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25. maijā Ķekavas novada sporta svētku ietvaros norisinājās pirmais
Ķekavas velobrauciens, kurā startēja kā paši mazākie riteņbraucēji,
tā arī velo entuziasti un profesionāli riteņbraucēji, kuri cīnījās par
punktiem sacensību „Elkor – Giant” Latvijas kausa posma ietvaros.
Kopumā velobrauciens pulcēja 582 dalībniekus.

Ķekavas novada pašvaldība izsludina
pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētās ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētās kanalizācijas sistēmai.

p u b l i c i tāt e s f oto
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Finišējis pirmais Ķekavas velobrauciens

Mijoties spēcīgam pretvējam un siltiem saules stariem, 25. maijā veiksmīgi noslēdzās
pirmais Ķekavas velobrauciens, kas četrās
dažādās distancēs pulcēja plašu dalībnieku
un līdzjutēju skaitu. Latvijas aktīvākie šosejas riteņbraucēji piedalījās 80 km garajā
„Ķekavas avota” sporta distancē. Pēc pašu
sportistu teiktā, Ķekavas trase ir unikāla

un ļoti interesanta, tāda nav nekur citur
Latvijā. Šajā distancē absolūtajā vērtējumā
53 dalībnieku konkurencē godalgotās vietas
ieņēma: Kristaps Pelčers – 1. vieta, Ivo Viļumovs – 2. vieta, Egons Rozenfelds – 3. vieta.
Izaicinošajā 45 km garajā putnu fabrikas
„Ķekava” tautas distancē „Stiprie stilbiņi”
finišu sasniedza 124 velobraucēji, bet uz

PRIECĪGUS
LĪGO SVĒTKUS!

goda pjedestāla kāpa Ivars Milužs, kurš ieguva 1. vietu, kā arī Krišjānis Ratiniks un
Romans Trojanovs, kuri attiecīgi ieguva
2. un 3. vietu.
Sportistu prieks un gandarījums, sasniedzot finišu, bija neviltots, līdz ar to arī vēlēšanās atgriezties un sacensties šajā trasē
jau nākamgad!
Jāpiebilst, ka no sportistu puses vairākkārt
izskanēja pateicības vārdi Valsts policijas
ekipāžām, kas pavadīja visus riteņbraucējus, arī pašus lēnākos un tos, kuri finišu
sasniedza pēdējie.
Turpinājums 6. lpp.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada
11. jūlijam plkst. 19.00 kādā no Ķekavas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas
centriem – Baložos, Uzvaras prospektā 1A,
Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9-1, vai Daugmalē, „Salnās”.
Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību,
kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, Ķekavas
novada pašvaldība līdzfinansē pieslēguma
izbūvi atsevišķām sociālām iedzīvotāju
grupām.
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz
2000 eiro privātpersonai, lai izbūvētu pieslēgumu no centrālajiem tīkliem līdz pieslēguma vietai īpašumā. Ja šo pieslēgumu
izmantos vismaz trīs mājas, atbalsta apmēru var palielināt līdz 5000 eiro. Ķekavas
novada pašvaldības budžetā paredzētais
finansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai 2019. gadā ir 22
000 eiro.
Šim nekustamajam īpašumam ir jāatrodas
Ķekavas novadā, un tā sastāvā ir jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa ielu
jābūt izbūvētiem centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem.
Turpinājums 3. lpp.
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Ķekavas novada darba birža Par būtiskiem pārkāpumiem
no amata atbrīvoti divi
pulcē vairāk nekā
„Baložu komunālās saimniecības”
100 darba meklētāju
p u b l i c i tāt e s f oto

valdes locekļi

16. maijā pirmo reizi norisinājās Ķekavas
novada darba birža, kuru apmeklēja vairāk nekā 100 darba meklētāju, tostarp
skolēni, kuriem bija iespēja pieteikties
vasaras nodarbinātības projektā piedāvātajām vakancēm.
Darba biržā klātienē piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji un septiņi uzņēmumi: SIA „Rimi Latvia”, SIA „Maxima
Latvija”, SIA „Baltic Logistic Solutions”, SIA
„Dojus Latvija”, SIA „EMJ Metāls” un kempings „Zanzibāra”. Uzņēmumu stendos bija
iespējams iepazīties ar aktuālajām vakancēm
un no uzņēmuma pārstāvjiem uzzināt papildu informāciju par darba apstākļiem, bonusiem u.c. darba meklētājiem nozīmīgiem
jautājumiem. Vakances piedāvāja arī tādi
uzņēmumi kā AS „Putnu fabrika „Ķekava””,
SIA „Three L Technologies”, AS „SEB banka”.
Īpaši lielu interesi izrādīja jaunieši, jo darba
biržas ietvaros sākās pieteikšanās arī skolēnu
vasaras nodarbinātības projekta vakancēm.
Pasākuma ietvaros darbojās Jaunatnes inicia-

