pagastā;
• Par īres līguma pagarināšanu četrām
personām un par dzīvojamās platības
piešķiršanu vienai personai;
• par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada
pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs;
• par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Titurgas ezerā drīkst peldēties
Kā liecina Titurgas ezera ūdens
analīžu rezultāti, ūdens kvalitātes rādītāji atbilst noteiktajām
normām, un jauns piesārņojums nav radies. Biežās lietusgāzes sekmējušas ūdens apmaiņu
ezerā, un tāpēc Titurgas ezerā
drīkst peldēties.
Lai nepieļautu atkārtotu neattīrītu
kanalizācijas notekūdeņu
ieplūdi Titurgas ezerā,
aicinām iedzīvotājus – īpaši dārzkopības sabiedrības
„Buras” individuālo
māju īpašniekus,
būt atbildīgiem par
savu māju sadzīves
kanalizācijas apsaimniekošanu un godprātīgi veikt
krājrezervuāru asenizāciju, kā arī

pieslēgties centrālajiem kanalizācijas tīkliem, kur tos pašvaldība ir izbūvējusi. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Baložu komunālā saimniecība”.
Kā vēstīts iepriekš, veicot ikgadējās ūdens pārbaudes populārākajās iedzīvotāju atpūtas
vietās pie ūdens, jūnija sākumā
tika konstatēts, ka Baložos, Titurgas ezerā, nepieciešams aizliegt peldēties
sadzīves kanalizācijas piesārņojuma
dēļ. Veiktās ūdens
analīzes
apstiprināja, ka ūdenī
E–coli baktēriju skaits
trīs reizes pārsniedz
robežnormatīvu.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Izveido pirmo šķiroto atkritumu
savākšanas laukumu
Darbu sācis pirmais šķiroto atkritumu savākšanas laukums Ķekavas
novadā. To savā teritorijā, rūpējoties par efektīvu resursu izmantošanu un vidi, izveidojis atkritumu
apsaimniekošanas un vides risinājumu uzņēmums SIA „Ragn–Sells”.

Tagad arī Ķekavas novada iedzīvotājiem ikdienā ir daudz plašākas
iespējas bez maksas otrreizējai pārstrādei ērti nodot nevajadzīgās lietas. Laukumā iedzīvotāji bez mak-

Rīgas HES
ūdenskrātuvē
tiks pazemināts
ūdens līmenis

foto: no arhīva

Lai atjaunotu Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres aizsargdambjus un mazinātu plūdu
riskus, no 15. augusta līdz
30. septembrim tiks pazemināts ūdens līmenis Rīgas HES
ūdenskrātuvē.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
(ZMNI) ir sākusi īstenot Rīgas
HES ūdenskrātuves Ikšķiles un
Ogres aizsargdambju atjaunošanas projektus. Laika periodā
no 2017. gada 15. augusta līdz
30. septembrim tiks veikti Rīgas
HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju – aizsargdambju atjaunošanas būvdarbi, t.sk.
slapjās nogāzes zemūdens daļas
atjaunošana Ogres un Ikšķiles
pilsētu teritorijās.
Minētajā periodā tiks pazemināts ūdens līmenis Rīgas HES
ūdenskrātuvē zem minimālā atļautā ekspluatācijas līmeņa, ko
ZMNĪ ir saskaņojusi ar a/s „Latvenergo”.
Darbi tiks veikti, lai nodrošinātu Rīgas HES aizsargdambju
drošu ekspluatāciju turpmāko
20 gadu periodā un pasargātu
Ogres un Ikšķiles pilsētas un to
iedzīvotājus no plūdu riskiem.
Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi

sas var nodot kartonu, papīru, PET
pudeles, polietilēnu, pudeļu stiklu,
metālu un nolietotās elektropreces.
Šķirošanas konteineri jaunajā laukumā uzskatāmi marķēti ar
norādēm, kādus atkritumus katrā
drīkst mest. Laukumā var ērti iebraukt ar automašīnu, šķirošanai
domātos atkritumus nogādājot tieši
konteineros.
Jaunais laukums ierīkots iedzīvotājiem ērti pieejamā vietā,
SIA „Ragn–Sells” teritorijā Ķeka-

vas novada „Gurnicās”, netālu no
Ķekavas putnu fabrikas.
Jāatgādina, ka mērķtiecīga atkritumu šķirošana ir ne tikai ieguvums
videi, bet arī ļauj būtiski samazināt
maksu par atkritumu izvešanu. Visus jaunajā laukumā nodotos šķirotos atkritumus SIA „Ragn–Sells”
nodos pārstrādes uzņēmumiem kā
otrreizējas izejvielas jaunu produktu ražošanai.
SIA „Ragn–Sells”

Nākamgad Katlakalnā
uzstādīs jaunas ceļazīmes
Izskatot iedzīvotāja iesniegumu
un uzlabojot satiksmes drošību
novadā, Ķekavas novada pašvaldība 2018. gadā uzstādīs jaunas
ātrumu ierobežojošas ceļazīmes
Katlakalnā – bijušā dārzkopības
kooperatīva „Ziedonis” teritorijā. Ceļazīmes plānots uzstādīt
pēc Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta apstiprināšanas.
Nākamgad pašvaldība plāno uzstādīt jaunas ceļazīmes piecās vietās bijušā dārzkopības kooperatīva
„Ziedonis” teritorijā. Uzlabojot
satiksmes drošību, 2018. gadā
tiks uzstādītas ceļazīmes Nr. 525

„Maksimālā ātruma 30 km/h
ierobežojuma zona” un Nr. 526
„Maksimālā ātruma 30km/h ierobežojuma zonas beigas”.
Ceļazīmes Katlakalnā uzstādīs:
• autoceļa V2 un Egļu ielas krustojumā;
• autoceļa V2 C nobrauktuves un
autoceļa V2 krustojumā;
• autoceļa V2 D nobrauktuves un
Lavandu ielas krustojumā;
• autoceļa V2 B nobrauktuves un
Egļu ielas krustojumā;
• autoceļa V2 B nobrauktuves un
Bumbieru ielas krustojumā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Sākta kompleksa
ceļa pārbūve Daugmalē
Daugmalē uzsākta Kompleksa
ceļa rekonstrukcija, kuras laikā
tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi.
Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar aktuālajām
satiksmes organizācijas shēmām, kas pieejamas internetā:
www.kekavasnovads.lv – „Attīstība” – „Satiksmes ierobežojumi”.
Kā norāda Ķekavas novada pašvaldības ceļu speciālists, Kompleksa ceļš remontdarbu laikā
netiks slēgts pilnībā – paredzams,
ka satiksme tiks regulēta ar ceļazīmēm vai luksoforu.

Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projektu Nr. 17–04–A00702–000048
“Kompleksa ceļa Daugmalē pārbūve” atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtajiem līdzekļiem, plānots veikt ceļa pārbūvi, tostarp
asfaltēšanas darbus, ko uzņēmies
darīt būvniecības uzņēmums
SIA „Lemminkainen”.
Sabiedrisko attiecību daļa

Padomi pareizai atkritumu šķirošanai
Ik gadu, pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, palielinās atkritumu
daudzums. Lai veicinātu dabai draudzīgu dzīvesveidu, Ķekavas novada
pašvaldība atgādina – visā novada teritorijā pie daudzdzīvokļu mājām
pieejami konteineri papīra, plastmasas, stikla un bioloģiskajiem atkritumiem. Saudzējot apkārtējo vidi, piedāvājam dažus vērtīgus padomus
ērtākai atkritumu šķirošanai.
PAPĪRAM

plastmasai

Papīra un kartona iepakojumi, tīras, sausas un saplacinātas kastes,
makulatūra – avīzes, žurnāli, grāmatas.

