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Godina novada labākos pedagogus
6. oktobrī Ķekavas vidusskolas sākumskolas aktu zālē tika
sveikti novada labākie pedagogi – 12 iedvesmojoši cilvēki, kuru ikdienas darbu atzinīgi novērtējuši kolēģi, audzēkņi
un konkursa komisija. Šā gada
konkursa laureāti: Madara Stupele,
Anita Ķebarga, Līga Liepa, Signe
Orlova, Kristīne Mackeviča, Ilze
Lisovska, Lauma Ziemele, Aiga
Liepkalne, Daiga Jirgena, Vizma Keterliņa, Linda Auziņa un
Elmārs Vaivods.
Pretendentus konkursā varēja
pieteikt trīs nominācijās: „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā”, „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.–12. klašu grupā” un
„Labākais skolotājs profesionālās
ievirzes izglītības programmā”.
Katras nominācijas uzvarētāji saņēma 430 eiro naudas balvu.
Nominācijā „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Madara
Stupele (pirmsskolas izglītības
iestāde „Avotiņš”), balva nomi-

nācijā „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas
1.–12. klašu grupā” tika piešķirta
Laumai Ziemelei (privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”) un
Vizmai Keterliņai (Baložu vidusskola), bet nominācijā „Labākais skolotājs profesionālās
ievirzes izglītības programmā”
balvu saņēma Elmārs Vaivods
(Ķekavas Mūzikas skola).
Izvērtējot iesniegumus, konkursa komisija skatīja izvirzīto
pedagogu mācību procesa organizēšanu mācību stundā un
pedagoga darbības rezultātus,
ieguldījumu skolēnu individuālo
spēju attīstīšanā, skolēnu gatavošanu olimpiādēm, konkursiem, skatēm un skolēnu sasniegumus tajos, kā arī līdzdalību
pedagoģiskās padomes darbā un
izglītības iestādes ikgadējās darbības plānošanā, kā arī aktivitātes novada sabiedriskajā dzīvē.
Papildus tika vērtēts arī pedagogu pašnovērtējums.
Ņemot vērā šā gada konkursa
pretendentu augstos rezultātus,

foto: Velga Kūkuma

Oktobra sākumā īpašā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam bija pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās. Balvas
par ieguldījumu novada izglītības veicināšanā piešķirtas visiem
pretendentiem.

Labākie novada pedagogi iepriekšējā mācību gadā: Madara Stupele (no kreisās), Vizma Keterliņa,
Lauma Ziemele un Elmārs Vaivods.
naudas balvas 70 eiro vērtībā tika
piešķirtas visiem 12 pedagogiem,
bet „Swedbank” īpašo balvu šogad saņēma Vizma Keterliņa.
Konkursu rīkoja Ķekavas novada pašvaldība. Tā mērķis –

apzināt un izvērtēt pedagogu
darba rezultātus izglītības jomā,
motivēt pedagogus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un
sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī

izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par
ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Jaunas
rotaļu
un atpūtas
vietas
3. lpp.

Oktobris –
Spodrības
mēnesis
5. lpp.

Trīs Ķekavas novada
izglītības iestādes
piedalās mācību
satura pilotprojektā
7. lpp.
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Ķekavā avotu ūdens
dzerams tikai pēc novārīšanas

Kā liecina dzeramā ūdens analīzes, iedzīvotāju vidū populārāko
avotu ūdeni Ķekavā var lietot pārtikā tikai pēc novārīšanas, jo tajā
konstatētas koliformas.

izplūdes vietas nav hermetizētas,
cauruļu izplūdes gali netiek dezinficēti un tajos iespējama baktēriju
nokļūšana no apkārtējās vides. Ķekavas novada pašvaldība norāda,

ka šie avoti nav oficiālas dzeramā
ūdens ņemšanas vietas un ūdens
pārtikā lietojams tikai pēc novārīšanas. Pie Ķekavas avota, kas atrodas
pašvaldības īpašumā, tiks izvietota

Katlakalnā, pie bērnudārza
„Bitīte”, sākta stāvlaukuma
izbūve un ceļa seguma labiekārtošana, tādēļ iedzīvotāji
aicināti izturēties saprotoši un
savlaicīgi iepazīties ar plānotajiem ceļu satiksmes ierobežojumiem.

informatīva zīme par ūdens kvalitāti, un iedzīvotāju pašu ziņā būs šo
ūdeni lietot vai nelietot uzturā.

Kā informē Attīstības daļa, būvdarbu laikā Katlakalnā tiks izbūvēts jauns stāvlaukums un labiekārtots ceļa segums Kazeņu
ielā. Šobrīd ir uzsākti sagatavošanas darbi stāvlaukuma izbūvei. Tāpat informējam, ka
tiks asfaltēta arī daļa Sporta
ielas. Ar aktuālajiem satiksmes
ierobežojumiem var iepazīties
pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, sadaļā
„Attīstība” – „Satiksmes ierobežojumi”.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām būt
saprotošiem!

Vides un labiekārtošanas daļa

Sabiedrisko attiecību daļa

foto: no arhīva

Pēc Ķekavas novada pašvaldības
Vides un labiekārtošanas daļas
pasūtījuma SIA „Vides audits” laboratorija septembra beigās veikusi dzeramā ūdens analīzes divos
avotos, lai noskaidrotu, cik tīrs un
lietošanai pārtikā derīgs ir Ķekavas
avotiņa ūdens (Ķekavas centrā pie
autoceļa A7) un avotiņa ūdens Pļavu
ielas galā (pie Rīgas HES dambja).
Saskaņā ar testēšanas pārskatiem
abos ūdens paraugos konstatētas
koliformas, Ķekavas avotiņa ūdenī arī neliels skaits Escherichia coli.
Konstatētās ūdens paraugu neatbilstības tīra dzeramā ūdens rādītājiem izskaidrojamas ar to, ka ūdens

Katlakalnā uzsākta
stāvlaukuma izbūve

Budžeta grozījumos papildu nauda ģimeņu atbalstam un ielu uzturēšanai
Ķekavas novada domes sēdē 21. septembrī tika veikti grozījumi šā
gada pašvaldības budžetā, papildu līdzekļus piešķirot to ģimeņu
atbalstam, kuru bērni netiek pašvaldības bērnudārzā, kā arī ikdienas ceļu un ielu uzturēšanai.
Budžeta grozījumos papildus
275 000 eiro atvēlēti, lai apmaksātu
pirmsskolas izglītības pakalpojumus tiem bērniem, kuriem nav pieejama vieta pašvaldības bērnudārzā
un kuru vecāki izmanto aukles vai
privātā bērnudārza pakalpojumus.
Šim mērķim pašvaldība šogad kopumā izlietos 1,6 miljonus eiro.
Kā liecina Izglītības daļas dati uz
1. septembri, pašvaldība apmaksā
aukļu pakalpojumus 330 bērniem,
un izmaksas uz vienu bērnu ir
156 eiro. Šī summa pielīdzināta vidējām izmaksām par vienu bērnu
pašvaldības bērnudārzos, ko pašvaldība maksā citām pašvaldībām
savstarpējos norēķinos, neiekļaujot
izmaksas par remontdarbiem un
remontdarbu materiāliem.
Savukārt vecākiem, kuru bērni
apmeklē privāto bērnudārzu, izmaksas tiek segtas atbilstoši bērnu
vecumam, proti, par 1,5–4 gadus
vecu bērnu – 228 eiro (summa
aprēķināta saskaņā ar MK notei-

kumiem, iekļaujot visas izmaksas
un iestāžu ēku un pamatlīdzekļu
nolietojumu), par 5–6 gadus vecu
bērnu – 170 eiro. Šī summa ir atšķirīga, jo sagatavošanas vecuma
bērniem tiek piešķirta valsts dotācija pedagogu atalgojumam. Patlaban šādu pakalpojumu izmanto
220 novada bērni. Šajos gadījumos
vecākiem jāpiemaksā atlikusī summa līdz konkrētās iestādes noteiktajai maksai.
Pašvaldība ir arī noslēgusi deleģējuma līgumus ar vairākiem privātajiem bērnudārziem novadā –
„Lāsīti” Baložos un „Zelta rasu”
Ķekavā un Baložos, kā arī privātskolu „Gaismas tilts 97” Ķekavā,
kur izveidotas pašvaldības finansētas pirmsskolas izglītības grupiņas.
Tajās mācās 190 bērnu, un pašvaldība par viena bērna uzturēšanos
sedz 200 eiro, kas ir līdzvērtīgi
viena bērna izmaksām pašvaldības bērnudārzā. Šajos gadījumos
vecākiem jāmaksā tikai par bērna

ēdināšanu. Ar 2017. gada 1. oktobri
pašvaldība noslēgusi vēl vienu deleģēšanas līgumu par pirmsskolas
izglītības programmas nodrošināšanu 20 bērniem, un tas būs privātais bērnudārzs „Zemene” Baložos.
Otra lielākā pozīcija budžeta
grozījumos ir ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana, kurai papildus piešķirti
170 000 eiro. Kopumā 2017. gadā
ceļu un ielu sakārtošanai, tostarp
ceļu investīcijām, atvēlēti 7% no
Ķekavas novada pašvaldības budžeta. Proti, gada sākumā ceļu
uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tika ieplānoti 695 000 eiro,
ceļu investīciju projektiem divi miljoni eiro. Rāmavas ielas, Skolas ielas
un Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukcijas darbiem ir paņemts
aizņēmumus par kopējo summu
1,1 miljons eiro. 2017. gadā pašvaldības budžetu veido pamatbudžets
38 miljonu eiro apmērā un speciālais budžets – 526 000 eiro apmērā,
kopā sastādot 38,5 miljonus eiro lielu kopējo budžetu. Šobrīd pašvaldība jau strādā pie 2018. gada budžeta
sagatavošanas.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Plāno izveidot jaunas rotaļu un atpūtas vietas Atceļ iepriekšējās domes lēmumus
par jaunas Pļavniekkalna
skolas būvniecību

Nākamajā gadā Ķekavas novada
pašvaldības speciālisti ir iecerējuši
novadā izveidot vairākas jaunas
rotaļu un atpūtas vietas. Aicinām
arī iedzīvotājus izteikt savu viedokli par šīm iecerēm.

foto: Velga Kūkuma

Valdlaučos plānots izveidot bērnu
rotaļu laukumu Meistaru ielas dienvidu galā starp Burtnieku māju un
māju „Valdlauči 4”. Blakus jaunajam
rotaļu laukumam esošajā priežu audzē varētu tikt ierīkota šķēršļu taka.
Mellupu sociālā centra pagalmā
tiks uzstādīta lapenīte un daudzfunkcionāla rotaļu iekārta bērniem.
Savukārt pļaviņā uz dienvidiem no
sociālā centra taps sajūtu dārzs –
publiski pieejama atpūtas teritorija
ar baskāju taku, dekoratīvajiem stādījumiem, kā arī dabas izziņas un
rotaļu elementiem.
Rāmavā, Depkina muižas parkā, esošo rotaļu laukumiņu plānots
papildināt ar tematiskām rotaļu iekārtām. Paredzēts būvēt arī nelielu
paviljonu un pie tā labiekārtot laukumu apkārtnes iedzīvotāju un muižas
viesu brīvdabas pasākumiem.
Ziedonī, Vēju ielas ziemeļu galā,
tiks labiekārtota atpūtas vieta pie
ūdens. Plānots izbūvēt rotaļu laukumiņu, uzstādīt solus un galdiņus, kā
arī saglabāt vietu, kur ūdenim pievest

Ķekavas novada dome 21. septembrī atcēlusi visus iepriekšējās domes pieņemtos lēmumus,
kas saistīti ar jaunas Pļavniekkalna sākumskolas ēkas būvniecību Katlakalnā un mācību
procesa pārcelšanu uz Ķekavu.