tīvu centra stends, kurā uz vietas bija iespējams izveidot savu CV un motivācijas vēstuli.
Darba biržas norises laikā tika saņemti 43 skolēnu pieteikumi, bet iepazīties ar vakancēm
un tām pieteikties joprojām ir iespējams (papildu informācija atrodama Ķekavas novada
mājaslapā, sadaļā „Izglītība”).
Kempinga „Zanzibāra” pārstāve apliecināja,
ka darba birža ir vērtīgs nākamā darbinieka
atrašanas formāts arī uzņēmējam, jo ir iespēja
klātienē satikt potenciālo darbinieku un veikt
pirmo sarunu. Ķekavas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne
Danovska norāda: „Šādu pasākumu rīkojām
pirmo reizi, tomēr, ņemot vērā dalībnieku
skaitu un skolēnu lielo interesi, saprotam, ka
šāds pasākums patiesi ir nepieciešams. Noteikti analizēsim, kā vēl efektīvāk sasniegt
mērķauditoriju, lai savestu kopā darba devēju
un potenciālo darbinieku, tādēļ arī nākamgad
plānojam organizēt šāda veida aktivitātes!”

Administratīvā pārvalde

Skolēnu vasaras nodarbinātības projektam
pieteiktas gandrīz 90 vakances
Ķekavas novada pašvaldības aicinājumam pieteikt vakances skolēnu darbam vasarā atsaukušies 15 uzņēmumi,
piedāvājot skolēnu brīvlaikā kopumā
88 vakances.
Uzņēmēji skolēniem piedāvā darboties vides
labiekārtošanas, uzkopšanas un dārzkopības
jomā, piemēram, pļaut zāli, ravēt puķu un
dārzeņu dobes, palīdzēt lauku saimniecībā,
tostarp zirgu aploku sakopšanā, kā arī iekārtot teritoriju svētkiem un pasākumiem.
Vairāki uzņēmumi piedāvā iespēju apgūt
pārdevēja palīga prasmes, attīstot iemaņas
klientu apkalpošanas jomā un mazumtirdzniecībā. Darba rokas tiek meklētas arī sabiedriskās ēdināšanas, sociālā darba un biroja
darba jomās.
Arī šogad uzņēmēji piedāvā skolēniem iesaistīties bērnu nometņu organizēšanā, kļūstot par nometņu vadītāju palīgu un sociālo
mediju speciālistu. Ķekavas novada interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā „Izglītība” – „Skolēnu vasaras nodarbinātības
projekts” ir apskatāms aktuālais saraksts ar
skolēniem piedāvātajām vakancēm, kā arī
Ķekavas novada uzņēmēji darbavietas novadā deklarētajiem skolēniem var pieteikt, aizpildot tur pieejamo pieteikuma anketu.
2019. gada jūnijs

Atgādinām, ka, atbalstot vietējos uzņēmējus, Ķekavas novada pašvaldība segs 50% no
vasarā nodarbināto skolēnu darba algas. Iniciatīva nodrošināt pusi darba algas par tiem
13–18 gadus vecajiem skolēniem, kuri mācās novada vispārējās izglītības iestādē un ir
deklarēti (vai viens no vecākiem ir deklarēts)
Ķekavas novadā, tiek īstenota jau sesto gadu.
Kā norāda uzņēmēji, kuri jau iepriekš ir piedalījušies projektā, darba devējam sadarbība
ar skolēniem ir lieliska iespēja gan iegūt papildu atbalstu ikdienas darbos, gan iepazīt jauno
paaudzi kā potenciālos darbiniekus nākotnē.
Skolēni jau var pieteikties izsludinātajām vakancēm, nosūtot savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv.
Saraksts ar piedāvātajām vakancēm vēl tiks
papildināts līdz jūnija beigām. Pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieki šajā procesā ir kā starpnieki – saņemot
CV un motivācijas vēstules, pieteikumi tālāk
tiek nosūtīti darba devējam, kurš savukārt izvēlas skolēnus darbam vasarā.
Papildu informāciju var saņemt Ķekavas
novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru
67935824.
Administratīvā pārvalde