Tīras, saplacinātas plastmasas (PET)
dzērienu un pārtikas eļļas pudeles bez
dzērienu paliekām un korķiem, tīri
polietilēna maisiņi, plēves.

Vinila tapetes, laminēta un glancēta
papīra izstrādājumi, sulu un piena produktu tetrapakas, olu iepakojumi no
papīra, vienreizējās lietošanas trauki,
čipsu pakas, saldējuma papīri u. tml.

Vienreizējās lietošanas trauki, jogurta,
krējuma un margarīna trauciņi, ar pārtikas produktiem pildīti iepakojumi, rotaļlietas, putuplasts, sadzīves priekšmeti,
pudeles, kurās bijuši šķīdinātāji u. tml.

stiklam

plastmasai

Tīras, izskalotas stikla burkas, pudeles bez ēdienu un dzērienu paliekām, tās var būt ar etiķetēm un
alumīnija foliju.

Zāle, lapas, skujas, augi, puķes, sīki zari,
zāģu skaidas, dārzeņu un augļu mizas,
pārtikas atliekas, olu čaumalas, tējas
vai kafijas biezumi.

Netīra stikla tara, porcelāna un keramikas trauki, spuldzes, logu un
spoguļu stikls, automašīnu stikls,
pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumus.

Bioloģiskie atkritumi kopā ar iepakojumu.

Ķekavas novada pašvaldības teritorijā atkritumu šķirošanas konteineri izvietoti gandrīz divdesmit
dažādās vietās, tādējādi nodrošinot
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
iespēju šķirot papīra, plastmasas,
stikla un bioloģiskos atkritumus.
Šķirojot atkritumus, galvenais
ir no sadzīves atkritumiem atdalīt
tos atkritumu veidus, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei –
proti, papīra un kartona iepakojumus, tīras plastmasas pudeles un
polietilēna maisiņus, izskalotas
stikla burkas un pudeles, kā arī dažāda veida bioloģiskos atkritumus
bez iepakojuma.

Dalīto atkritumu
šķirošanas vietas:

Valdlauči
• „Gruzīši”, pie 3. mājas
• Meistaru iela 5, pie 1. mājas
Rāmava
• „Rāmaviņa” pie Depkina muižas
• Rāmavas iela 27, pie garāžām

Ķekava
• „Pabērzi”, pie mājas „Ziedoņi”
• „Siltumiņi”, pie kapiem
• „Zentenes”, pie autobusa galapunkta
• Nākotnes iela 14 a, pie mājas
„Tērces”
• „Jaunā Ķekava”, pie 3. un 7. mājas
Baloži
• Kr. Barona iela 5
• Medema iela
• Kūdras iela 1
• Kr. Barona iela 4 b
• Uzvaras prospekts 12 a
• Smilšu iela 4 a
• Zaļā iela 5
• Skolas iela 1
Daugmale
• „Bāliņi”, pie katlu mājas
Mellupi
• „Lillijas” 1
Vides un labiekārtošanas daļa
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Atpūtas iespējas
Taps ieteikumi pilsoniskās
iesaistes uzlabošanai pašvaldībā ģimenēm ar bērniem
Projekta laikā ikviens Ķekavas
novada iedzīvotājs septembrī un
oktobrī ir aicināts apmeklēt lekcijas–diskusijas, pēc kurām tiks veidoti ieteikumi pašvaldības pilsoniskās iesaistes procesa uzlabošanai.
Precīzāka informācija par lekciju–
diskusiju datumu un vietu būs Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv un
www.facebook.com lapā.
Sabiedrība ir aizvien labāk informēta un izglītota un vēlas, lai
tās viedoklis tiktu ņemts vērā.
Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā ir viens no labas
pārvaldības pamatelementiem un
instrumentiem labākas politikas
veidošanai. Pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma demokrātiskas
valsts pastāvēšanā. Līdzdalība var
būt gan pēc valsts pārvaldes institūcijas iniciatīvas (parasti konsultāciju veidā), gan pēc pašu iedzīvotāju ierosmes.
Latvijā ir gan nepietiekami atbalsta
mehānismi pašvaldību līmenī, gan
arī nevalstiskā sektora aktivitāte. Uz
to norāda 2017. gadā veiktais „Providus” pētījums „Varas līdzsvars un
kontrole Latvijas pašvaldībās”, kurā
tiek minēts, ka pašvaldību darbs reti
tiek pakļauts līdzvērtīgai uzraudzībai. Pētījumā teikts, ka sabiedrība ir
maz iesaistīta lēmumu pieņemšanā
pašvaldību līmenī. „Labi, ja katrā ceturtajā pašvaldībā (no 18 lielākajām)
darbojas sabiedriskās organizācijas,
kas nāk uz domes sēdēm, palīdzot

deputātiem pieņemt pārdomātākus
lēmumus,” teikts pētījumā. Tāpat pētījumā atzīts, ka vairāki pašvaldību
darba kontroles mehānismi, piemēram, neatkarīga mediju uzraudzība
pār pašvaldības darbu, sabiedriskās
aktivitātes vai nacionālā līmeņa politisko partiju iespējas un vēlme sekot
līdzi savu kolēģu darbam pašvaldību
līmenī ir vājas. Arī Ķekavas novadā
veiktā iedzīvotāju aptauja 2017. gada
sākumā norāda, ka vairākums iedzīvotāju uzskata – novadā nav
izveidota pietiekami kvalitatīva iedzīvotāju iesaistes sistēma lēmumu
pieņemšanā. Projekta rezultāti būs
pieejami biedrības interneta vietnē
www.socialinnovation.lv, jautājumu
gadījumā sazināties: renate@social–
innovation.lv.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu
pilsoniskās sabiedrības attīstības
un starpkultūru dialoga jomā”
ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas
valsts budžets.

Palielinājies apmeklētāju skaits
Tūrisma centrā

Atjauno tūrisma
pakalpojumu
sniedzēju datu bāzi

Projekta galvenais mērķis ir veicināt novada nevalstiskā sektora
iniciatīvu iesaistīties pašvaldību
darbā un uzraudzībā, novadot
apmācību–diskusiju ciklu no divām lekcijām–diskusijām, kā arī
izstrādājot informatīvo materiālu, kas apkopotu dažādus pilsoniskās iesaistes veidus Latvijā
un ārvalstīs. Tāpat ar projektu
plānots veicināt izglītības līmeni
pašvaldību lēmumu pieņemšanas
un uzraudzības procesos, iepazīstinot Ķekavas un citu novadu
iedzīvotājus ar dažādiem iesaistes rīkiem, palielinot iedzīvotāju
pilsoniskās iesaistes iespējas pašvaldības līmenī.
Mērķauditorija ir gan nevalstisko
organizāciju pārstāvji, gan iedzīvotāji, kuri dzīvo Ķekavas novadā, bet
līdz šim nav aktīvi iesaistījušies pilsoniskajās aktivitātēs informācijas,
zināšanu vai iespēju trūkuma dēļ.
Nodrošināt iespēju paplašināt savas
zināšanas un iesaistīties pašvaldības
lēmumu pieņemšanas procesos ir
viens no galvenajiem dalībnieku iesaistes uzdevumiem.