Septembrī tika uzstādīts jauns rotaļu elements
pie Katlakalna Tautas nama.
laivas. Lai gādātu par bērnu un citu
atpūtnieku drošību, tiks izmantoti
risinājumi atpūtas vietas norobežošanai no ielas un satiksmes organizācijai.
Arī Dzērumos un Jenčos ir pašvaldības zemes īpašumi, kuros varētu
tikt veikti teritorijas labiekārtošanas
darbi. Dzērumos, Kursas ielas galā,
varētu tikt veidota atpūtas vieta pie
Ķekavas upītes, bet Jenčos – atpūtas
vieta laukumiņā pie ziņojumu dēļa
(teritorija starp īpašumiem „Jenči
242”, „Jenči 146”, „Jenči 190”)
Lai noskaidrotu tuvākās apkārtnes iedzīvotāju vēlmes un vajadzības attiecībā uz šādu vietu izveidošanu, pašvaldības speciālisti aicina
uz tikšanos Dzērumu un Jenču iedzīvotājus: 24. oktobrī plkst. 18.00

Jenčos, laukumiņā pie ziņojumu
dēļa; 26. oktobrī plkst. 18.00 Dzērumos, pie veikala.
Iedzīvotāji elektroniski var izteikt savu viedokli arī par to, kā šīs
teritorijas būtu jāattīsta un tieši kādus labiekārtojuma elementus tur
vajadzētu uzstādīt. Ierosinājumus
un komentārus var sūtīt uz e-pasta
adresi novads@kekava.lv vai iesniegt
Ķekavas klientu apkalpošanas centrā
Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, ar norādi „Atpūtas vieta Dzērumos” vai
„Atpūtas vieta Jenčos”. Papildu informāciju var saņemt pie Attīstības
daļas ainavu plānotājas Laumas Mucenieces, zvanot uz tālruņa numuru
67847167.
Attīstības daļa

Līdz ar to tiek pārtraukta uzsāktā
sarunu procedūra „Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve”, kā arī
juridiski sakārtota Pļavniekkalna sākumskolas mācību procesa
nodrošināšana esošās skolas ēkā
Katlakalnā, Pļavniekkalna ielā 20,
kur jau faktiski kopš 1. septembra
bērniem notiek mācības.
Vienlaikus dome uzdeva izpilddirektoram izveidot divas darba
grupas, kuras uz pirmo sēdi sanāks šonedēļ. Vienai būs jāsagatavo
priekšlikumi jaunas sākumskolas
būvniecībai un pašvaldības normatīvo aktu grozījumiem, otrai –
priekšlikumi par ēkas Skolas ielā 2,
Ķekavā, turpmākās izmantošanas
iespējām. Atgādinām, ka uz šo ēku,
ko novadā dēvē par veco Ķekavas
sākumskolu, bija plānots pārcelt
Pļavniekkalna sākumskolas bērnus

jaunas skolas būvniecības laikā, taču
šobrīd ar domes lēmumu šī ēka tiek
nodota atpakaļ pašvaldības pārziņā.
Šādi lēmumi attiecībā uz Pļavniekkalna sākumskolu tika pieņemti, jo Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves projekta realizācija, paredzot vietas tikai 360 skolēniem, jau tuvākajā nākotnē
nespētu nodrošināt pietiekamu
kapacitāti un ilgtermiņā radītu
pašvaldībai būtiskus finansiālos
zaudējumus saistībā ar norēķiniem par bērnu izglītošanu citu
pašvaldību izglītības iestādēs. Tas
liek apšaubīt gan šā projekta lietderību, gan arī domes 2016. gada
15. septembra lēmuma par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves
realizācijas atbilstību Izglītības
likuma prasībām, kurā noteikts,
ka katras pašvaldības pienākums
ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un
pamatizglītību bērna dzīvesvietai
tuvākajā izglītības iestādē.
Sabiedrisko attiecību daļa

Izvirzīti pretendenti Ķekavas novada uzņēmēju gada balvai
Izvērtējot 56 pieteikumus, ir izvirzīti laureāti deviņās Ķekavas novada uzņēmēju gada balvas nominācijās. Konkursa uzvarētāji tiks
paziņoti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 20. oktobrī Ķekavas
novada uzņēmēju dienu noslēguma pasākumā.
6. oktobrī notika konkursa „Ķekavas novada uzņēmēju gada
balva” vērtēšanas komisijas sēde.
Tajā domes apstiprināta žūrijas
komisija izskatīja 56 pieteikumus

un izvirzīja laureātus deviņās
nominācijās, kurās tika saņemts
pietiekams pretendentu pieteikumu skaits. Pirmā Ķekavas
novada uzņēmēju gada balvas

ceremonija norisināsies uzņēmēju dienu laikā 20. oktobrī Tajā
tiks godināts „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada ražotājs”,
„Gada pakalpojumu sniedzējs”,
„Gada mājražotājs/amatnieks”,
„Gada inovācija”, „Gada eksportētājs”, „Gada labdaris”, „Gada
izaugsme” un „Gada uzņēmējs”.
Kā stāsta konkursa organizatori,

pirmajai Ķekavas novada uzņēmēju gada balvai tika saņemti
arī biedrību pieteikumi, kurus
atbilstoši konkursa nolikumam
komisija neskatīja. Pašvaldība
augsti vērtē nevalstiskā sektora
darbu iedzīvotāju labā, tomēr šī
konkursa ietvaros tika vērtēti tie
uzņēmumi, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Paldies visiem Ķekavas novada
uzņēmēju gada balvas pretendentu pieteicējiem par atsaucību
un sniegto iespēju godināt tos
uzņēmumus, kas aizvadītajā gadā
snieguši nozīmīgu atbalstu Ķekavas novada attīstībai! Uz tikšanos
Ķekavas novada uzņēmēju dienās!
Sabiedrisko attiecību daļa
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Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
daudzdzīvokļu mājās

Par atbalsta programmu

No 2016. gada vasaras valstī uzsākta jauna atbalsta programma
energoefektivitātes paaugstināšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās.
Programma tiek īstenota ar Ekonomikas ministrijas un AS „Attīstības
finanšu institūcija „Altum”” („Altum”) atbalstu. Energoefektivitātes
pasākumiem iespējams saņemt ES
līdzfinansējumu līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām pie
galvenā nosacījuma, ka projektam
jāatmaksājas 20 gadu periodā.
Energoefektivitātes pasākumi tiek
īstenoti ēkas kopīpašumā esošajai
daļai. Lēmumu par dalību programmā pieņem dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumus
arī par pilnvarojumu projekta īstenošanai, tajā skaitā par projekta izmaksām, ar projektu saistīto līgumu
slēgšanu, piešķirtā līdzfinansējuma
saņemšanu no „Altum”, aizdevuma
ņemšanu komercbankā, projekta izmaksu segšanas kārtību.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi

Ēkas ir būvētas dažādos gados,
ekspluatācijas laikā tām ir veikti
atsevišķi remontdarbi – dažādos
laika periodos, izmantojot dažādus
materiālus. Iemesla šaubīties par
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu
drošumu pagaidām nav, taču, lai
pagarinātu to drošas ekspluatācijas
termiņu, nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un uzlabotu
ēkas vizuālo izskatu, nepieciešami
nopietnāki ieguldījumi un apjomī-

gāki remontdarbi. Normatīvie akti,
kas regulē būvniecības nozari Latvijā un energoefektivitātes paaugstināšanas programmu, nosaka galvenos darbus, kas nepieciešami, veicot
mājas renovāciju. Energoefektivitātes pasākumos tiek iekļauta ēkas fasādes siltināšana un apdare, cokola
siltināšana, jumta vai bēniņu siltināšana, jumta seguma atjaunošana,
ventilācijas sistēmas sakārtošana,
logu un durvju nomaiņa, apkures
sistēmas pārbūve.
Lai nodrošinātu mazākas ekspluatācijas izmaksas un kvalitatīvāku
ēkas apsaimniekošanu pēc renovācijas, būtu nepieciešams ēkā nomainīt
pārējās komunikācijas (ūdens, kanalizācija), tajā skaitā dzīvokļu šahtās.
Tehnoloģiju attīstība un komforta
iespējas arī rada nepieciešamību dzīvokļos uzstādīt attālināti nolasāmus
ūdens skaitītājus.

SIA „Ķekavas nami” projekti

Iepriekšējās atbalsta programmas
ietvaros SIA „Ķekavas nami” saņēma
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu un
realizēja trīs energoefektivitātes projektus Ķekavā – daudzdzīvokļu mājās Gaismas ielā 19, k. 3, Nākotnes
ielā 12 un 14. Vidējais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums renovētajās
ēkās ir 41%.
Jaunajā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu programmā
pirmos dzīvokļu īpašnieku lēmumus par energoefektivitātes projektu sagatavošanas pilnvarojumu ir
pieņēmušas septiņas daudzdzīvokļu
mājas Ķekavā. Šobrīd projekta teh-

niskā dokumentācija ir apstiprināta,
un būvdarbu iepirkuma procedūras
stadijā ir māja Gaismas ielā 19, k. 7.
Būvvaldē akceptēti un šobrīd saskaņošanā „Altum” ir projekti daudzdzīvokļu mājām Rīgas ielā 36, k. 2,
k. 3 un k. 4. Ja dzīvokļu īpašnieki
kopsapulcē ar savu lēmumu akceptēs šo projektu izmaksas, būvdarbi
notiks 2018. gadā. Ēkām Nākotnes
ielā 8, Nākotnes ielā 36 un Gaismas
ielā 8 notiek tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi.

Soli pa solim
līdz renovētai mājai

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošana nenotiek ātri.
Vēl nevienu projektu nav izdevies
īstenot ātrāk kā divu gadu laikā no
pirmā dzīvokļu īpašnieku lēmuma
par renovāciju. Lai arī renovācijas
būvdarbus var paveikt 3–4 mēnešu
laikā, dokumentācijas sagatavošana
un saskaņošana ieilgst. Lai īstenotu
projektu, ir jāveic vairāki secīgi soļi:
• dzīvokļu īpašnieku informēšana
par projekta īstenošanas nosacījumiem;
• dzīvokļu īpašnieku pirmā lēmuma
pieņemšana par projekta īstenošanu un pilnvarojumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
• tehniskās apsekošanas atzinuma,
energosertifikāta un apliecinājuma kartes izstrāde un saskaņošana
Būvvaldē;
• tehniskās dokumentācijas un
projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana saskaņošanai
„Altum”;

• būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana
saskaņošanai „Altum”;
• būvdarbu iepirkuma procedūras
organizēšana;
• būvdarbu iepirkuma lēmuma
pieņemšana un saskaņošana ar
„Altum”;
• „Altum” granta (līdzfinansējuma)
līguma projekta saskaņošana;
• aizdevuma līguma projekta saskaņošana ar izvēlēto komercbanku;
• dzīvokļu īpašnieku – saimnieciskās darbības veicēju apzināšana
un apliecinājumu sagatavošana;
• dzīvokļu īpašnieku otrā lēmuma
pieņemšana par projekta īstenošanai paredzēto izdevumu apmēru,
pilnvarojumu slēgt būvdarbu un
finansēšanas līgumus, renovācijas
aizdevuma atmaksas kārtību u.c.;
• otrā lēmuma pieņemšanas gadījumā – būvdarbu un finansēšanas
līgumu slēgšana;
• energoefektivitātes pasākumu īstenošana (būvdarbi), t.sk. būvuzraudzība un autoruzraudzība;
• būvdarbu akceptēšana būvvaldē
un „Altum”.

Renovācijas plusi un mīnusi

Energoefektivitātes projektu īstenošanā ir saskatāmas gan pozitīvās, gan
ne tik pozitīvās lietas.
Pie plusiem noteikti jāpieskaita:
• patērētās siltumenerģijas patēriņa
samazinājums ēkā pēc renovācijas;
• tehniskā stāvokļa atjaunošana,
īpašuma vērtības paaugstināšana;
• ēkas ekspluatācijas ilgtspējas nodrošināšana;

• ēkas vizuālā izskata uzlabošana;
• ir pieejams ES līdzfinansējums;
• pēc projekta īstenošanas paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.
Pie mīnusiem jāpieskaita:
• dokumentācijas sagatavošanas birokrātiskā procedūra;
• būvniecības izmaksu kāpums
iepirkumos ES līdzfinansētiem
projektiem;
• kvalitatīvi īstenotiem energoefektivitātes projektiem, nodrošinot
attiecināmo izmaksu atmaksu
20 gadu periodā, procentuāli samazinās līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu dēļ;
• daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu
īpašnieki ir ar ļoti atšķirīgām materiālajām iespējām, kas apgrūtina
vienotu lēmumu pieņemšanu.

Ar ko sākt?