Pamatojoties uz konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem SIA „Baložu komunālā saimniecība” (BKS) veiktajā
iepirkuma procedūrā par siltumtrases atjaunošanas būvdarbiem Baložu pilsētā, Ķekavas novada domes
priekšsēdētaja Viktorija Baire kā šī
pašvaldības uzņēmuma kapitāldaļu
turētāja pārstāve 6. jūnijā ārkārtas
dalībnieku sapulcē uzteica pilnvarojuma līgumus diviem BKS valdes locekļiem – Edgaram Mencim un Aigaram Evardsonam.
„„Baložu komunālās saimniecības” valde ir
atbildīga par likumīgu iepirkuma norises
organizēšanu, taču tā šajā procesā diemžēl
ir pieļāvusi būtiskus likumpārkāpumus un
apzināti slēpusi informāciju no domes par
iepirkuma procesā konstatētajiem pārkāpumiem, tāpēc valdei ir pilnībā jāuzņemas
atbildība par šo rīcību un negatīvajām sekām,” uzsvēra V. Baire, piebilstot, ka, saņemot pilnu dokumentācijas paketi šajā
jautājumā, viņa izvērtēs iespēju vērsties
tiesībsargājošajās institūcijās.
Būtiskie pārkāpumi norādīti saņemtajā
negatīvajā atzinumā no Finanšu ministrijas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
(CFLA), kura veica šī iepirkuma dokumentācijas un norises pārbaudi. Papildus tam
par šo atzinumu, kas nosūtīts „Baložu komunālajai saimniecībai”, kā arī par plānoto tikšanos ar CFLA, uzņēmums apzināti
nebija informējis Ķekavas novada domes
priekšsēdētāju kā kapitāldaļu turētāja pārstāvi.
Savā atzinumā CFLA konstatējusi, ka „Baložu komunālā saimniecība” iepirkumā ir
nepamatoti izvirzījusi pretendentam specifiskas prasības attiecībā pret iepirkumā

noteiktajiem veicamajiem darbiem, tādējādi BKS ir ierobežojusi konkurenci iepirkumā, kas nav pieļaujams.
Tāpat CFLA norāda, ka iepirkuma procesā
ir pārkāpts vienlīdzības un taisnīgas attieksmes princips, jo, neskatoties uz to, ka iepirkumā izvēlētā uzņēmuma piedāvājums
neatbilda iepirkuma dokumentācijas un
kvalifikācijas prasībām, tas tomēr ticis vērtēts, lai gan šis pieteikums bija jānoraida
un to nedrīkstēja virzīt tālākai vērtēšanai.
Ņemot vērā šos būtiskos BKS pieļautos
pārkāpumus un to, ka konstatētos pārkāpumus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un tie var
ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību
piešķiršanu, CFLA sniegusi negatīvu atzinumu par BKS organizēto siltumtrašu
būvniecības iepirkumu un aicina veikt iesniegto piedāvājumu atkārtotu vērtēšanu
vai izbeigt iepirkuma procedūru un iepirkumu izsludināt atkārtoti.
Balstoties uz šiem CFLA konstatētajiem
būtiskajiem pārkāpumiem, 6. jūnijā tika
sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce. Par
pagaidu BKS valdes pilnvaroto valdes locekli iecelta Ķekavas novada pašvaldības
Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Andra Vanaga.
Atgādinām, ka siltumtrases atjaunošanas
modernizācijai „Baložu komunālā saimniecība” bija piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu
gandrīz 300 tūkstošu eiro apmērā. Lai
savlaicīgi izvēlētos saimnieciski izdevīgākos būvdarbu veicējus un šogad uzsāktu
darbus, tika izsludināts iepirkums par siltumtrases atjaunošanas būvdarbiem Baložu pilsētā.
Administratīvā pārvalde
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Uz šo pašvaldības finansiālo atbalstu varēs
pretendēt:
l trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji,
vientuļie pensionāri;
l daudzbērnu ģimenes (personai ir trīs vai
vairāk nepilngadīgu bērnu vecumā līdz
18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs
nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads);
l 1. vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam
ar invaliditāti;

politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanas
kārtību lasiet Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15/2017. „Par Ķekavas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās
kanalizācijas sistēmai”.
l

Attīstības un būvniecības pārvalde

Labiekārtota atpūtas vieta
pie Daugavas Ziedonī
Ķekavas novada pašvaldība labiekārtojusi atpūtas vietu pie Daugavas Ziedonī. Atpūtas vieta tika veidota un labiekārtota atbilstoši universālā dizaina
prasībām, tādēļ to ērti varēs izmantot
gan bērni un ģimenes, gan seniori un
personas ar īpašām vajadzībām.
Labiekārtošanas darbu rezultātā ir izveidots gājēju celiņš, smilšu pludmales zona,
uzstādīts rotaļu elements, velosipēdu
statīvs, lapene, ģērbtuve un informācijas
stends, kā arī novietota biotualete. Tāpat
teritorija ir aprīkota ar apgaismojumu, soliņiem un atkritumu urnām, kā arī autostāvvietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
vai operatīvajam (neatliekamās palīdzības)
transportam. Ķekavas novada pašvaldība
veiks arī niedru pļaušanu un ūdens kvalitātes novērtēšanu, lai tas neradītu kaitējumu peldētāju veselībai.
Projekta Nr. 1-08/108/2018 „Atpūtas vietas
pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana” mērķis ir uzlabot publisko ūdeņu
kvalitāti un ekoloģisko stāvokli, nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību
Ķekavas novadā, labiekārtojot atpūtas

foto: velga kūkuma

Piesakies līdzfinansējumam
mājas pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādei un kanalizācijai
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vietu pie Daugavas Katlakalna ciemā, kā
arī uzlabot dzīves vides kvalitāti novada
iedzīvotājiem un viesiem.
Projekts īstenots ar valsts budžeta programmas
„Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas
„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Ūdeņu
aizsardzība” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība” līdzfinansējumu.