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs (TKC) apkopojis
2017. gada pirmā pusgada apmeklētāju statistiku. Šā gada pirmajā pusē, salīdzinot ar tādu pašu
laika periodu pērn, strauji audzis
apmeklētāju skaits. 2016. gada
pirmajā pusē TKC apmeklējuši 688 cilvēki, turpretim šā gada
pirmajā pusē – jau 1882 cilvēki.
Iepriekšējā gada kopējais apmeklētāju skaits bijis 2271 cilvēks, un
tādējādi procentu izteiksmē jau
tagad esam sasnieguši 86% no
iepriekšējā gada kopējā apmeklētāju skaita.
Visvairāk cilvēku (42,4%) vēlējušies
iegādāties biļetes, 11,8% cilvēku
apmeklēšanas mērķis bijis mūsu
rīkotie tūrisma pasākumi, bet
8,9% apmeklētāju vēlējās iegūt tūrisma informāciju. No TKC rīko-

tajiem tūrisma pasākumiem vispopulārākie bijuši laivu braucieni:
trijos šīgada laivu braucienos kopā
piedalījušies 98 cilvēki. Ja rēķina
atsevišķi, visvairāk apmeklētais pasākums bijis „Velofotorientēšanās
2017» tā dalībnieki – teju pussimts
cilvēku. Trešajā vietā – spēle “Iečeko
par Tūrismu.lv!” Ķekavas novada
svētkos ar 35 dalībniekiem.
Visbiežāk ar apmeklētājiem esam
runājuši latviski, tādu bijis 1212, bet
biežāk lietoto valodu Top 3 iekļuvusi
arī angļu un krievu valoda. Lielākā
daļa apmeklētāju viesojušies pie
mums pirmo reizi. Mūs apciemojuši tūristi no Vācijas, Lielbritānijas
un citām valstīm!
Gaidīsim ciemos arī jūs!
Ķekavas novada
Tūrisma koordinācijas centrs,
Jānis Bērziņš

Biedrība
„Sociālās inovācijas centrs”

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs sāk darbu pie
jaunas mājaslapas izveides un
atjauno vietējā tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi,
aicinot atsaukties jaunos tūrisma un aktīvās atpūtas nozares
pārstāvjus.
Tūrisma pakalpojumu sniedzēji, apskates objekti un saimniecības tiks iekļauti Ķekavas
novada tūrisma maršrutos.
Interesenti aicināti sazināties, rakstot uz e–pasta adresi:
turisms@kekava.lv vai zvanot pa
tālr. 27017333.
Aktuālajai informācijai iespējams sekot Tūrisma koordinācijas
centra www.facebook.com lapā.
Tūrisma koordinācijas centrs

Šovasar saulīte mūs īpaši nelutina, bet arī mazliet vēsākos laikapstākļos
Ķekavas novadā var gluži jauki pavadīt laiku, jo ir daudz, ko redzēt un
darīt. Īpaši – ģimenēm ar bērniem. Tādēļ Tūrisma koordinācijas centrs
apkopojis astoņas TOP atpūtas iespējas.

publicitātes foto

Lai veicinātu pilsonisko iesaisti Ķekavas novada pašvaldībā, veidotu
ieteikumus pašvaldības pilsoniskās
iesaistes procesa uzlabošanai, biedrība „Sociālās inovācijas centrs”
SIC) no 1. augusta līdz 19. novembrim realizēs projektu „Pilsoniskās
iesaistes veicināšana pašvaldībā –
Ķekavas novada piemērs”.

Kempings un skvoša dārzs „Zanzibāra” atrodas Ķekavā, Daugavas–Misas kanāla krastā. Ģimenes ar bērniem tiek aicinātas
doties braucienā ar kanoe laivu
pa Daugavas–Misas kanālu un
Ķekaviņas upi, kā arī brīnišķīgu
vietu dzimšanas dienas ballītēm.
Kempingā var pārnakšņot.
Ja vēlaties mazliet izkustēties,
tad Ķekavas Miniparks ar minigolfa laukumu, kurā ir 18 bedrītes, un divi petanka laukumi ir
domāts tieši jums! Minigolfs ir
nesteidzīga, bet vienlaikus azartiska spēle jebkura vecuma spēlētājiem bez iepriekšējas sagatavotības. Ķekavas Miniparks atrodas
pašā Ķekavas centrā blakus Mūzikas skolai.
Ja gribat kājām pastaigāties pa
mežu, kā arī pavērot dzīvniekus,
tad iesakām doties uz minizoodārzu „Ķekaviņas Līči”. Tas atrodas apmēram pusstundas gājiena
attālumā no Ķekavas centra.
Ja jums patīk neparasti augi,
iesakām doties uz Katlakalnu,
Katlakalna ev. lut. baznīcas dendroloģisko parku apskatīt dažādus eksotiskus kokus un krūmus,
piemēram, melno parūkkoku,
šķeltlapu liepu, Amerikas purva cipresi, Kanādas sarkano kļavu, melno plūškoku un citus. Pie
viena varēsiet apbrīnot vienu no
savdabīgākajām baznīcām Latvijā,
kuras arhitektūrā miniatūrā veidā
atkārtota Romas Panteona ideja –
tā ir apaļa būve, kas pārsegta ar
kupolu. Baznīca tikko restaurēta,
un tajā ir brīnišķīga akustika.

Ja vēlaties izpeldēties, jums nav
katrā ziņā jābrauc uz Jūrmalu.
Arī Ķekava jūs aicina uz vairākām labiekārtotām peldvietām,
no kurām populārākā ir Dambītis ar vēsu un tīru ūdeni, pārģērbšanās kabīnēm un zaļu mauriņu.
Tas atrodas pavisam netālu no
Ķekavas centra, Zīlēnu ielas galā.
Ja nu ir luste doties vēl mazliet
tālāk, Daugmales Jānis jūs laipni
gaidīs savā medus saimniecībā
ar bitēm, kas jau savākušas šīsvasaras jauno medu. To varēsiet
nogaršot, kā arī būs iespēja bites
paglaudīt un paviesoties Lindas
Sulutauras keramikas darbnīcā,
lai katrs pats izveidotu savu laimes pogu.
Turpat Daugmalē varat apciemot Dairas Malderes ģimenes uzņēmumu, kur top Latvijā audzētu
smiltsērkšķu produkcija. Nav
šaubu, ka smiltsērkšķi ir dabisks
vitamīnu avots un tiem piemīt
dziednieciskas īpašības. Tomēr
no smiltsērkšķiem var gatavot
ne vien sulu, sīrupu, eļļu un tēju,
bet arī brīnumgardas želejas jeb
ievārījumus ar ķirbi, zemenēm,
bumbieriem un dzērvenēm. Bērniem noteikti garšos!
Kopā ar atvasēm varat doties
uz Baložiem pastaigāt gar Titurgas ezera malu un pabarot pīles
un gulbjus, kā arī nobaudīt gardu picu picērijā „Maxi Pizza”, bet
kafejnīcas „Mario” veikalā iegādāties svaigu, tikko ceptu maizīti.
Tūrisma organizatore
Diāna Spertāle
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Sniedzot atbalstu līdzcilvēkiem un
piešķirot lietām otru elpu, aicinām
ziedot noderīgas mantas kādā no
četriem ziedošanas punktiem Ķekavas novadā. Ikviens iedzīvotājs
var nodot apģērbu, apavus, rotaļlietas, mēbeles un citas noderīgas lietas Baložos, Daugmalē un Ķekavā.