Lai SIA „Ķekavas nami” apsaimniekošanā esoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja uzsāktu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
projektu, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku kopības vēlme veikt
energoefektivitātes pasākumus savā
mājā, tad tiktu organizēta dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce par renovācijas jautājumiem. Kopsapulcē tiktu
sniegta detalizēta informācija par
projekta nosacījumiem, pieņemti
lēmumi par turpmāko darbību. Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa
numuru 29126835.
SIA „Ķekavas nami”
projektu koordinators
Juris Firsts

Īpašumus aicina sakopt arī rudenī

Rūpējoties par sakoptu vidi, Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija aicina zemes
īpašniekus, tiesiskos valdītājus,
apsaimniekotājus un lietotājus nodrošināt savu īpašumu sakopšanu
arī rudens sezonā. Lauku teritorijās
zāles platības būtu vēlams pļaut ne
retāk kā divas reizes gadā, tostarp
rudenī, lai mazinātu potenciālo kūlas ugunsgrēku skaitu pavasarī.
Atgādinām: ja pašvaldība konstatē pārkāpumu, tiek uzsākta

administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu (LAPK).
Paredzētie sodi:
• par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 140 līdz
700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro;
• par kūlas dedzināšanu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro;
• personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 30 līdz
280 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

Ko paredz novada teritorijas
kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi?

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumiem nekustamo īpašumu
īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā
veic teritorijas sakopšanu, zāles
nopļaušanu (zāles garums pilsētās
un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu
uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu
un atkritumu uzkrāšanos. Par šī
punkta pārkāpšanu tiek piemērots administratīvais sods fiziskām
personām līdz 350 eiro, juridiskām
personām – līdz 1400 eiro. Iedzīvotāju ievērībai: zemju īpašniekiem
par lauku nesakopšanu un kūlas
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Ķekavas novada pašvaldības
Administratīvā komisija aicina
iedzīvotājus rudenī sakopt īpašumus un savlaicīgi nopļaut zāli, lai
pavasarī mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu. Atgādinām: par nesakoptu īpašumu var tikt piemērots sods!

degšanu tiek samazināts ES mazāk
labvēlīgo apvidu maksājums.

Kad atļauts dedzināt
bioloģiskos atkritumus
sava īpašuma teritorijā?

Saskaņā ar Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem (Nr. 13/2011) bioloģiski noārdāmos atkritumus – vienkopus savāktu zāli, lapas, zarus un
citas augu daļas – drīkst dedzināt
sava īpašuma teritorijā tikai pašvaldības noteikto talku un Spodrības
mēneša laikā, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un

mantai, kā arī netraucē apkārtējiem
iedzīvotājiem. Rudenī, kā ierasts,
Spodrības mēnesis ir oktobris.
Kontrolēt šo noteikumu izpildi
un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesības Ķekavas novada
pašvaldības policijas darbiniekiem
un Ķekavas novada pašvaldības
Vides un labiekārtošanas daļas darbiniekiem. Lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā, ja tāda tiek konstatēta, pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija.
Sabiedrisko attiecību daļa

Novada ziņas

2017. gada 10. oktobris | Ķekavas Novads

Ķekavas novada dome 21. septembrī izskatīja 39 jautājumus:
• par grozījumiem Vērtēšanas komisijā finansējuma sadalei;
• par Administratīvās komisijas un
tās Bērnu lietu apakškomisijas sastāvu ievēlēšanu;
• par Iepirkumu komisijas sastāva
maiņu;
• par grozījumiem Ķekavas novada
pašvaldības 2017. gada budžetā;
• par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu V. S.;
• par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas V. Baires atvaļinājumu
bez darba samaksas saglabāšanas;
• par Ķekavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr. 11/2017
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 11. augusta
saistošajos noteikumos „Ķekavas
novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu;
• par detālplānojuma darba uzdevuma pagarināšanu – Degviela;
• par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu – Speļģi, Krustkalni, Ķekavas novads;
• apstiprināti trīs nekustamo īpašumu izsoļu rezultāti (Artas iela 11,
Bluķa iela 8, „Pļavas 98”);
• par grozījumu Ķekavas novada domes 2017. gada 29. jūnija lēmumā

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Nr. 2.§ 10. – detālplānojuma „Svelmes” adresācija;
pieņemti četri lēmumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu Baložos –
Barbaras ielā 1, Rožu ielā 7/9, Bērtuļa ielā 4, Artas ielā 8;
pieņemti divi lēmumi par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Ķekavā – Gaismas ielā 20 un „Kaperi”;
par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz 1/50 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma Salnas iela 16;
pieņemti divi lēmumi par dzīvojamās
platības vai telpas izīrēšanu, viens –
par īres līguma pagarināšanu;
par grozījumu Ķekavas novada
domes 2016. gada 25. februāra
lēmumā Nr. 4. § 4. – par dzīvokļa
Gaismas ielā 19-89, k. 7, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
izīrēšanu;
par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „Edinburgas skola” (PPII
„Zelta rasa”) un ar SIA „Remido”
(PPII „Lāsīte”, PPII „Zemene”);
par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas tāmes
precizēšanu;
pieņemti deviņi lēmumi par transporta izdevumu kompensāciju;
par mācību procesa nodrošināšanu attiecībā uz Pļavniekkalna
sākumskolu.

Hamburgā atzinīgi novērtē sadraudzību
Ķekavas novada pašvaldības delegācija 27. septembrī piedalījās
fonda „Lebendige Stadt” konkursa
„Dzīvotspējīgākā pilsētu sadraudzība” balvu pasniegšanas ceremonijā Hamburgā, kur Ķekavas
un Bordesholmas sadraudzība tika
ierindota starp piecām labākajām.
Ķekavas un Bordesholmas sadraudzība saņēma atzinības rakstu un
naudas prēmiju 1000 eiro apmērā,
kas tiks novirzīta Ķekavas novada
jauniešu iniciatīvu centra projekta
„Miera balodis” turpināšanai. Šis
projekts tiek īstenots sadarbībā ar
Bordesholmas Rotari klubu.
Ķekavas novada pašvaldība ir gandarīta, ka tā atzinīgi novērtēta lielo
pilsētu sadraudzību vidū. Žūrijas
speciālo balvu saņēma Ķelnes (Vācija), Bētlemes (Palestīna) un Telavivas
(Izraēla) sadraudzība. Vēl divas atzinības saņēma Minsteres un Jorkas
(Lielbritānija), Pforcheimas un Irkutskas (Krievija) sadraudzības. Gal-
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veno balvu saņēma trīs pilsētu – Īzerlonas (Vācija), Horcovas (Polija) un
Niregihāzas (Ungārija) – sadraudzība, kas ir aizsākusies jau 1985. gadā.
Fonda „Lebendige Stadt” mērķis ir uzteikt priekšzīmīgās pilsētu
sadraudzības un tās popularizēt,
lai citas pilsētas un pašvaldības
varētu no tām mācīties. Tādēļ šā
konkursa ietvaros tika meklētas
pilsētu partnerības, kuras ir izveidojušās, balstoties uz radošumu,
projektu dažādību, ar intensīvām
un saturā bagātām savstarpējām

apmaiņām, kuras veicinājušas dialogu starp cilvēkiem no dažādām
dzīvesvietām, kultūrām, reliģijām
un politiskām sistēmām. Kopumā
konkursam tika saņemti 320 pieteikumi, kas pārstāvēja 32 valstis.
Kopējā balvas summa bija noteikta
15 000 eiro apmērā.
Ķekavas un Bordesholmas pašvaldības sadraudzība 2018. gadā svinēs
25. jubileju, un svētku pasākumi plānoti abās pašvaldībās.
Attīstības daļa

foto: no arhīva

Sakops Titurgas upes gultni Oktobris izsludināts par Spodrības mēnesi

Lai atjaunotu valsts nozīmes
meliorācijas sistēmas darbību,
septembrī uzsākti valsts nozīmes
ūdensnotekas Titurgas upes atjaunošanas darbi Ķekavas pagasta un Baložu pilsētas teritorijā,
sākot no lejteces un virzoties uz
augšteci.
Titurgas upe iztek no Titurgas ezera, kas atrodas Baložu pilsētā; tā
robežojas ar Lapenieku, Krogsila
un Aleju ciemu un ietek Sausajā
Daugavā.
Darbu veikšanas būvprojekts
izstrādāts pēc valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pasūtījuma.

Atjaunošanas darbu laikā paredzēts likvidēt bebru aizsprostus, kas
kavē ūdens plūsmu un veido ūdens
līmeņa uzstādinājumus, novākt
apaugumu, kritušos kokus un krūmus gandrīz visas ūdens notekas
garumā, veikt gultnes rakšanas darbus, pārtīrīt ietekošo grāvju savienojuma vietas, pārtīrīt un nomainīt
vairākas caurtekas, atsevišķās vietās
izbūvēt gabionu matraču nogāžu
stiprinājumus. Atsevišķu caurteku
nomaiņas būvdarbu laikā satiksmei tiks slēgti atsevišķi pašvaldības
autoceļi, izvietojot ceļa zīmes gājēju
un transporta kustībai.
Vides un labiekārtošanas daļa

Sākusies kandidātu pieteikšana
Ķekavas novada vēlēšanu komisijā
Ķekavas novada dome līdz šā
gada 17. oktobrim aicina pieteikties kandidātus darbībai Ķekavas
novada vēlēšanu komisijā.
Vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikums aizpildāms un iesniedzams klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos vai Daugmalē
vai nosūtot elektroniski uz e-pasta

adresi novads@kekava.lv. Elektroniski iesūtītajai pieteikuma
formai jābūt parakstītai ar elektronisko parakstu. Kandidāta
pieteikuma veidlapa atrodama
pašvaldības interneta vietnes sadaļā „Aktualitātes”.
Ķekavas novada
vēlēšanu komisija

Stājoties spēkā grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos, bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšana drīz vairs netiks atļauta arī
Spodrības mēnesī. Rūpējoties par
dabu un apkārtējo vidi, aicinām izmantot alternatīvus risinājumus, lai
pārstrādātu bioloģiskos atkritumus.
Šā gada oktobris ir pēdējais Spodrības mēnesis, kad novadā oficiāli atļauts dedzināt bioloģiski noārdāmos
atkritumus – zāli, lapas, zarus un
citas augu daļas. Pavisam drīz, stājoties spēkā grozījumiem pašvaldības
saistošajos noteikumos „Ķekavas
novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, kas izstrādāti
pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas rekomendācijām, bioloģiski noārdāmo atkritumu
dedzināšana vairs netiks atļauta.
Pagaidām saistošie noteikumi
Nr. 13/2011 „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” nosaka, ka pašvaldības
administratīvajā teritorijā aizliegts
atkritumus dedzināt, tajā skaitā
tvertnēs un urnās, izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus – zāli,
lapas, zarus un citas augu daļas –
sava īpašuma teritorijā pašvaldības
noteikto talku un Spodrības mēneša
laikā, ja tas nerada draudus cilvēku
dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem
iedzīvotājiem.
Kontrolēt šo noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesības Ķekavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem un Ķe-

kavas novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas darbiniekiem.
Savukārt lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā, ja tāda tiek konstatēta, pieņem Ķekavas novada domes
Administratīvā komisija.

Alternatīvas
bioloģiski noārdāmo
atkritumu dedzināšanai

Aicinām iedzīvotājus, kuri dzīvo
privātmājās vai kuri kopj mazdārziņus, ierīkot savā teritorijā atbilstošu
kompostēšanas vietu, kur kompostēt
sagrābtās lapas, nezāles, sasmalcinātus zarus un citus bioloģiskos atkritumus, lai atkārtoti izmantotu tos kā
vērtīgas izejvielas dārza darbos. Turpretī lielos zarus iespējams izmantot
kā malku privātmāju apkurei vai
ugunskura iekuršanai Jāņos.
Zaru smalcināšanai savām vajadzībām iespējams iegādāties mehāniskus smalcinātājus, lai iegūto materiālu pēc tam izmantotu kā mulču
dārza dekoratīvajām dobēm.
Kritušos ābolus un citus dārza ražas pārpalikumus var nogādāt lopkopjiem vai dzīvnieku audzētājiem
dzīvnieku barošanai. Nebūtu ieteicams tos izbērt mežā apdzīvotu vietu
tuvumā, jo tas var veicināt dzīvnieku
pārvietošanos pārtikas meklējumos
dzīvojamo māju apkārtnē.
Iedzīvotāji, kuriem ir savs transports, zarus un citus bioloģiski noārdāmos atkritumus (līdz 1 m³ no
personas bez maksas) var nogādāt
uz Jaunmārupes šķirošanas laukumu
pie Jūrmalas apvedceļa.
Tāpat atgādinām, ka rudens
lapu vai nopļautās zāles izvešanu

pēc individuāla pieprasījuma par
samaksu nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekotāji – Baložu
pilsētas teritorijā SIA „Ragn Sells”,
Ķekavas pagasta teritorijā SIA
„Pilsētvides serviss”, Daugmales
pagasta teritorijā SIA „Marss”.