Ziedojot mantas līdzcilvēkiem, tiek
sniegts ne tikai materiāls atbalsts, kas
bieži vien ir nepieciešams grūtībās
nonākušajiem, bet arī piešķirta otra
elpa lietām, kas joprojām ir derīgas,
taču dažādu iemeslu dēļ nešķiet aktuālas – piemēram, bērnu apģērbam,
kas pašu bērniem kļuvis par mazu,
vai mēbelēm, kurām mājā vairs neatrodas vieta. Apģērbu un apavus
gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā
arī saimniecības preces, rotaļlietas,
skolai derīgas lietas un pat mēbeles
Ķekavas novadā var ziedot četrās
vietās. Baložos, Jaunatnes ielā 1, katra
mēneša pirmajā un otrajā sestdienā ir
iespēja ziedot apģērbu un apavus gan
bērniem, gan pieaugušajiem, turpretī Daugmalē šāds mantu ziedošanas
punkts atrodas dienas centrā „Adatiņas”, kur ziedotāji gaidīti katru darbadienu. Apģērbu un dažādas derīgas
mantas Ķekavā iespējams ziedot divās vietās – ceturtdienās plkst. 8.00–
14.00 Ķekavas novada pašvaldības
Sociālās aprūpes centra pagrabstāvā
Gaismas ielā 19, k.8, kā arī, iepriekš
saskaņojot laikus, NSUS labdarības
biedrības birojā Nākotnes ielā 2.
Ziedojot mantas, ir svarīgi atcerēties – lietai, kuru plānots atdot, jābūt
labā stāvoklī, tīrai, izmazgātai, neno-

lietotai, kārtīgi salocītai vai iepakotai.
Pirms mantu nodošanas labdarībai,
vēlams pārliecināties un rūpīgi izvērtēt, vai konkrētā lieta tiešām ir labā
stāvoklī un joprojām pilda sākotnējo
funkciju. Kā norāda nozares pārstāvji, cilvēki bieži vien pārprot labdarības galveno mērķi, atdodot visu nevajadzīgo labdarības organizācijām.
Būtiski atcerēties, ka labdarības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, ģimenēm
konkrētās situācijās.
Pašlaik NSUS labdarības biedrība
no ziedotājiem gaida dažādu izmēru T kreklus, vīriešu kreklus, sporta
tērpus, kā arī tekstilizstrādājumus
un mēbeles – izvelkamu dīvānu un
atpūtas krēslus. Savukārt Ķekavas
novada pašvaldības Sociālās aprūpes
centrā visbiežāk nepieciešams sezonāls apģērbs un apavi pieaugušajiem.
Ziedošanas punkti novadā:
Baloži, Jaunatnes iela 1. Kontaktpersona: Ļiļa Jaksa, tālr. 26786891.
Daugmale, dienas centrs „Adatiņas”,
pagrabstāvs. Kontaktpersona: Līga
Voldeka, tālr. 29351095. Ķekava,
Sociālās aprūpes centrs, Gaismas
iela 19, k. 8, pagrabstāvs. NSUS labdarības biedrība, Nākotnes iela 2.
Kontaktpersona: Līga Uzulniece,
tālr. 26667444, www.nsus.lv.
Mantas, ko plānots ziedot, vislabāk
ir likt viegli pārvietojamos iepakojumos – apģērbu, apavus un tekstilizstrādājumus vēlams ievietot vidēja
izmēra iepirkumu maisiņos. Aicinām
ņemt vērā, ka lietas uz ziedošanas
punktiem ir jānogādā pašiem.
Sabiedrisko attiecību daļa

Ķekaviete piedalīsies amatnieku
digitālo prasmju apmācības projektā
Noslēdzoties konkursam,
dalībai projektā „Meistars 21. gadsimtā” jūlija
vidū izraudzīti astoņi
motivēti tautas amatu
meistari, viņu vidū –
Margarita Muntaga no
Ķekavas. Turpmākos trīs
mēnešus visi astoņi meistari atkal
atgriezīsies zeļļa statusā un mācīsies visas nepieciešamās prasmes
savas konkurētspējas celšanai digitālajā vidē.
Rokdarbniece Margarita Muntaga
ir no Ķekavas, ar rokdarbiem sākusi
nodarboties atpūtai un relaksācijai.
Pēdējos divus gadus hobijs jau izvērties nelielā biznesā, tomēr vainagu,
rotu, auskaru, jostu un citu smalko
rokdarbu darināšanu Margarita
vēl aizvien sauc par savu sirdslietu.
Projektā “Meistars 21. gadsimtā” as-

toņi konkursa kārtībā izvēlēti tautas amatu meistari
trīs mēnešus lekcijās un
praktiskās nodarbībās
pie digitālās prasmes
apguvušiem, veiksmīgiem Latvijas uzņēmējiem, sava aroda meistariem
un sociālo tīklu un bankas ekspertiem apgūs saziņai un pārdošanai
nepieciešamās digitālās prasmes.
Iedvesmojošie lektori stāstīs, kā padarīt darbus redzamus pēc iespējas
plašākam pircēju lokam internetā
un izcelt tos uz konkurentu fona,
kā komunicēt ar pircējiem digitālajā
vidē, kā izveidot savu internetveikalu mājaslapā un kā lietot mobilos
norēķinu termināļus.
Projektam kopumā bija pieteikušies 110 sava aroda pratēji.
Apriņķis.lv

foto: valsts prezidenta kanceleja

Ziedo mantas kādā no četriem Latvijas simtgadnieku saietā –
labdarības punktiem novadā arī Ķekavas novada vecākā iedzīvotāja

Latvijas pirmajā simtgadnieku salidojumā – Monika Greivule (1. rindā pa vidu)
Gaidot Latvijas simtgadi, 15. jūlijā Rundāles pils Baltajā zālē
risinājās Latvijas pirmais simtgadnieku salidojums. Starp saieta
dalībniekiem arī novadniece Monika Greivule no Titurgas, kura
maijā nosvinēja savu 102. dzimšanas dienu.
Kā vēsta Latvijas valsts simtgades
birojs, pirmais Latvijas vienaudžu
salidojums ir aicinājums simtgadniekiem iziet sabiedrībā kopā ar
savas dzimtas pārstāvjiem un paš-

valdības vadītājiem – tā ir iespēja
tikties ar vienaudžiem un cilvēkiem, kuri veidojuši mūsu kopīgās
vēsturiskās atmiņas pamatu.
Svinīgajā notikumā kopā ar
ģimeni šogad piedalījās arī Ķekavas novada vecākā iedzīvotāja
Monika Greivule, kura šā gada
18. maijā nosvinēja 102. dzimšanas dienu. Monika ir viena no
pirmajām Baložu iedzīvotājām,
un sava garā mūža laikā viņa ir
vērojusi, kā Baloži lēnām izaug
par pilsētu. Ar savu atmiņu stāstu

Monika dalīsies arī pilnmetrāžas
dokumentālajā filmā „Latvijas
simtgadnieki (Piedzimt kopā ar
Latviju)”, kuras tapšanai finansiālu atbalstu sniegusi arī Ķekavas
novada pašvaldība.
Latvijas pirmais simtgadnieku
salidojums ir pilsoniskā iniciatīva,
kas veltīta Latvijas Valsts lielajai jubilejai. Iniciatīvu atbalsta divdesmit
Latvijas pašvaldības, tostarp Ķekavas novads.
Sabiedrisko attiecību daļa

Pirmajā pusgadā novadā
reģistrēti 119 jaundzimušie un 36 laulības
Šīgada pirmajos sešos mēnešos
Ķekavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 119 jaundzimušie, no tiem – 60 zēni un divi dvīņu
pāri. Starp neparastākajiem bērnu
vārdiem – Lilu, Platons, Naomi un
Eliass. Savukārt laulības 2017. gada
pirmajā pusgadā Ķekavas novadā
reģistrējuši 36 jaunlaulātie, turklāt
divas no tām noslēgtas baznīcā.
Laika posmā no 2017. gada janvāra līdz jūnijam visvairāk laulību
reģistrēts maijā un jūnijā, kad Ķekavas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā laulību gredzenus
mijuši vairāk nekā divdesmit pāri.
Savukārt no 119 jaundzimušajiem
visvairāk bērnu Ķekavas novada
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts martā – 22 jaundzimušie.
Kas jāzina jaunajām ģimenēm?
Aicinām pārus un topošos vecākus iepazīties ar dzimšanas un
laulības reģistrācijas kārtību, atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī
iedzīvotāju reģistra likuma grozījumiem par jauna veida personas

koda piešķiršanu jaundzimušajiem. Ņemot vērā, ka bērna ienākšana ģimenē ir liels notikums, kā
arī to, ka vasara ir karstākais kāzu
laiks, aicinām topošās ģimenes
savlaicīgi iepazīties ar kārtību, kādā
norit bērnu un laulību reģistrācija.
Plašāku informācija pieejama
www.kekavasnovads.lv – „Dzimtsarakstu nodaļa”.
Atgādinām, ka jaunajiem vecākiem valsts nodrošina iespēju
saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī vienam no vecākiem
ir tiesības saņemt bērna kopšanas
pabalstu un vecāku pabalstu. Vairāk par valsts sniegtajām atbalsta
iespējām aicinām uzzināt vietnē
www.vsaa.lv.
Turpretī Ķekavas novada pašvaldība izmaksā vienreizēju bērna
piedzimšanas pabalstu 210 eiro apmērā, ja viens no bērna vecākiem ir
deklarēts novadā ilgāk par sešiem
mēnešiem. Šā gada pirmajā pusē
piedzimšanas pabalsts izmaksāts
188 jaundzimušajiem, tādējādi kopš
2017. gada janvāra pašvaldība ko-

pumā jaunajiem vecākiem piešķīrusi 39 480 eiro. Tāpat pašvaldība
sniedz atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, nodrošinot brīvpusdienas 100% apmērā,
kā arī 50 eiro lielu pabalstu mācību
līdzekļu un skolas formas iegādei.
Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Ķekavas novada Sociālo
dienestu, zvanot pa tālr. 67935814.
Tāpat Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka ar šā gada 1. jūliju
visiem jaundzimušajiem personas
koda vietā tiek piešķirts individuāls
personas kods bez dzimšanas datuma norādes. Tomēr iespēju saņemt
jaunās sistēmas personas kodu var
izmantot arī personas, kurām jau
piešķirts personas kods ar dzimšanas datumu tajā. Tādējādi pirmajā
pusgadā reģistrētajiem jaundzimušajiem ir iespēja piešķirt personas
kodu bez dzimšanas datuma. Vairāk par Iedzīvotāju reģistra likuma
grozījumiem aicinām lasīt kekavasnovads.lv vai pmlp.gov.lv.
Sabiedrisko attiecību daļa
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lēmumi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2017. gada 30. marta sēdes
lēmumu Nr.1. § 4. (protokols Nr.5.)
Precizēti ar Ķekavas novada domes
2017. gada 29. jūnija sēdes
lēmumu Nr.1. § 4. (protokols Nr.12.)
Saistošie noteikumi Nr. 4/2017
Noteikumi par Ķekavas novada
simbolikas izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.	Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ķekavas novada simbolikas lietošanas un atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību.
2. Ķekavas novada simbolika (turpmāk
tekstā – Simbolika) ir Ķekavas novada
ģerbonis, Baložu pilsētas ģerbonis, Ķekavas pagasta ģerbonis, Daugmales pagasta ģerbonis, Baložu pilsētas karogs.
II. Simbolikas lietošana
3. Ķekavas novada pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Simboliku.
4.	Simboliku drīkst lietot Ķekavas novada dome, Ķekavas novada pašvaldības
iestādes, struktūrvienības un Ķekavas
novada pašvaldības kapitālsabiedrības
uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos,
iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un
titullapām, atzinības un goda rakstiem,
diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un
citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo organizāciju
ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem
transportlīdzekļiem.
5.	Simbolikas lietošana citos gadījumos,
kas nav noteikti Noteikumos, ir atļauta
tikai pēc Simbolikas lietošanas atļaujas
saņemšanas.
III. Atļaujas par simbolikas lietošanu
saņemšanas kārtība
6.	Simbolikas lietošanas atļauju, pamatojoties uz Ķekavas novada domes
Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz
Simbolikas komisija.
7.	Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona sniedz iesniegumu Ķekavas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas Klientu apkalpošanas
centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot
uz Ķekavas novada pašvaldības oficiālo
e–pasta adresi. Iesniegumā norāda:
7.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas
vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e–pasta adresi;
7.2. simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;
7.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura
Simbolika tiks lietota;
7.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par
laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;
7.5. dizaina autoru;

paziņojumi
7.6. izstrādājuma ražotāju.
8.	Noteikumu 7.punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina
izstrādājuma skice vai etalonmodeļa
paraugs.
9.	Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt
iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.
10.	Iesniegums par Simbolikas lietošanas
atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne
vēlāk kā viena mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas dienas Ķekavas
novada pašvaldībā.
11.	Simbolikas komisija izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
11.1. lēmumu par atļauju Simbolikas lietošanai;
11.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Simbolikas lietošanai.
12.	Simbolikas komisija pieņem lēmumu
par atteikumu izsniegt atļauju Simbolikas lietošanai, ja:
12.1.	Simboliku paredzēts lietot veidā, kas
neatbilst Noteikumos noteiktajām
prasībām;
12.2. izgatavojamais izstrādājums nav nepiemērots Simbolikas izvietošanai;
12.3.	Simbolikas lietošana piedāvātajā
veidā var radīt negatīvu iespaidu Ķekavas novada tēlam (piemēram, identificējot Ķekavas novadu ar konkrētu
politisku partiju, pasākumu, izstrādājumu vai arī, ja Simbolika tiek lietota
kariķētā, izsmejošā veidā u.tml.).
13.	Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz termiņu līdz diviem gadiem.
14.	Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti
jebkura veida izstrādājumi ar Simboliku, jāatrodas Simbolikas lietošanas
atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma
jāuzrāda Simbolikas lietošanas atļauja.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15.	Simbolikas komisijas lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to
izsniegt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var
apstrīdēt Ķekavas novada domē.
16. Ķekavas novada domes lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.
V. Atbildība par Noteikumu pārkāpšanu
17.	Noteikumu izpildi kontrolēt un noformēt administratīvos protokolus par
Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas un citu valsts iestāžu amatpersonas, kuras ir pilnvarotas to darīt.
18.	Administratīvos protokolus izskata, un
lēmumus pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija.
19. Par Noteikumos minēto prasību neievērošanu, par ko administratīvā atbildība
nav paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, Ķekavas novada
domes Administratīvā komisija ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai piemērot
naudas sodu fiziskām personām līdz
350 (trīs simti piecdesmit) EUR, juridiskām personām – līdz 1400 (viens tūkstotis četri simti) EUR.
Domes priekšsēdētājs A. Damlics

Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mazā Rāmavas iela 3”
Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 27.07.2017. pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 3. „Par detālplānojuma „Mazā Rāmavas iela 3” projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”
(protokols Nr. 14.).
Detālplānojuma projektā paredzēts veikt
zemesgabala sadali un noteikt biroja ēkas
ar veikala un tirdzniecības platību apbūvi.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2017. gada 8. augusta
līdz 2017. gada 29. augustam. Informācija
par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada
informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads”
un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2017. gada 17. augustā plkst. 18.30 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas
ēkā (24. kab., Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).
Publiskās apspriešanas laikā saņemto
priekšlikumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sapulce būs 2017. gada
14. septembrī plkst. 18.00 Ķekavas novada
pašvaldības administrācijas ēkā (35. kab.,
Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem
iespējams iepazīties Ķekavas pagasta pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv
un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV–2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties
Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab.,
tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana
notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un
priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās
apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu autors vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to
jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda:
fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma „Mežmalas iela 2”
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 27. jūlija sēdes lēmumu 2. § 2.
„Par detālplānojuma “Mežmalas iela 2”,
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu”
Ķekavas novada dome nolemj:
Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, kadastra
numurs 8070 003 0583, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0623
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā.

Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam
publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Uzdot Telpiskās plānošanas daļas speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa
beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašniekiem par

detālplānojuma realizāciju (administratīvā
līguma priekšlikumi pielikumā).
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu namā, Baldones
ielā 1A, Rīgā, LV–1007, viena mēneša laikā
no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar apstiprināto detālplānojumu iespējams
iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā,
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavas–
novads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā
„Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma “Jaunpriedoļi” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 13. jūlija sēdes lēmumu 2. § 1.
„Par detālplānojuma “Jaunpriedoļi” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.13)
Ķekavas novada dome nolemj:
Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunpriedoļi”, kadastra
numurs 8070 012 0014, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā.
Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam
publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,

pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Uzdot Telpiskās plānošanas daļas speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar
detālplānojuma teritorijas īpašniekiem par
detālplānojuma realizāciju (administratīvā
līguma priekšlikumi pielikumā).
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A Rīgā, LV–1007, viena mēneša

laikā kopš tā publikācijas dienas Latvijas
Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās
plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.
14.00–19.00 Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV–2123.
Tālr. 67847161, pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”
Pulkarnē Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 27. jūlija sēdes lēmumu 2. § 1.
“Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Nr. SN–TPD–4/2017” (protokols Nr. 14.)
Ķekavas novada dome nolemj:
Apstiprināt lokālplānojumu „Skates un Staķi”
ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN–TPD–
4/2017 „Lokālplānojums ”Skates un Staķi””.

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.
Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt
paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).

Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
un Rīgas plānošanas reģionam.
Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv
un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas
attīstības plānošana”.

izsoles

KAPUSVĒTKI

Doles–Ķekavas ev. lut. draudzes kapusvētki
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

Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada 5. septembrī
Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē,
rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
„Hortenzijas” Dzintaros, Daugmales
pagastā (kadastra Nr. 8056 001 0602),
5453 m², sākumcena – 12 135 eiro, izsoles laiks plkst. 9.00;
„Spiras 2” Ķekavas pagastā (kadastra
Nr. 8070 012 0119), 5,6 ha, sākumcena – 38 320 eiro, izsoles laiks
plkst. 9.30;
Bluķa iela 8, Baložos (kadastra
Nr. 8007 003 2912), 0,0612 ha, sākumcena – 5990 eiro, izsoles laiks plkst. 10.00;

Artas iela 11 Baložos (kadastra
Nr. 8007 003 2955), 711 m², sākumcena
– 6090 eiro, izsoles laiks plkst. 10.30;
Agatas iela 4 Baložos (kadastra Nr.
8007 003 2964), 0,0691 ha, sākumcena –
6490 eiro, izsoles laiks plkst. 11.00;
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no
izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa 50 eiro
apmērā Ķekavas novada pašvaldības,

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
90000048491, AS „SEB banka” kontā:
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. uzziņām:
67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017. gada 31. augusts līdz plkst. 19.00.

Novada ziņas
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Emocijām bagāti un krāšņi noslēgušies sporta svētki

29. jūlijā ar dažādām aktivitātēm visu dienu notika ikgadējie
Ķekavas novada sporta svētki.
Šogad sporta svētku programmu
papildināja vairāki jaunumi – aktivitāšu zona, tautas bumbas čempionāts, sievu nešana, kas guva
apmeklētāju atzinību.
Bija padomāts par katru dalībnieku – gan par pašiem mazākajiem,
gan par jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm ar bērniem.

Lielu atsaucību pasākuma apmeklētāju starpā guva tradicionālās 3 × 3 ielu basketbola sacensības, kā arī futbola turnīrs, kas
notika pēc viena gada pārtraukuma. Emocionāli tika aizvadītas
tautas bumbas un virves vilkšanas sacensības, kurās piedalījās
arī dāmu komandas un sīvās cīņās izcīnīja 3. vietu, sacenšoties
ar kungu komandām.
Lieliskus rezultātus uzrādīja arī
mazie sporta svētku dalībnieki