Par zaru dedzināšanu
augļu dārzos

Ņemot vērā to, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta, augļu dārzos slimības skarto augļu koku zaru dedzināšanu veic neatkarīgi no gadalaika,
ja Augu aizsardzības dienests to noteicis kā fitosanitāru pasākumu, piemēram, gadījumos, kad konstatē
tādu slimību kā bakteriālā iedega
(Phytophthora ramorum).
Atgādinām: atkritumu dedzināšanas gadījumā paredzēta atbildība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu vai
atkritumu pārrobežu (starptautisko)
pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 1000 eiro, konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanai izmantotos
transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no
280 līdz 2100 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.
Ja konstatēts pārkāpums, aicinām
sazināties ar Reģionālo pašvaldības
policiju (tālruņa numurs 67937102)
vai Vides un labiekārtošanas daļu
(tālruņa numurs 67936039).
Vides un labiekārtošanas daļa
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Ķekava tiek pie lielākā baseina novadā
Ķekavas sākumskolas 3. kārtā izbūvēta sporta zāle ar 500 skatītāju
sēdvietām tribīnēs un laukumu,
kas paredzēts florbolam, volejbolam, basketbolam, rokasbumbai
un citiem sporta veidiem, lielais
peldbaseins ar četriem 25 metrus
gariem celiņiem un 140 skatītāju
sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu
baseins peldētprasmes apguvei.
Tā kā valsts aizdevums Ķekavai bija dots skolas būvniecībai,
atbilstoši nosacījumiem baseinu
drīkst izmantot primāri (75%)
izglītības iestādes un 25% gadījumos – pārējie iedzīvotāji. Jau
šobrīd tur notiek peldēšanas pulciņu nodarbības un Ķekavas novada sporta skolas treniņi. Taču
pārējiem apmeklētājiem baseins
būs atvērts oktobra beigās. Baseina apmeklējuma cenrādis ir
izskatīts domes komitejās, un par
to vēl būs jālemj domei. Tāpat
vēl notiek pēdējie plānošanas
darbi un tehniskā personāla atlase. Aicinām sekot līdzi informācijai par peldbaseina apmeklējuma grafiku un cenrādi novada
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un sociālajos tīklos, kā arī
izdevuma novembra numurā.

foto: Velga Kūkuma

23. septembrī Ķekavā tika atklāts novadā lielākais peldbaseins un sporta zāle, tādējādi
pilnībā noslēdzot pirms pieciem
gadiem aizsākto jaunās Ķekavas
sākumskolas būvniecību.

fakti
Jaunās Ķekavas sākumskolas ēkas būvniecības norises
Visas skolas celtniecība ilga 1398 dienas jeb 33 552 stundas, jeb 2 013 120 minūšu.
I kārta. Būvniecība uzsākta 2012. gada 1. oktobrī. Būvdarbi pabeigti 2013. gada 29. augustā.
II kārta. Būvdarbi uzsākti 2013. gada 30. augustā. Būvdarbi pabeigti 2014. gada 19. decembrī.
III kārta. Būvdarbi uzsākti 2016. gada 22. janvārī. Būvdarbi pabeigti 2017. gada 31. augustā.

Jāpiebilst, ka tehnisku iemelsu
dēļ šobrīd uz laiku sportot gribētājus neuzņem jaunā sporta zāle,
jo pēc pirmajām aktīvas ekspluatācijas nedēļām ir radušās tehnis-

kas problēmas ar paceļamo basketbola groza konstrukciju, kura
ražotājvalsts ir Itālija.
Pašvaldība nekavējoties ir sazinājusies ar atbildīgajiem spe-

ciālistiem un būvniekiem, kā
arī pieaicinājuši neatkarīgus ekspertus, lai izvērtētu iemeslus un
pārbaudītu arī otra basketbola
groza konstrukciju. Pārbaudot

grozu konstrukcijas un saņemot
ekspertu pozitīvus atzinumus,
sporta zāle tiks atvērta apmeklētājiem. Jāpiebilst, ka sporta zāle ir
aprīkota ar daudzām modernām
tehnoloģijām, kuru slēptie defekti var parādīties tikai ekspluatācijas laikā.
Turpinājums 7. lpp.

Ķekavas novadā sākas projekts
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Šogad Ķekavas novadā ir sākts Eiropas Socialā fonda izglītības projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī
projekta ietvaros 2017. und 2018. gadā divās Ķekavas novada vidusskolās tiks veikti pasākumi individuālo kompetenču uzlabošanai gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan izglītojamajiem ar
augstiem sasniegumiem, kā arī nodrošināti pasākumi STEM jomas
priekšmetu apguvei.
Šī projekta laikā no 2017. līdz
2020. gadam visā Latvijas teritorijā iecerēts vismaz 253 vispārējās
izglītības iestādēs izstrādāt un ieviest individuālās pieejas mācību
sasniegumu veicināšanai – jaunas mācību pieejas formas (individualizētās nodarbības, nodarbību ciklus, mācību vizītes, u.c.),
kā arī nodrošināt alternatīvus
neformālās izglītības pasākumus
(tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības
programmas (t.sk. STEM jomā),
u.c.), turklāt šīm skolām būs pie-

ejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu
krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.
Ķekavas novadā šajā projektā piedalās Ķekavas un Baložu
vidusskolas, bet Daugmales pamatskolā šī projekta ietvaros plānotas robotikas nodarbības. Gan
Ķekavas, gan Baložu vidusskolā
ir plānoti pasākumi skolēnu ar
mācīšanās grūtībām integrēšanai
klasē. Lai to paveiktu, abās skolās
tiks piesaistīti skolotāju palīgi.
Ķekavas vidusskolā tiks īstenoti

dažādi pasākumi STEM jomas
sasniegumu paaugstināšanai –
gan robotikas pulciņš 2. klasēm,
gan programmēšana 3.–4. klasēm. Savukārt, lai izglītojamos
ieinteresētu dabaszinību jomā, lai
interesentiem piedāvātu iespēju
papildus praktiski darboties un
rezultātā paaugstinātu mācību
rezultātus, plānota dabaszinību
skola 5.–9. klašu skolēniem. Baložu vidusskolā nepieciešamas
papildu stundas, lai bērniem ar
vispārējiem sasniegumiem celtu
vidējo rezultātu. Abas skolas arīdzan plāno papildu pasākumus
darbam ar skolēniem ar augstu
sekmju līmeni.
Lai sasniegtu šos mērķus, Ķekavas novada skolu skolotājiem
projekta ietvaros tiks nodrošinātas papildu apmācības, lai pedagogi apgūtu jaunas zināšanas un

prasmes, kas viņiem palīdzētu
organizēt un vadīt darbu produktīva mācību procesa nodrošināšanai.
Ķekavas novada Izglītības daļas
vadītājs Vitolds Krieviņš ir pārliecināts, ka šis projekts sniegs lielu
ieguldījumu novada skolu attīstībā. „Mums šķiet svarīgs šī projekta uzstādījums – atbalsts tieši
tām skolēnu grupām, kam tas ir
īpaši nepieciešams. Arī projekta
koncentrēšanās tieši STEM jomas izglītības virzienā šķiet īpaši
nozīmīga šobrīd, kad visas valsts
mērogā tiek domāts par inženierzinātņu, matemātikas un tehnisko

speciālistu izglītošanu.” Protams,
lai īstenotu šos mērķus, nepieciešami izglītoti un motivēti pedagogi. „Ķekavas novads var lepoties ar
labām skolām un lieliskiem skolotājiem, tādēļ esmu pārliecināts,
ka šī projekta ietvaros pieejamās
pedagogu apmācības palīdzēs viņiem nodot zināšanas apmācāmajiem vēl efektīvāk, lai novada
skolēni spētu nākotnē mācīties vēl
labāk,” – tā Krieviņš.
Baiba Goba,
Ķekavas novada domes
priekšsēdētājas
biroja preses sekretāre

Izglītība
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Trīs Ķekavas novada izglītības iestādes
piedalās mācību satura pilotprojektā

foto: Velga Kūkuma

Paceļot
Latvijas Valsts
un ES karogu.
Sākums 6. lpp.

foto: Velga Kūkuma

Un tie nav saistīti ar ēkas konstrukcijām, bet ar tehnisko aprīkojumu.
Atgādinām, ka Ķekavas sākumskolas būvniecība iepirkuma procedūras rezultātā tika
uzticēta atbildīgam būvuzņēmumam SIA „Abora”, un tā būvējusi
arī citus lielos objektus Ķekavas
novadā, piemēram, Baložu vidusskolas piebūvi, bērnudārzu
„Bitīte” un Daugmales multifunkcionālo centru.
Ķekavas sākumskolas būvniecība kopumā noritējusi trīs kārtās. Divās pirmajās tika izbūvētas mācību klases, aktu zāle un
ēdināšanas bloks. Kopējais skolas būvniecības finansējums –
20,4 milj. eiro, 10,5 milj. eiro
no tiem izlietoti trešajai kārtai.

Balva „Ilgtspējīgākā ēka
un projekts 2017” –
Ķekavas sākumskola.

Ķekavas sākumskolas būvniecībai tika ņemts arī valsts aizņēmums.
Realizējot Ķekavas sākumskolas 3. kārtas projektu, sākumskolas baseina un sporta zāles izbūvē
tika izmantoti ilgtspējīgi un dabai draudzīgi risinājumi, tādējādi
veidojot vienu no modernākajām
skolām Latvijā. Ne velti projekts
konkursā „Ilgtspējīgākā ēka un
projekts 2017” 21. septembrī tika
atzīts par labāko publisko objektu
nominācijā „Ilgtspējīgākais projekts 2017 Latvijā”.
Kā norāda ēkas arhitekts un
projektētāju biroja SIA „EJA”
pārstāvis Edgars Dzenis: „Ēkā
ir izmantotas īpašas siltuma atgūšanas tehnoloģijas, kas paredz, ka abos baseinos un dušās
izmantotais ūdens nonāk nevis
kanalizācijas sistēmās, bet tiek
izdzīts cauri sistēmai, kura ūdens
siltumu izmanto ēkas apsildīšanai. Arī pati fasāde ir veidota,
izmantojot augstas kvalitātes materiālus – vācu keramiku, zviedru
apdares plāksnes un čehu cokola
plāksnes. Ēkas fasādei ir veikta
antigrafiti apstrāde. Šis fakts gan
nenozīmē, ka visiem grafiti meistariem tagad būtu tas jāpārbauda,
jo ap skolas teritoriju ir izvietotas
43 videonovērošanas kameras.”
Pie ēkas ir paredzēta auto stāvvieta 124 automašīnām un četriem autobusiem.
Sabiedrisko attiecību daļa

Pilotprojekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” ietvaros izglītības
iestādes iepazīsies ar valsts iecerētajām izmaiņām mācīšanās pieejā,
saturā, organizācijā, paņēmieniem sekmīgai pārmaiņu vadībai
un veidiem, kā plānot un atbalstīt
skolotāju sadarbību iestādē.
Atbilstoši jaunajai pieejai paredzētas pārmaiņas pirmsskolas,
pamatizglītības un vidējās izglītības mācību saturā, attīstot tādas
kompetences kā mācīšanās mācīties, matemātikas, dabaszinātņu
un tehnoloģiju kompetence, saziņa dažādās valodās, sociālā un
pilsoniskā kompetence, pašizziņas, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetence, digitālā
kompetence un kultūras izpratnes kompetence. Šo kompetenču
apguve tiks integrēta visos mācību priekšmetos.
„Jaunā pieeja vērsta uz to, lai
mācību procesā iespējami vairāk
rastu vietu un laiku domāt, fokusējoties uz apgūstamā jēgu un
būtisko. Kompensējot ar izpratni
to, ko šobrīd zaudē, darbinot tehnoloģijas. Izdzīvojot pieredzi un
saprotot, kā pasaulē rodas lietas,
kā tās tiek veidotas un radītas,”
skaidro izglītības daļas speciāliste,
šā projekta koordinatore novadā
Aija Āre.
Viņa uzsver: „Mēs varam būt
lepni, ka no 235 pieteiktajām
izglītības iestādēm, kas vēlējās
darboties šajā pilotprojektā, augti novērts ir Ķekavas novads, un
šajā projektā 100 izglītības iestāžu vidu mēs pārstāvam ar savām
trīs izglītības iestādēm, kas pārklāj visus izglītības posmus no
pirmsskolas līdz vidusskolai.”
Šīm skolām tā ir jauna iespēja
pašām plānot mācību satura apguves organizāciju skolas līmenī,
lai tā būtu balstīta uz katra bērna
individuālās mācīšanās vajadzībām. Šajā pieejā skolotāji pilnveido savas inovāciju un izziņas
prasmes, kā arī savstarpēji sadarbojas, plānojot sasniedzamo
rezultātu audzēknim.
„Uzzinot par iespēju pieteikties
dalībai aprobācijā, vienojāmies
to darīt vairāku iemeslu dēļ: darīt
pirmajiem nodrošina iespēju būt
pussoli priekšā pārējiem. Jauni izaicinājumi skolotājos rada iekšēju

foto: no arhīva

Šobrīd Latvijā sāk ieviest jauno,
uz kompetencēm balstīto mācību saturu. Šajā pilotprojektā
piedalās arī trīs Ķekavas novada
izglītības iestādes – Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola un bērnudārzs „Avotiņš”.

motivāciju mācīties un profesionāli
pilnveidoties, savukārt motivēts un
ar jaunām idejām apbruņots skolotājs skolēniem var sniegt daudz
vairāk nekā rutīnā iegrimušais.
Tas nepārprotami ir papildu darbs,
bet ieguvēji esam mēs visi,” stāsta
Daugmales pamatskolas direktors
Andris Ceļmalnieks.
Savukārt bērnudārza „Avotiņš” Baložos direktore Baiba
Jurisone skaidro, ka šā pilotprojekta ietvaros mācību saturs
pirmsskolā bērniem no 1,5 līdz
6 gadiem tiek plānots un organizēts sešās cilvēka – bērna dzīvesdarbībai nozīmīgās mācību
jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un
pašizpausmes mākslā un tehnoloģijās, dabaszinātnēs, matemātikā, tehnoloģijās, veselības un
fiziskajās aktivitātes. Šajā mācību gadā bērnudārzs izvēlējies
caurviju prasmi „Domāšana un
radošums”, ar kuru mācību saturs tiek papildināts un īstenots
rotaļnodarbībās visas dienas
garumā saskaņā ar bērna vaja-

dzībām, interesēm un pedagogu
kopīgi izvirzītajiem mērķiem.
Viņa piebilst, ka bērnudārzs
mācību procesu šādi jau daļēji
organizēja līdz šim. Saskaņā ar
mācību semināros dzirdēto pedagogiem jāmācās mērķtiecīgi
un jēgpilni plānot bērnu aktivitātes minētajās jomās. Integrējot mācību saturu, bērns atklāj
daudzveidīgo pasauli un rod atbildes uz jautājumu, ko es varu
darīt pasaulē.
Arī projektā iesaistītie Ķekavas
vidusskolas pedagogi ir piedalījušies vairākās apmācību nodarbībās. „Esam uzsākuši darbu pie
skolēnu radošuma un domāšanas
prasmju attīstības mācību procesā. Lai veiksmīgāk to realizētu,
skolotāji mācās arī viens no otra –
vēro un analizē kolēģu stundas,
meklē piemērus un idejas. Savukārt skolēniem tas nozīmē aktīvu
iesaistīšanos mācību stundas norisēs,” stāsta Ķekavas vidusskolas
direktore Sandra Pugovka.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Ķekavas novada
dzimtsarakstu
nodaļas
informācija

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa
2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

2017. gada septembrī reģistrēti
22 jaundzimušie, t.sk. viens
dvīņu pāris.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Valērija,
Viktorija, Loreta, Druvis, Eduards,
Romāns, Elisa, Tīna, Roberts, Alise,
Rojs, Liams, Paula, Marks, Karels,
Emīlija, Dārta, Kārlis, Estere, Olīvija,
Alise, vienam puisītim divi vārdi –
Roberts Dominiks.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2017. gada 15. novembra līdz 15. decembrim

2017. gada septembrī noslēgtas
13 laulības, t.sk. trīs baznīcā.
Ķekavas novada dome
sveic jaunlaulātos!
2017. gada septembrī reģistrēti
16 mirušie:
Junta Apaļko (1947)
Irma Bondareva (1923)
Skaidrīte Dreiže (1941)
Dzintra Gavare (1933)
Agris Gavars (1955)
Natālija Ivanova (1977)
Valentīna Kirillova (1934)
Jānis Kļavinskis (1927)
Aina Milta (1935)
Dzidra Nagliņa (1926)
Valentīna Pleša (1930)
Elita Roze (1955)
Guntis Šmits (1948)
Janīna Tolstova (1952)
Vilita Viļumsone (1950)
Ivans Žuks (1942)
Ķekavas novada dome
izsaka līdzjūtību
tuviniekiem!

Novada jubilāri
2017. gada oktobrī
Ķekavas pagastā
97 gadu jubileju svin
Zenta Šļūka
85 gadu jubileju svin
Biruta Millersone
Olga Bule
Dzidra Ezera
80 gadu jubileju svin
Helēna Pavlina
Velga Daščora
Ilmārs Rocis
Ausma Zvirgzda
Vera Iļjina
Juris Cīrulis
Daugmales pagastā
97 gadu jubileju svin
Aleksandrs Serafimovičs
80 gadu jubileju svin
Aija Eglīte

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

Projektu iesniegumus var iesniegt
līdz 2017. gada 15. decembrim
elektroniski, izmantojot Lauku
atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS)
vai saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, sūtot elektroniski
parakstītu dokumentu uz Lauku
atbalsta dienesta elektroniskā
pasta adresi lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumus papīra
dokumenta formā (divos eksemplāros) un projekta elektronisko
kopiju iesniedz biedrībai „Partnerība „Daugavkrasts”” Nākotnes ielā 2, Ķekavā, līdz 2017. gada
15. decembra plkst. 17.00.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var
iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA)
stratēģiju: biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””, Nākotnes
iela 2, Ķekava, Ķekavas novads,
darbadienās plkst. 14.00–16.00,
iepriekš sazinoties ar administratīvo vadītāju Daigu Krūmiņu
(tālr. nr. 25418113, e-pasta adrese
vrgdaugavkrasts@inbox.lv). Elektroniskā formā SVVA stratēģija
pieejama internetā www.daugavkrasts.lv un www.lad.gov.lv.
Kopējais 2. kārtā pieejamais finansējums ir 94 072,70 eiro.
Projekti īstenojami Vietējās
rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā: Ķekavas novadā
(Daugmales pagastā, Ķekavas pagastā un Baložu pilsētā).

1. mērķis –
VRG „Partnerība
„Daugavkrasts””
teritorijas
ekonomiskā attīstība

Rīcība 1. Sīko, mazo un vidējo
uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana.
Kopējais pieejamais finansējums – 79 222,26 eiro.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam –
30 000 eiro. Atbalsta intensitāte:
kopprojektam – līdz 80%; pārējiem projektiem – līdz 70% no
projekta attiecināmo izmaksu
summas.
Atbilstošā LAP aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas”, tās ietvaros atbalstāmās darbības: jaunu produktu un
pakalpojumu radīšana, esošo pro-

foto: no arhīva

Ķekavas novada dome
sveic jaunās ģimenes
ar bērniņa piedzimšanu!

Projektu iesniegumu
iesniegšana

duktu un pakalpojumu attīstīšana,
to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai; lauksaimniecības produktu pārstrāde,
to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai; vides
radīšana vai labiekārtošana, kurā
tiek realizēta vietējā produkcija
(tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai; darbinieku
produktivitātes kāpināšana

2. mērķis –
VRG „Partnerība
„Daugavkrasts””
teritorijas iedzīvotāju
labklājības paaugstināšana
un dabas un kultūrvides
attīstība

Rīcība 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana,
mūžizglītības veicināšana.
Kopējais pieejamais finansējums – 14 850,44 eiro.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam –
5000 eiro. Atbalsta intensitāte:
sabiedriska labuma projektam –
līdz 90% no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Atbilstošā LAP aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, tās ietvaros īstenojamās
darbības: sabiedrisko aktivitāšu
(tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcībā netiek paredzēts atbalstīt būvniecības un labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai
uzlabošanas darbu izmaksas.

Projektu
īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi

no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Ja projektu īsteno aktivitātē
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta
attiecināmo izmaksu pozīcija
„Ar projektu saistītā personāla
atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās
attiecināmo izmaksu summas –
divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem – viens
gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Informācija par projektu konkursu pieejama interneta vietnēs
www.lad.gov.lv un www.daugavkrasts.lv.
Kontaktpersonas:
Daiga Krūmiņa,
tālr. nr. 25418113, e-pasta adrese
vrgdaugavkrasts@inbox.lv;
Māris Ozoliņš,
tālr. nr. 28633324, e-pasta adrese
maris.ozolins@kekava.lv.

informācija senioriem
Ražas svētki
Ekskursiju un izbraukumu laikam
tuvojoties izskaņai, Ķekavas novada seniori aicināti gatavoties
gaidāmajiem ražas svētkiem.
Ražas svētku pasākums notiks
21. oktobrī plkst. 14.00 Doles Tautas
namā.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja
prezentēt un degustēt pašu gatavotos konservējumus un ievārījumus,
apmainīties ar jaunām receptēm, izlikt apskatei rudens ražas bagātību
– svaigus dārzeņus, augļus un citas
veltes.
Savukārt vietējie zemnieki stāstīs,
kādas jaunas kartupeļu un citu dārzeņu šķirnes izdevies izaudzēt šajā
gadā, un organizēs viktorīnu. Pareizo
atbilžu zinātāji piedalīsies loterijā.
Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Raitis no „Uzmini nu!”.
Aicināti arī ciemiņi no Ķeguma novada. Lūgums senioriem savlaicīgi pieteikt savu dalību, zvanot Dzintrai uz
tālruņa numuru 26120206.
Uz teātri
Pensionāru biedrība „Polārblāzma” piedāvā biļetes uz teātra
izrādi „Klūgu mūks” 2. novembrī. Tās var iegādāties Ķekavas kultūras namā ceturtdienās
plkst. 11.00–13.00.
Pensionāru biedrība
„Polārblāzma”

Aicinām
uz tikšanos!
Sagaidot Latvijas simtgadi, aicinām uz tikšanos 25. novembrī
plkst. 14.00 Doles Tautas namā
Ķekavas novada ievērojamākās
personības, ar kurām lepojamies,
kuri savu darbu un zināšanas ieguldījuši Ķekavas novada, Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta
un Baložu pilsētas izaugsmē:
• Goda pilsoņus;
• Latvijas valsts aizsardzības
fonda „Lāčplēsis” Goda zīmes
kavalierus;
• Latvijas savienības „Černobiļa”
Goda zīmes saņēmējus;
• barikāžu dalībniekus;
• cilvēkus, kuri veltījuši savu dzīvi sabiedrības labā.
Pasākums pie tējas un kafijas tases, klausoties dziesmās un atmiņu stāstos.
Ar mums kopā būs vīru koris „Ķekava” diriģenta Arvīda Platpera
vadībā, muzicēs akardeonists
Kaspars Gulbis.
Lūdzu pieteikties līdz 15. novembrim, zvanot Dzintrai Maļinovskai
(tālr. nr. 26120206) vai Mārim
Šopam (tālr. nr. 29289153). Būsiet mīļi gaidīti, un ceram uz jūsu
atsaucību!