Pateicība
Izsaku vissirsnīgāko pateicību visiem
Ķekavas sociālās aprūpes centra darbiniekiem
par gādību, atsaucību un laipnību, aprūpējot centra
iemītniekus, tostarp arī manu dzīvesbiedru.
Viktorija Sondore no Valdlaučiem

disciplīnā „Mazais olimpietis”,
piedaloties piecās dažādās ātruma,
precizitātes, līdzsvara, koncentrēšanās un veiklības disciplīnās.
Sporta dienas noslēgumā notika
zaļumballe, kurā apmeklētājus
priecēja grupa “Laika upe”.
Dace Cīrule, sporta aģentūras
direktore: „Patiess prieks, ka sporta svētku tradīcijas ir saglabātas
jau desmit gadu garumā, šie svētki
ir lielisks piemērs, kā paaudzēm
sadarboties, piedaloties dažādās

aktivitātēs, vienlaikus rūpējoties
par savu veselību un uzturot sportisko garu.” Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra savā un
visu Ķekavas novada sporta svētku
dalībnieku vārdā saka paldies sacensību tiesnešiem un atbalstītājiem par veiksmīgu pasākuma
norisi. Paldies „Ķekavas Avotam”,
kafejnīcai „Ņamma”, putnu fabrikai „Ķekava”, “Herkuless”, SIA
“Ragn–Sells”, SIA „Avon Cosmetics”, FK “Auda” un “Bella” par

dzimtsarakstu nodaļas informācija
Reiz jūs bijāt mīlētāji,
draugi, sabiedrotie.
Tagad jūs beidzot esat ģimene.
Nedalāma.
2017. gada jūlijā reģistrēti
18 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Endijs, Roberts, Arianna, Annika,
Jānis, Ričards, Renārs, Valters,
Rūdolfs, Gustavs, Olīvija, Rodrigo,
Artjoms, Armands, Enrika,
trīs bērni ieguvuši divus vārdus –
Elias Aleksandrs, Gerda Marianna,
Audra Elija.
Ķekavas novada dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz.
2017. gada jūlijā reģistrētas
19 laulības, t. sk. četras baznīcā.
Ķekavas novada dome
sveic jaunlaulātos!

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
(M. Jansone)
2017. gada jūlijā
reģistrēti 13 mirušie:
Raisa Aļeksjuka (1940)
Dzintra Damberga (1950)
Dzidra Dombrovska (1932)
Anita Dudnika (1965)
Regīna Gāliņa (1938)
Vladimirs Goldobins (1966)
Ingūna Jansone (1941)
Gunta Ločmele (1937)
Viktors Mackevičs (1941)
Māris Saulītis (1942)
Jānis Sergējevs (1953)
Konstantīns Smagiņš (1925)
Nadežda Stefanoviča (1944)
Ķekavas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Dzimtsarakstu nodaļa

sarūpētajām pārsteiguma balvām
un sniegto veldzējumu visas dienas garumā. Tāpat sakām paldies
mājas dārziņam „Draugu namiņš”
par radošajām darbnīcām un burbuļfestivāla organizēšanu.
Ar sacensību rezultātiem var
iepazīties Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras mājaslapā www.sports.kekava.lv.
Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra

Daugmales
sporta diena 2017
26. augustā plkst. 11.00 pie
Daugmales pamatskolas.
Programma
• Plkst. 10.30 – reģistrācija
• Plkst. 10.50 – atklāšana
• Plkst. 11.00 – Ķekavas novada
atklātās sacensības brīvajā cīņā
„Daugmales kauss 2017” (bērniem un jauniešiem)
Individuālas disciplīnas:
Plkst. 11.00–13.00
• Svaru bumbas celšana (siev./vīr.)
• Atmiņas, atmiņas (siev./vīr.)
• Īpašais iepirkumu maisiņš
(siev./vīr.)
Plkst. 11.00–15.00
• Šautriņu mešana (siev./vīr.)
Plkst. 13.00–15.00
• Svara stieņa spiešana guļus
(siev./vīr.)
• Kofera mešanas disciplīna
(siev./vīr.)
• Baskāju sprints (siev./vīr.)
• Jautrības stafete (siev./vīr.)
• Basketbola soda metieni (siev./vīr.)
Plkst. 11.00–13.00
(disciplīna bērniem 2–10 gadi)
• Mazais olimpietis (5 vecuma
grupas: divgadnieki; trīsgadnieki
un četrgadnieki; piecgadnieki un
sešgadnieki; septiņgadnieki un
astoņgadnieki; deviņgadnieki un
desmitgadnieki).
Komandu disciplīnas
Plkst. 11.00–13.00
• Dvieļbols (2 siev. + 2 vīr.)
• Spikeball (komandā 2 dalībnieki,
neatkarīgi no dzimuma)
Plkst. 13.00–15.00
• Tautas bumba (komandā 4 dalībnieki, siev./vīr.)
• Fotoorientēšanās „Zaļais skrējiens Daugmalē” (komandā:
2–5 dalībnieki)
Apbalvošana uzreiz pēc sacensībām

Papildu aktivitātes
Radošās darbnīcas, fotostūrītis,
piepūšamā atrakcija (bērniem līdz
7 gadu vecumam), lielās spēles.
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Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra 2017. gada rudens/ziemas

neformālās mācīšanās nodarbību piedāvājums
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs piedāvā neformālās mācīšanās nodarbības jaunas
pieredzes un iemaņu iegūšanai, kas tika
aizsāktas projekta “Miera balodis” ietvaros. No 11. līdz 15. septembrim būs
iespēja piedalīties atvērtajā nodarbībā,
lai iepazītos ar nodarbību vadītājiem un
vienotos par interesentiem pieejamāko
nodarbību laiku. Atvērto nodarbību
laiku tiks publicēti atsevišķi līdz 31. augustam – www.facebook.com/jickekava.
Lūgums pieteikties atklātajām nodarbībām līdz 8. septembrim pa tālr. 67916443
vai rakstot uz e–pastu: jic@kekava.lv.
Visas nodarbības ir bez maksas.
DJ SKOLA
Kurss ir veidots, apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām nodarbībām. Šis
vispārējais kurss ir piemērots tiem, kuri
ir ieinteresēti attīstīt sev jaunu hobiju un
pilnveidot radošās izpausmes.
Kursa laikā iegūsi prasmes:
• atskaņotāju un programmatūras uzstādīšanā;
• mūzikas struktūras teorijā;
• miksēšanas trikos;
• pamata blending;
• harmoniskā miksēšanā;
• digitālā miksēšanā ar stereo;
• skaņdarbu struktūrā;

• setu sagatavošanā;
• mixtape ierakstā.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.
Nodarbības vadīs Raivis Zubankovs
(DJ Sindikāts).
E–pasts: raivis.zubankovs@kekava.lv

Nodarbības vadīs fotogrāfs Oskars
Aleksandrs Krūmiņš (Rīgas Stradiņa
universitātes multimediju students un
studentu televīzijas „Runā TV” videooperators, videoinženieris, žurnālists).
E–pasts: o.a.krumis@gmail.com

FOTO UN VIDEOPAMATI
Skaistus un acīm baudāmus kadrus var
uzņemt ne tikai profesionāļi un sava amata meistari ar lielu pieredzi. Šīs nodarbības ir iespēja tieši Tev apgūt fotogrāfijas
un filmēšanas pamatus.
14 nodarbību kursā būs iespēja apgūt:
• kā sagatavoties fotografēšanai un fotosesijai;
• kā sagatavoties parastas videointervijas
filmēšanai;
• fotogrāfijas mākslu un videofilmēšanas
teoriju;
• praktiskas iemaņas teorijas pielietošanai darbā;
• visu par fotoaparāta uzbūvi un tā iestatījumiem;
• kadrēšanas pamatus un gaismas nozīmi;
• attēlu un video apstrādes programmatūras pamatus;
• nodarbību laikā būs sadarbība ar Žurnālistu skolu, kopīgi veidojot interesantus ziņu videosižetus.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.
Nodarbību laiki tiks precizēti. Sekojiet
aktuālajai informācijai JIC facebook.

TEĀTRA STUDIJA
Tev būs iespēja apgūt prasmi uzstāties
publiski, pārliecinoši pasniegt sevi un savas idejas, radoši izpausties! Liela uzmanība tiks pievērsta katram dalībniekam
individuāli, kā arī kopā radīsim radošu
jauniešu teātra trupu.
Nodarbībās apgūsim:
• aktiera meistarību;
• režijas pamatus;
• skatuves kustību un runu;
• improvizāciju;
• spēļu un rotaļu vadīšanas pamatus.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.
Nodarbības vadīs režisore Ilze Bloka.
Tālr.: 28888870.
Teātra nodarbības divās grupās: jaunākā grupa 10–14 gadi, jauniešu grupa
15–25 gadi.
ŽURNĀLISTU SKOLA
Šajās nodarbībās uzzināsi visu par žurnālista profesijai svarīgo iemaņu “sākumkomplektu”. Mācīsimies, kā atšķirt melus
no patiesības, reklāmu no ziņām. Trenēsimies atpazīt gadījumus, kad mums mē-

sveicam jubilārus
Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mūžību just katrā stundā.
(Viljams Bleiks)
Ķekavas novadā
2017. gada augustā
Ķekavas pagastā
97 gadu jubileju svin
Jevgenija Larčenko
96 gadu jubileju svin
Nellija Stalbova
90 gadu jubileju svin
Gunārs Šmits
Sofija Pušpure

85 gadu jubileju svin
Alberts Pudžs
Irēna Pole
80 gadu jubileju svin
Daina Aužele
Zaiga Kumsāre
Baložu pilsētā
90 gadu jubileju svin
Valentīna Bulāne
80 gadu jubileju svin
Mečislavs Tarando

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

ģina iestāstīt muļķības. Runāsim par to, kā
strādā mediji, kā tie atšķiras cits no cita un
kāda ir darba ikdiena žurnālistiem Latvijā.
Nodarbībās apgūsim arī dažādas
praktiskas iemaņas:
• ierakstīt sarunas;
• uzņemt video;
• strādāt ar fotogrāfijām;
• veidot dažādus žurnālistikas materiālus;
• plaši izmantojamas tehniskās iemaņas
informācijas prezentēšanai.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.
Nodarbību laiki tiks precizēti. Sekojiet
aktuālajai informācijai JIC facebook. Nodarbības vadīs žurnāliste Simona Šjadīte.
E–pasts: simonasjadite@gmail.com
RITMA STUDIJA
Šī ir tava iespēja atklāt savu iekšējo ritmu
un iemācīties, kā to pielietot muzicējot.
Vai esi kādreiz vēlējies spēlēt kādu mūzikas instrumentu, taču tev nav muzikālās izglītības un iepriekšējās pieredzes!?
Šīs nodarbības būs piemērotas ikvienam
jaunietim neatkarīgi no priekšzināšanām
mūzikas jomā!
Nodarbībās tu varēsi:
• atklāt savas muzikālās dotības;
• iepazīt un apgūt dažādus sitamos instrumentus;
• attīstīt ritma izjūtu;
• iemācīties strādāt komandā;
• iepazīsi jaunus cilvēkus;

• un pats būtiskākais – lieliski pavadīsi
brīvo laiku!
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā.
Nodarbību laiki tiks precizēti. Sekojiet
aktuālajai informācijai JIC facebook lapā.
Nodarbības vadīs mūziķis Valters Karlsons (absolvējis Ķekavas Mūzikas skolu
sitamo instrumentu specialitātē).
E–pasts: valters.karlsons@outlook.com
DAŽĀDU LIETU
PĀRSTRĀDES DARBNĪCA
Atver savu radošumu, lai radītu jaunas un
stilīgas lietas no dažādiem priekšmetiem
un pārstrādājamiem materiāliem, piešķirot
tiem nozīmīgu pievienoto vērtību. Viena no
šī nodarbību kursa pamatvērtībām, ko vēlos
izauklēt kopā ar tā dalībniekiem, ir cieņa
pret apkārtējo vidi un lietām, popularizējot
bezpatēriņa dzīvesveidu.
Nodarbībās ikvienam dalībniekam būs
iespēja:
• apgūt dažādas metodes inovatīvu ideju
radīšanai;
• radīt stilīgus un noderīgus sadzīves
priekšmetus;
• izmēģināt dažādas radošas tehnikas
materiālu un lietu pārveidei.
Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā
Daugmales pamatskolā.
Nodarbības vadīs jaunatnes lietu speciāliste Santa Auziņa-Stucere.
E–pasts: santa.auzina–stucere@kekava.lv

Koris „Balsis” aicina
uz koncertiem Daugmalē
Noslēdzot koncertsēriju, jauniešu koris „Balsis” kopā ar
diriģentu Intu Teterovski un
Daugmales folkloras kopu aicina uz koncertiem Daugmalē,
kas notiks 24. un 25. augustā Nāves salā, Lejas ezerā un
Daugmales pilskalnā.
Koncertsērija „Daugavas BALSIS” tika sākta 2011. gadā, un
tās mērķis bija vairāku gadu laikā ar plostiem, liellaivām vai citiem ūdens transportlīdzekļiem
izbraukt visu Daugavas baseinu Latvijas teritorijā, sniedzot
bezmaksas koncertus tuvākajos
dievnamos, kultūras namos, skolās, estrādēs un citviet.
Šogad koncertsērija tiks atklāta 24. augustā ar koncertu Ogres
ev. lut. baznīcā. Baznīca atrodas
pie Ogres upes, netālu no peldošās skatuves, kur pagājušajā gadā
noslēdzās kora „Balsis” koncertsērija.
Ceturtdienas otrais koncerts
būs leģendām apvītajā Sv. Meinarda salā Ikšķilē (augsta ūdens
līmeņa gadījumā koncerts būs
jaunatklātajā Ozoliņa skvēra
estrādē).
Īpašas izjūtas sniegs koncerts
„Dzīvības dziesmas” Nāves salā,
uz kuru no abiem krastiem varēs
doties ar savām laivām. Ierobežo-

tam klausītāju skaitam tiks nodrošināta pārcelšana.
Piektdien, 25. augustā, pirmais koncerts būs pie Lejas ezera Daugmalē. Ezers nav liels, un
tāpēc koris dziedās, tam apstājies
apkārt, un diriģents būs uz laipas. Koncerts ilgs vien 15 minūtes. Vēlāk abus Daugavas krastus
savienos koncerts „Sasaukšanās” divās daļās. Kreisajā krastā
Daugmales pilskalnā korim pievienosies Daugmales folkloras
kopa, bet labajā krastā pie Daugavas lībiešu vadoņa Ako piemiņas zīmes Salaspilī – koris „Lōja”.
Katram koncertam ir īpaši
piemeklēta unikāla programma. Visi koncerti Latvijā notiek
bez maksas.
Daugavas BALSIS
Ķekavas novadā skanēs:
Ceturtdien, 24. augustā
Plkst. 20.00 „Dzīvības dziesmas” Nāves salā (tiks nodrošināta
pārcelšanās no „Ķīķerīša” )
Piektdien, 25. augustā
Plkst. 15.00 – „Lejas ezera
BALSIS” Daugmalē
Plkst. 19.00 – „Sasaukšanās”
ar Daugmales folkloras kopu
Daugmales pilskalnā
Sabiedrisko attiecību daļa