Dzintra Maļinovska

Normatīvie akti

2017. gada 10. oktobris | Ķekavas Novads
Ķekavas novada domes lēmumi
Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 9. augusta sēdes
lēmumu Nr. 3.§ 1. (protokols Nr. 15)
Precizēti
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 21. septembra sēdes
lēmumu Nr. 2.§ 1. (protokols Nr. 20)
Saistošie noteikumi Nr. 11/2017
„Grozījumi Ķekavas novada
domes 2011. gada 11. augusta
saistošajos noteikumos
Nr. 13/2011 „Ķekavas novada
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””

Izdoti saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu,
15. panta trešo daļu
un 39. panta pirmo daļu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības
2011. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2011 „Ķekavas novada
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
„4. Saistošo noteikumu mērķis ir:”
2. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„4.2. veicināt atkritumu dalītu vākšanu (plastmasa, papīrs, stikls, metāls
un bioloģiski noārdāmie atkritumi), lai
samazinātu apglabājamo atkritumu
daudzumu.”
3. Svītrot 5. apakšpunktā vārdus „un
pašvaldības”.
4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā savāktie sadzīves atkritumi,
kuri nav izmantojami reģenerācijai vai
atkārtotai izmantošanai, nogādājami
un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”.”
5. Aizstāt 8.1., 8.2., 16.6., 16.7., 16.8.,
16.9., 18.3., 18.5., 26.2., 26.3. un
26.4. apakšpunktā vārdu „tvertne” ar
vārdiem „atkritumu konteiners” attiecīgā locījumā.
6. Aizstāt 8.3. apakšpunktā vārdus „sadzīves atkritumu savākšanas punktam”
ar vārdiem „atkritumu konteineru novietošanas vietām” un vārdu „paņēmienus” ar vārdu „veidus”.
7. Izteikt 8.4. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„8.4. pašvaldības teritorijā ir atkritumu
šķirošanas punkti, kuros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam un bioloģiski
noārdāmiem atkritumiem, sadzīves
atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros.”
8. Svītrot 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3. un
8.4.4. apakšpunktu.
9. Svītrot 8.5. un 26.15. apakšpunktā
vārdus „publiski” un „publisko”.
10. Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„9.2. nešķirotiem sadzīves atkritumiem
no individuālo māju iedzīvotājiem – ne
retāk kā divas reizes mēnesī, izņemot
gadījumus, kad šķiro, savāc atsevišķi
vai kompostē to rašanās vietā bioloģiski noārdāmos atkritumus – ne retāk kā
vienu reizi mēnesī;”
11. Svītrots ar Ķekavas novada domes
2017. gada 21. septembra sēdes lēmumu Nr. 2.§ 1., protokols Nr. 20.
12. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Atkritumu savākšanai pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai izmanto sadzīves atkritumu konteinerus
ar standarta tilpumiem no 0,12 m3 līdz

6,0 m3 un urnas (konteinerus mazajiem
sadzīves atkritumiem) jeb marķētus
priekšapmaksas maisus ar tilpumiem
no 0,06 m3.”
13. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Pašvaldība organizē vienu kopīgu publiskā iepirkuma vai publiskās
un privātās partnerības procedūru un
slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā vai publisko un privāto
partnerību regulējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā izvēlēto sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks
sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.”
14. Izteikt 16.1. punktu šādā redakcijā:
„16.1. slēdz līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu ar to atkritumu apsaimniekotāju, kurš ieguvis tiesības
veikt sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un noslēdzis par to līgumu
ar Pašvaldību;”
15. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„17.1. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar to atkritumu apsaimniekotāju, kurš ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās
radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonā un
noslēdzis par to līgumu ar Pašvaldību;”
16. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„17.2. pēc saskaņošanas ar pašvaldību
un atkritumu apsaimniekotāju, paredz
iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu
konteineru novietošanas vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, nodrošina tajās kārtību, kā arī atkritumu konteineru iztukšošanas dienās nodrošina
specializētajiem transportlīdzekļiem
jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajiem
atkritumu konteineriem;”
17. Aizstāt 17.3. apakšpunktā vārdus
„vadus” un „vadu” ar vārdiem „stāvvadus” un „stāvvadu”, vārdus „tvertņu” un
„tvertnēm” ar vārdiem „atkritumu konteineru” un „konteineriem”.
18. Aizstāt 18.1. apakšpunktā vārdu
„tvertnēs” ar vārdiem „atkritumu konteineros” un svītrot teikuma daļu „izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus –
zāli, lapas, zarus un citas augu daļas
sava īpašuma teritorijā, pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai,
veselībai, videi, kā arī personu mantai
un netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem;”
19. Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„18.4. lielgabarīta atkritumus novietot
blakus atkritumu konteineriem bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju;”
20. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Publisko pasākumu organizētājam ir jānodrošina pasākuma laikā un
attiecīgajā teritorijā radīto atkritumu
savākšanu astoņu stundu laikā pēc
pasākuma noslēguma. Publisko pasākumu organizētājs slēdz līgumu ar
Pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju.”
21. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
„21. Atkritumu radītājam ir pienākums
atdalīt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem un
nogādāt tos uz speciāli aprīkotām sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas
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vietām vai slēgt atsevišķu līgumu par
sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu.”
22. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
„22. Būvniecības atkritumu izvešanai
jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja,
kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību un saņēmis atbilstošu Valsts vides
dienesta atļauju, pakalpojumi vai, ja
pašvaldība nav noslēgusi līgumu par
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, tāda komersanta pakalpojumi, kurš
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
ir tiesīgs veikt būvniecības atkritumu
pārvadāšanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā būvniecības atkritumu savākšanas vietā.”
23. Aizstāt 23. punktā vārdus „koordinē
un savas kompetences ietvaros kontrolē” ar vārdu „veic”.
24. Svītrot 24. punktā vārdus „Lielrīgas
reģionālās vides pārvaldes”.
25. Aizstāt 25. punktā vārdu „tvertnes”
ar vārdu „konteinerus” un svītrot vārdus „iekārtas un ierīces” un „vadiem”.
26. Izteikt 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.5. izved atkritumus no atkritumu
konteineriem, urnām, atkritumu konteineru laukumiem un daudzdzīvokļu
māju atkritumu stāvvadiem atbilstoši
līguma noteikumiem;”
27. Izteikt 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.6. sakopj atkritumu konteineru
laukumus un atkritumu konteineru
novietošanas vietas pēc atkritumu savākšanas;”
28. Izteikt 26.7. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„26.7. nodrošina sadzīves atkritumu, to
skaitā dalīti vākto atkritumu (plastmasa, papīrs, stikls, metāls un bioloģiskie
atkritumi), savākšanu no atkritumu
radītāja;”
29. Izteikt 26.9. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„26.9. nešķiroto sadzīves atkritumu
un dalīti vākto atkritumu konteinerus
marķē, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, tā kontakttālruni,
kā arī konteinerā ievietojamo atkritumu veidu;”
30. Izteikt 26.12. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„26.12. iesniedz Pašvaldībai pārskatus
par savāktajiem un nodotajiem pārstrādei, otrreizējai izmantošanai vai
reģenerācijai atkritumu veidiem un to
daudzumu Pašvaldības administratīvajā teritorijā reizi ceturksnī līdz kārtējā
mēneša 10.datumam.”
31. Aizstāt 28. punktā vārdus „fiziskās
un juridiskās personas” ar vārdiem „atkritumu radītāja”.
32. Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„30.1. maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;”
33. Izteikt 30.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„30.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;”
34. Svītrot 33. punktu.
Domes priekšsēdētāja V. Baire

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2017. gada 21. septembra sēdes
lēmumu Nr. 1. § 5. (protokols Nr.  20)
Saistošie noteikumi Nr. 12/2017
„Grozījumi Ķekavas novada
pašvaldības 2017. gada
19. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/2017„Par Ķekavas novada
pašvaldības 2017. gada budžetu””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
2. punktu 21. panta pirmās daļas
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
2., 7., 11. un 16. pantu
1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu”,
apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2017. gada 19. janvāra ārkārtas sēdes
lēmumu Nr. 1.§ 13, protokols Nr. 1, šādus grozījumus:
2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības
pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
30 826 465 euro apmērā, saskaņā ar
1. pielikumu.”;
3. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības
pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos
37 994 020 euro apmērā, t.sk. aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi
954 281 euro apmērā un pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās 102 708 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.”;

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri
2 782 274 euro, uz 2017. gada 31. decembri 13 807 euro apmērā, 2017. gada
aizņēmumu summu 4 399 088 euro
apmērā.”;
5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem,
iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar 5. pielikumu.”;
6. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam
ieņēmumos sadalījumu pa ieņēmumu
veidiem 484 368 euro apmērā, saskaņā
ar 3. pielikumu.”;
7. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības
speciālo budžetu 2017. gadam izdevumos 526 459 euro apmērā, saskaņā ar
3. pielikumu.”;
8. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
9. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
10. Izteikt saistošo noteikumu 3 pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
11. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
Domes priekšsēdētāja V. Baire
Iedzīvotāju ievērībai!
Ar domes saistošajiem noteikumiem,
to pielikumiem un paskaidrojuma rakstiem var iepazīties pašvaldības klientu
apkalpošanas centros un interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Speļģi”
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 21. septembra lēmumu Nr. 2. § 3. p.
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Speļģi”,
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Speļģi”, kadastra numurs 8070 003 0141.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas
DzM apakšzonējums DzM1, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL),
veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t. sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās
plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada bibliotēku pasākumi
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
17. oktobrī plkst. 11.00 Baložu bibliotēkas Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās. Apspriežam M. Zālītes grāmatu
„Pieci pirksti”.
12. un 18. oktobrī plkst. 18.00 projekta „Grāmatu starts” ietvaros Pūčulēna
tikšanās ar mazajiem trīsgadniekiem.
19. oktobrī plkst. 16.00 tikšanās ar
rakstnieku un publicistu Arnoldu Auziņu. Apgāda „Jumava” grāmatu galds.
21. oktobrī plkst. 11.00 projekta „Grāmatu starts” ietvaros Pūčulēna tikšanās
ar mazajiem trīsgadniekiem.
25. oktobrī plkst. 11.00 Ķiparu
Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi
ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgu
lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī
parotaļātos.

26. oktobrī plkst. 18.00 projekta „Grāmatu starts” ietvaros Pūčulēna tikšanās
ar mazajiem trīsgadniekiem.
2. novembrī plkst. 14.00 gatavosimies
Mārtiņdienai – radošā darbnīca un folkloras tradīcijas.
8. novembrī plkst. 15.00 jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
9. novembrī plkst. 18.00 tikšanās ar
rakstnieku Arno Jundzi.
13.–19. novembrī ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
19. oktobrī plkst. 19.00 Plikie Rukši.
Uznāciens Ķekavā. Tikšanās ar Rihardu
Bargo. Ieeja bez maksas.
25. oktobrī plkst. 10.30 mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.
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Zelta kāzas svin
Tuncu pāris Ķekavā

Jaunas komandas, jauni kontrolpunkti
Tieši tā varētu raksturot 30. septembrī notikušo tradicionālo un
atraktīvo komandu orientēšanās pasākumu Ķekavas novadā
„Iepazīsti savējos”.

Labietes, „Raibā pupa” ar visām
tās filiālēm Ķekavas novadā, bērnu izklaides centrs „TeELPA” un
rotaļlietu mājražotājs „Dancītis
Handmade”, kā arī FK „Auda”.
Savukārt dalībnieku vidū varēja vērot interesantu stratēģiju –
iepriekšējo gadu laureāti veidoja
apvienotās komandas, lai vēl vairāk stiprinātu savas pozīcijas, un
rezultāti rāda, ka tas attaisnojās.
Jāatgādina, ka šogad pasākumu
kuplināja vairākas jaunas papildu nodarbes visas dienas garumā.
Proti, pie centrālās skatuves ikviens dalībnieks un apmeklētājs
varēja piedalīties ziedošanas akcijā
„Aklais randiņš ar grāmatu”, kuras ietvaros tika vākti līdzekļi jauniešu projektu atbalstam. Kā ziņo

Pasākumā uz starta līnijas stājās 29 komandas, kurām tīras
sakritības pēc noteiktā kontrollaikā bija jāapmeklē tieši 29 kontrolpunkti. Jaunpienācēju vidū
bija tādi uzņēmumi kā veikali
„HUSIS.LV” un „MySport”, labdarības biedrība „NSUS”, datoru
serviss „MyFix”, ātrās ēdināšanas
uzņēmums „Kaupera Kreperia”,
marmelādes ražotājs „GiLine”,
improvizācijas teātris „Makbets”,
bērnu izklaides centrs „Sapņu
sala”, Ķekavas novada fonds &

akcijas rīkotāji, tika savākti teju
100 eiro. Otrs jaunievedums bija
ruļļu cīņas, kurās ikviens interesents, kāpjot uz speciāli izveidota
velo stenda, varēja izmēģināt savus
spēkus 500 metru velo sprinta distancē. Tūrisma koordinācijas centrs
izsaka lielu pateicību visiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, kā
arī iestādēm par aktīvu līdzdalību
uzdevumu veidošanā un pasākuma
norisē. Paldies arī organizatoriskajiem partneriem – Ķekavas novada sporta aģentūrai un biedrībai
„Ķekavas novada uzņēmēju padome”. Rezultāti un videomateriāli –
www.iepazistisavejos.lv, foto –
www.kekavasnovads.lv.
Juris Žilko

Marijai bija četrpadsmit gadu,
kad, pavasara plūdu laikā uzturoties Jelgavas 4. vidusskolā,
viņa ievēroja astoņpadsmitgadīgo Aleksandru, kurš todien piedalījās deju konkursā. Drīz vien
Aleksandru iesauca armijā, kur
viņš dienēja desantā, tomēr liktenis abiem bija lēmis satikties –
Aleksandra un Marijas ģimenes
kļuva par kaimiņiem.
Pāris apprecējās 1967. gada
9. septembrī. Kādu laiku abi dzīvoja Jelgavā, kur Marija pasniedza akordeona nodarbības bērnudārzā, bet Aleksandrs strādāja
celtniecībā.
Tālākie dzīves ceļi abus atveda
uz Ķekavu, kur pavadīta mūža
lielākā daļa. Aleksandrs strādāja
Ķekavas putnu fabrikā par celtnieku, savukārt Marija – skaitļošanas centrā un vēlāk Centrālās

foto: no personīgā arhīva

foto: Juris Žilko

Ķekavieši Aleksandrs un Marija
Tunci 9. septembrī svinēja Zelta
kāzas. Pirmo reizi abi satikās Jelgavā pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem, taču laulību gredzenus mija 1967. gadā rudenī.

statistikas pārvaldē Rīgā. Tuncu
ģimenē uzauguši divi bērni –
meita un dēls, kā arī sagaidīts
pirmais mazbērns. Šobrīd pāris
kopīgi iekopj dārziņu, taču brīvajos brīžos ļaujas saviem vaļaspriekiem – Marija dejo kantrī un
līnijdejas, savukārt Aleksandrs
spēlē novusu un sporto.
Ķekavas novada pašvaldība
sveic Tuncu ģimeni skaistajos
svētkos un novēl, vienam otru
atbalstot un lolojot, piedzīvot vēl
daudzus skaistus gadus kopā!
Sabiedrisko attiecību daļa

Projektā tiekas cilvēki
Jaunatnes lietu speciālisti –
ar īpašām vajadzībām un viņu aprūpētāji pēc pieredzes uz Ķekavu

Jauniešu centra darbiniekiem
bija iespēja dalīties ar piecu gadu
laikā, kopš novadā darbojas jauniešu centrs, uzkrāto pieredzi
darbā ar jaunatni, stāstot ne tikai
viens ar otru gan pozitīvajā, gan
negatīvajā pieredzē, kas gūta, rūpējoties par saviem tuviniekiem.
Atklājās daudzas vienojošas problēmas, tika meklēti risinājumi un
nospriests, ka šādas tikšanās būtu
jārīko vēl.
Brīvajā laikā aizrautīgi tika izmantots viss, ko piedāvā viesmīlīgās „Valmoniras”: iespēja peldēties,
izbraukt ar kanoe laivām, katamarānu, makšķerēt, nobraukt pa trosi,
padarboties uz āra trenažieriem, samīļot un pabarot dažādus mājlopus
un mājputnus. Vakarā uz ugunskura kopīgi tika vārīta zupa un
dziedāts. Pateicoties saņemtajam

par organizētajām aktivitātēm un
pasākumiem, bet metodēm, kuras atklātas darba gaitā un kuras
līdz šim veiksmīgi strādājušas,
iesaistot jauniešus dažāda mēroga aktivitātēs.
Tikšanās noslēgumā viesiem
tika izrādīts jaunais Ķekavas
parks, kurā taps arī Jauno ideju
centrs – jauna mājvieta arī jauniešu centram.
Jaunatnes iniciatīvu centrs

finansējumam, tika iegādāts arī inventārs nakšņošanai brīvā dabā, kas
ļaus arī turpmāk rīkot tamlīdzīgus
izglītojošus izbraukuma seminārus,
turklāt dažādām mērķgrupām.
Paldies „Valmoniru” jaukajiem
saimniekiem Ilgvaram Bitem un
Mārītei par atsaucību un pretimnākšanu, projekta vadītājai Silvijai
Puisānei, Ķekavas sociālās aprūpes
centra direktora pienākumu izpildītājam Mārim Baronam par atbalstu projekta īstenošanas procesā un
visiem pārējiem, kas bija iesaistīti
un piedalījās!
Antra Martinsone

foto: Velga Kūkuma

Finansējumu šai aktivitātei novada
biedrība „Sorbum” saņēma, veiksmīgi startējot projektu konkursā,
kuru izsludināja AS „Latvijas valsts
meži” sadarbībā ar „Ziedot.lv”.
Laiks bioloģiskajā zemnieku
saimniecībā „Valmoniras” tika
pavadīts gan interaktīvās nodarbībās speciālistu Agitas Sējas un
Aleksandra Molokovska vadībā,
gan baudot skaisto dabu, lieliskos laikapstākļus un vienam otra
sabiedrību. Semināra mērķis bija
veicināt savstarpējo sapratni un
saliedētību ģimenē, taču tika sasniegts ne tikai tas – piederīgie paspēja arī atpūsties no ikdienas pienākumiem, savstarpēji sapazīties
un, kas ne mazāk svarīgi, dalīties

20. septembrī Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrā viesojās 40 jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki no visas Latvijas, kuri devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Zemgali
un paviesojās arī Ķekavā.
foto: Antra Martinsone

Plakanciema „Valmonirās” tika
aizvadīts izbraukuma seminārs
projekta „Sociālās palīdzības
sniegšana” ietvaros, kas bija pirmais šāda veida pasākums Ķekavas novadā – domāts ne tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bet
arī pieaugušajiem ar dažādiem
funkcionāliem traucējumiem un
viņu piederīgajiem, kas ikdienā
par viņiem rūpējas.

Jaunatnes lietu speciālisti Ķekavas parkā.
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foto: ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Olimpiskā diena 2017

Olimpiskā diena tika aizvadīta aizraujošos sportiskos piedzīvojumos.
Ar devīzi „Vingro svaigā gaisā!” 22. septembrī visā Latvijā
notika Olimpiskā diena, kas
kopā pulcēja 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un
pilsētām. Olimpiskās dienas
dalībnieku lokā bija arī aptuveni 3450 aktīvistu no Ķekavas
novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm, kuri
piedalījās dažādās sportiskajās
un radošajās aktivitātēs 11 norises vietās.
Savu sportisko garu un fizisko
sagatavotību visas dienas garumā pierādīja Ķekavas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu
„Ieviņa”, „Zvaigznīte”, „Avotiņš”,
„Bitīte” un „Namiņš” audzēkņi
un viņu pedagogi, kā arī privātās
pamatskolas „Gaismas tilts ‘97”,
Daugmales pamatskolas, Pļavniekkalna sākumskolas, Baložu
vidusskolas, Ķekavas vidusskolas
skolēni un pedagogi.
„Olimpiskā diena 2017” visā
Latvijā vienlaicīgi aizsākās ar
kopīgu rīta vingrošanu, kura
tiešraidē tika translēta radiostacijā „StarFM”. Visi dalībnieki
piedalījās stafetēs un orientēšanās pasākumos, bet 5.–12. klašu grupas piedalījās sacensībās
„Piedzīvojumu skrējiens”. Šis bija
vēl nebijis pasākums, kurā skolēniem bija jāveic kilometru gara
šķēršļu trase. Katram dalībniekam bija jāpārvar riepu krāvums,
ar sienu piepildīts konteiners,
zirnekļa tīkls dabā, līšana zem
šķēršļa, lēcieni pār siena ķīpām,
dubļu kalns, kā arī slidenais pārsteigums. Pirmajā piedzīvojumu
skrējienā piedalījās 40 klases.

Papildus vienojošajiem pasākumiem organizētāji katrā norises vietā bija izstrādājuši individuālo pasākumu programmu.
Daugmales PII „Namiņš” bērni
vingroja svaigā gaisā – vecākās
grupiņas bērni „Ežuki” bija sagatavojuši arī paši savu vingrojumu kompleksu, ko demonstrēja
pārējiem bērniem. Olimpiskās
diena noslēgumā notika arī tradicionālais Tēvu dienas pasākums,
un katras grupiņas komandai bija
veiksmīgi jāpārvar šķēršļi, orientējoties pēc kartes.
Pļavniekkalna sākumskolā ciemojās Latvijas Sporta federāciju
padomes pārstāvis Māris Liepiņš
un olimpiskās čempiones kamaniņu braucējas Maija Tīruma un
Elīza Caune. Notika interesantas
diskusijas, autogrāfu dalīšana un
aktīva sportošana.
Baložu vidusskolas 5.–12. klašu
audzēkņi piedalījās „Piedzīvojumu skrējienā” Ķekavā, 1.–4. klašu skolēni sportoja Baložos.
1.–2. klašu bērni vingroja rīta
vingrošanas kompleksu, zīmēja
zīmējumus un rakstīja domrakstus, bet 3.–4. klases vingroja un
pēc tam piedalījās tautas bumbas
turnīrā starp klasēm.
Ķekavas vidusskolā, pamatskolā „Gaismas tilts 97”, bērnudārzos
„Ieviņa”, „Bitīte” un „Avotiņš”
vingroja visi – gan lieli, gan mazi,
savukārt „Zvaigznītē” mazie
bērni vingroja kopā ar ezīti. Pēc
vingrošanas notika orientēšanās
sports Valdlauču teritorijā. Skolotājas ar bērniem pēc fotogrāfijām meklēja 10 objektu atrašanās
vietas un, tos atrodot, pildīja dažādus uzdevumus.

Pirmo reizi „Ķekava naktī”
Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros 22. septembrī Ķekavas
novada pašvaldības sporta aģentūra pirmo reizi aicināja uz īpašu, naksnīgu pasākumu „Ķekava
naktī – skrien, skrituļo, dipdapo
un brauc ar velo!”, kas apvienoja
262 dalībniekus un vēl veselu pulku ar līdzjutējiem.

Paralēli sportiskajām aktivitātēm
daudzu interesi piesaistīja jautrie
basketbola un naksnīgie florbola
metieni, kā arī lēcieni ar lecamauklām „Kurš vairāk”. „Jautrajos
basketbola metienos” šoreiz bija
iespēja sevi pierādīt netradicionālā veidā – cik reižu pēc kārtas
tu vari iemest bumbu grozā? Ar
savām prasmēm mērojās 71 dalībnieks, un viņu vidū īpaši izcēlās Roberts Kotāns-Pīlāns, kurš
trāpīgi veica 12 metienus pēc
kārtas.
„Naksnīgajos florbola metienos” bija jāstājas priekšā mūsu
īpaši izveicīgajam vārtsargam „finierim”, un šajā aktivitātē veiksmīgākais bija Mārtiņš Matvejs, kurš
iemeta 30 punktus. Bet sacensībās
„Kurš vairāk” ikviens varēja pār-

baudīt, cik koordinēts un koncentrēties spējīgs ir, 30 sekunžu laikā
cenšoties izpildīt visvairāk lēcienu
ar lecamauklu. Vislabāko rezultātu uzrādīja Vanesa Vīndedze –
106 lēcieni.
Paldies dalībniekiem, kuri bija
padomājuši par uzmanību piesaistošiem tērpiem! Žūrija tos ievēroja
un piešķīra īpašās balvas: Zālīšu
ģimene saņēma „Spīgo.lv” cepures
ar atstarojošajām spēka zīmēm, bet
Ezīšu ģimene – atstarojošas vestes.
Oriģinālu risinājumu bija atradusi
ķekaviete Sandra Vancāne, kura
pārsteidza ar īpašu gaismas ķermeni savā somā. Par šādu izdomu
viņa ieguva balvu no stilīgā „FLASHION wear”.
Pasākuma dalībniekiem bija
iespēja izlozes kārtībā saņemt pamanāmas atstarojošās vestes, kuras jālieto obligāti, ja pārvietojas
ar velosipēdu vai dodas pastaigā
tumšajos rītos un vakaros. Galveno balvu – „Sportland” dāvanu
karti 100 eiro apmērā – izlozēja
Mārīte Slavēna.
Paldies mūsu skaistajiem un spīdīgajiem atbalstītājiem „Piku.lv” un
smilšu lampām „Colorvelvet.lv”!

Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra saka lielu paldies izglītības iestāžu vadībai,
pedagogiem, audzēkņiem un
viņu vecākiem par aktīvu līdzdalību pasākuma norisē. Sveicam visus dalībniekus ar iegūtajiem „Olimpiskās dienas 2017”
sertifikātiem! Īpašu paldies
sakām SIA „Ragn-Sells” par atbalstu „Piedzīvojumu skrējiena”
trases izveidošanā!

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra aicina

Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra

Plašāka informācija:
sports.kekava.lv.

21. oktobrī plkst. 11.00 Ķekavas sporta klubā uz pasākumu „Sportojošo ģimeņu
spiets 2017”.
Pasākums ir piemērots visiem
un ikvienam – gan lielam, gan mazam. Komandā 3–10 dalībnieki.

Tiekamies, lai izbaudītu ģimenes vērtību stiprināšanu!
Būsim aktīvi!
Neaizmirstiet iepriekš pieteikt
komandu.

Sporta pasākumu un sacensību kalendārs
Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

10. oktobrī
12. oktobrī
13. oktobrī
13. oktobrī
14. oktobrī
14. oktobrī
14. oktobrī
14. oktobrī
15. oktobrī
15. oktobrī
15. oktobrī
15. oktobrī
18. oktobrī
20. oktobrī
21. oktobrī
21. oktobrī
21. oktobrī
22. oktobrī
22. oktobrī
22. oktobrī
22. oktobrī
25. oktobrī
28. oktobrī
28. oktobrī
28. oktobrī
29. oktobrī
29. oktobrī
4. novembrī
4. novembrī
8. novembrī
11. novembrī
11. novembrī
11. novembrī
11. novembrī
12. novembrī

20.00–22.00
17.15–19.00
19.00–3.00
20.00–22.00
12.45–14.15
14.15–15.45
15.30–17.30
15.00–17.00
8.00–20.00
12.00–17.00
13.00–15.00
15.00–17.00
20.00–22.00
20.00–22.00
10.00–17.00
11.00–17.00
12.00–13.30
11.00–16.00
12.00–13.30
16.30–18.00
18.00–19.30
20.00–21.30
14.00–16.00
16.00–18.00
19.00–21.00
11.00–16.00
16.00–18.00
8.00–20.00
15.00–17.00
20.00–21.30
13.30–15.00
15.00–16.45
16.45–18.30
19.00–21.00
13.00–15.00

Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
FK AUDA laukums
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
FK AUDA laukums
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas vidusskolas sporta zāle
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss

Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–BA Turība
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Kuldīga
Nakts volejbola turnīrs „Ķekavas novada kauss 2017”
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–RTU
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Talsi
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Talsi
„Komanda.lv” 1. līga futbolā FK Auda–Rēzeknes FA/BJSS
ELVI līgas spēle florbolā (siev.) Ķekavas Bulldogi–Eesti
Rīgas pilsētas individuālais atklātais čempionāts novusā
Latvijas čempionāts florbolā U11 (zēni) sabraukums
ELVI līgas spēle florbolā (siev.) FK Ķekava–Eesti
Latvijas čemp. 1. līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekavas Bulldogs–FBK Rīga Rockets
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–R team
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–Madona/BJSS
LR novusa čempionāta 2. kārta (sievietes)
„Sportojošo ģimeņu spiets 2017”
Maxibasketbols 30+ sievietes Ķekava 30–Rīga MIX 30
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā
Maxibasketbols 45+ vīrieši Ķekava–Talsi
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ogres Vilki
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ogres Vilki
Maxibasketbols 55+ vīrieši Ķekava–Dakteri
„Komanda.lv” 1. līga futbolā FK Auda–FK Progress/AFA Olaine
Latvijas čemp. 1. līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekavas Bulldogs–FK Roja Rauda Print
ELVI līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekava–Lekrings
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā
ELVI līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekava–EMU SK (Eesti)
LR individuālais čempionāts novusā vīriešiem, pusfināls
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekavas Bulldogs–RSU/Babīte
Maxibasketbols 60+ vīrieši Ķekava–Dakteri
Latvijas čempionāts florbolā U13 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ulbroka
Latvijas čempionāts florbolā U16 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ulbroka
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ulbroka
ELVI līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekava–SK Pārgauja
ELVI līgas spēle florbolā (siev.) FK Ķekava–NND Rīga
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ķekavas novada kultūras pasākumi
BALOŽOS
Baložu pilsētas kultūras namā
l 15. oktobrī plkst. 17.00 koncertizrāde „Novecento”. Vestards
Šimkus. Itāļu rakstnieka A. Bariko (1958) garstāsts „Novecento”
(„Tūkstošdeviņsimt”) vēsta par
neparasta mūziķa likteni – viņš
izaudzis uz kuģa, nekad nenokāpjot no tā. Viņa klavierspēle
ir īpaša, cilvēki vēlas to dzirdēt,
bet jādodas ceļā pāri okeānam.
Pianists un izrādes mūzikas autors – Vestards Šimkus, stāstnieks – Kristaps Ķeselis, režisors – Dmitrijs Petrenko. Biļetes
cena iepriekšpārdošanā līdz
12. oktobrim – 10 eiro, pensionāriem – 8 eiro. No 13. oktobra –
12 eiro.
l 21. oktobrī plkst. 17.00 VPDK
„Baloži” desmit gadu jubilejas
koncerts „Viens no simta”. Desmit gadu laikā VPDK „Baloži”
(vad. Mārtiņš Ezeriņš) ir pulcējuši 100 dejotāju. Jubilejas koncertā
ielūkosimies dažādās „Baložu”
dzīves darbībās un aktivitātēs,
lai uzzinātu, ko tad īsti nozīmē
SVINĒT DZĪVI KOPĀ! Redzēsiet viņu mīļāko deju rakstus.
Koncertā piedalīsies arī dejotāju
draugu kolektīvi. Ja esi viens no
„balodīšu” simta, atsaucies un
esi kopā ar mums šajos svētkos!
Ieeja – bez maksas.
l 29. oktobrī plkst. 17.00 filma
visai ģimenei „Vectēvs, kas bīs-

tamāks par datoru”. Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas
lauku mājās sākas kā nebeidzams
cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas
par abu vīru draudzību, kas spēj
izpestīt vecmāmiņu no viņas
skolnieka iecerētas avantūras.
Režisors – Varis Brasla. Biļetes
cena – 3 eiro.
l 17. novembrī plkst. 18.00
Baložu pilsētas un valsts
svētku koncerts „Laimīgā zeme”.
Plkst. 21.00 – balle ar grupu
„Lauku muzikanti”.
DAUGMALĒ
Daugmales
multifunkcionālajā centrā
l 11. un 25. oktobrī, 15. novembrī plkst.18.30 „Latvietim būt”.
Ir aizvadīti rudens saulgrieži,
pienācis sidraba un zināšanu apguves laiks! Aicinām uz lekcijām,
kurās kopīgi apgūsim visdažādākās latviskās dzīvesziņas puses –
sākot ar zīmēm un tradīcijām
līdz pat dzimtas spēka izpratnei!
Lekcijas notiks divas reizes mēnesī – trešdienās no plkst. 19.00
līdz 21.00. Pulcējamies no
plkst. 18.30, lai ieskandinātu telpu un dziedātu spēka dziesmas,
iespēlētu kokles vai vienkārši
būtu kopā un baudītu noskaņu.
Pirmā lekcija – jau 11. oktobrī plkst. 19.00. Ziedonis Kārkliņš dalīsies ar zināšanām par
baltu zīmēm. 25. oktobrī lek-

ciju vadīs Ieva Ančevska. Nāc,
un iepazīsti senču zināšanas un
to praktisko pielietošanu ikdienā! Sīkāka informācija – Olita
(tālr. nr. 29252594).
l 19. oktobrī plkst. 19.30
„Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Latviešu filma visai ģimenei! Biļetes cena – 3 eiro. Biļetes
iepriekšpārdošanā
Daugmales pagasta pārvaldē vai pirms
filmas DMC.
l 11. novembrī plkst. 16.00
Lāčplēša dienas lāpu gājiens.
Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, kā katru gadu, dosimies lāpu
gājienā no Daugmales pagasta
pārvaldes uz Senču svētkalniņu,
lai kopīgi atcerētos un pieminētu 1919. gada 11. novembra
notikumus. Pie ugunskura būs
iespēja sasildīties ar karstu tēju
un kopīgu dziesmu, kā arī apskatīties Jāņa Ābeles bilžu izstādi
„Toreiz un tagad”.
l 16. novembrī plkst. 19.30
valsts svētku koncerts. Kopīgi
atzīmēsim Latvijas valsts dzimšanas dienu ar pašu daugmaliešu dziedātajām dziesmām, kā
arī baudīsim saksofonu kvarteta
„N[ex]t move” priekšnesumu.
Ieeja – bez maksas.
KATLAKALNĀ
Katlakalna Tautas namā
l 14. oktobrī plkst. 12.00 interešu
kluba „Vecie draugi” sezonas at-

klāšanas pasākums „Rudens vējā
klusi san…”. Biļetes cena – 3 eiro;
kluba biedriem – bez maksas.
l 15. oktobrī plkst. 15.00 Teatrālā
kafejnīca. Skultes amatierteātris
ar L. Stumbres komēdiju „Burvīgie blēži”. Biļetes cena – 3 eiro,
pensionāriem – 2 eiro.
l 21. oktobrī plkst. 19.00 atpūta
sestdienas vakarā – improvizācijas šovs „Smieties nav aizliegts”.
Biļetes cena – 3 eiro. Galdiņu
rezervācija pa tālr. 26439276.
l 11. novembrī plkst. 12.00 interešu kluba „Vecie draugi” pasākums „Vienā sirds ritmā ar Latviju”. Biļetes cena – 3 eiro; kluba
biedriem – bez maksas.
l 16. novembrī plkst. 20.00 valsts
svētku koncerts „Dzimtā pavarda atspulgi debesu jumā”. Koncertā piedalās TN amatiermākslas kolektīvi. Ieeja – bez maksas.
l 25. novembrī plkst. 19.00 Latvijas laikapstākļi ir neparedzami,
bet paredzams viens – aicinām
sildīties kopā ar mums! Humora
šova „Smieties nav aizliegts” jaunākais izlaidums ir klāt! Improvizēti, humora pilni un izklaidējoši stāsti par aktuālo un mazliet
aizmirsto. Labs humors sasilda!
Vietas pietiks visiem. Biļetes
cena – 3 eiro. Galdiņu rezervācija
pa tālr. 26439276.
l 27. novembrī plkst. 17.00 radošā darbnīca ģimenēm „Rotā
eglīti pats”.

ĶEKAVĀ
Doles Tautas namā
l 19. oktobrī plkst. 17.00 un
22. oktobrī plkst. 18.00 filma
„Vectēvs, kas bīstamāks par
datoru”. Biļetes cena – 3 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā TIC
un stundu pirms seansa norises vietā.
l 21. oktobrī plkst. 14.00 senioru atpūtas pēcpusdiena
„Ražas svētki”. Spēlēs Raitis
no „Uzmini nu!”. Lūgums pieteikties, zvanot Dzintrai (tālr.
nr. 26120206)
l 28. oktobrī plkst. 12.30 cirka
izrāde „Ciemos pie klauna”.
l 31. oktobrī Helovīndienas pasākums.
l 9. novembrī plkst. 19.00 kamermūzikas programma „Aizver
actiņas”. Programmā: E. Dārziņš, J. Mediņš, J. Vītols,
J. Brāmss, R. Šūmanis. Izpilda:
E. Šēfers, D. Zālīte, T. Ostrovskis. Biļetes cena – 5 eiro. Biļetes
iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” kasēs un stundu pirms
seansa norises vietā.
Ķekavas kultūras namā
l 17. oktobrī plkst. 19.00 kamermūzikas koncerts „No klusuma
dūmakas”. Latviešu komponistu
skaņdarbi Ilonas Meijas, Gunta
Kuzmas, Jāņa Semjonova, Agneses Folkbergas izpildījumā. Biļetes cena – 5 eiro. Biļetes nopērkamas KN kasē iepriekšpārdošanā
un pirms koncerta.
l 22. oktobrī plkst. 15.00 sadraudzības koncerts „Kopā
mūzikā” ar vokālo ansambli
„Jūti”, jaukto kori „Mozaīka”
un jauniešu kori „Nāc līdzās!”.
Ieeja – bez maksas.
l 4. un 5. novembrī plkst. 21.00
Baltijas danču nakts – vieglu
un jautru baltiešu un eiropiešu
tautas deju ballīte labāko danču
muzikantu pavadījumā. No
plkst. 18.00 – deju meistarklase. Biļetes cena – 3 eiro. Biļetes
nopērkamas pirms pasākuma.
l 11. novembrī plkst. 18.00 tradicionālā senioru deju grupu
sadancošana „Skate”. Ieeja –
bez maksas.
l 11. novembrī plkst. 19.00
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Pulcēšanās pie Ķekavas
kultūras nama.
l 17. novembrī plkst. 19.00
valsts svētku pasākums „Ir
Kurzeme, Vidzeme, Latgale,
Zemgale mūsu”
Ķekavas
novadpētniecības muzejā
l Līdz 1. novembrim Cēsu muzeja ceļojošā izstāde „Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti”.