Ķekavas novada sporta skolu turpmāk vadīs Ints Vancāns
Ķekavas novada domes 16. maija sēdē
deputāti Ķekavas novada sporta skolas
direktora amatā iecēla Intu Vancānu,
kurš līdz šim strādājis par florbola treneri, sporta skolotāju Ķekavas vidusskolā, kā arī ir florbola kluba „Ķekavas
Bulldogs” valdes loceklis un mārketinga
projektu vadītājs.
Inta Vancāna kandidatūra šim amatam ir
saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju. Sporta skolas direktora pienākumus viņš
sāks pildīt ar šā gada 1. jūliju, kad būs noslēdzies šis mācību gads.
Ķekavas novada pašvaldība atklātu konkursu uz Ķekavas novada pašvaldības
iestādes „Ķekavas novada sporta skola”
direktora amatu izsludināja šogad janvārī.
Izskatot 14 iesniegtos pieteikumus, komisija konkursa otrajai kārtai virzīja piecus
pretendentus. No tiem augstāko vērtējumu ieguva florbola treneris, sporta skolotājs un florbola kluba „Ķekavas Bulldogs”
valdes loceklis un projektu vadītājs Ints
Vancāns. I. Vancānam ir bakalaura akadē-

miskais grāds sportā, kā arī profesionālā
augstākā izglītība kvalifikācijā izglītības
un sporta darba speciālists un menedžeris,
florbola vecākais treneris.
Jaunieceltais direktors kā prioritāros darbus
redz Ķekavas novada sporta skolas akreditācijas atzinuma izvērtēšanu, lai, pamatojoties
uz atzinumā sniegto informāciju, lemtu par
turpmākajiem darbiem un nepieciešamajiem
uzlabojumiem skolas darbībā.
Tāpat I. Vancāns kā ceļa karti izmantos pašvaldības redzējumu par Ķekavas novada sporta
skolas attīstības vīziju un attīstības virzieniem
2019.–2022. gadā, kas ietver konkrētus uzdevumus un rīcības virzienus, lai sasniegtu skolai izvirzītos mērķus un prioritātes.
I. Vancāns norāda, ka viens nozīmīgākajiem
darbiem ir arī sava sporta laukuma vai sporta
zāles izveide, jo šobrīd sporta skolai nav savu
telpu treniņu norisei, tādēļ izmantotas tiek
gan Ķekavas novada izglītības iestāžu sporta
zāles un stadions, gan citu pašvaldību rīcībā
esošie sporta kompleksi.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada izglītības iestādes absolvē 264 skolēni
Šogad Ķekavas novada vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes izglītības
iestādes kopumā absolvē 264 skolēni.
Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sniegtās informācijas, Ķekavas
novadā 2018./2019. mācību gadā vispārizglītojošās izglītības iestādes pabeigs
129 skolēni, bet profesionālās ievirzes
skolas – 71 audzēknis. Šogad atestātu par
vidējās izglītības iegūšanu saņems 38 skolēni – 31 no Ķekavas vidusskolas un septiņi no Baložu vidusskolas.

9. klasi šogad absolvēs 155 skolēni; visvairāk
absolventu – 87 skolēni – būs Ķekavas vidusskolā, 48 absolventi – Baložu vidusskolā,
Daugmales pamatskolas 9. klasi beigs 13 bērnu, privātskolu „Gaismas tilts 97” – 7 bērni.
Ķekavas novada profesionālās izglītības
iestādes šogad maijā absolvēja kopumā
71 audzēknis: sporta skolā – 32, mākslas
skolā – 22, mūzikas skolā – 17. Tāpat svinīgās liecības Pļavniekkalna sākumskolā maijā saņēma astoņpadsmit 6. klases skolēni.
Administratīvā pārvalde
2019. gada jūnijs
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vide

Atkritumu šķirošanas iespējas
Ķekavas novadā
Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu
pārvalde atgādina, ka šobrīd Ķekavas
novadā ir vairākas iespējas, kā šķirot
sadzīves atkritumus, – novadā izveidoti
publiskie atkritumu šķirošanas punkti un
viens laukums.

Šķirošanas punkta izveidi, materiāla izvešanu un novērtēšanu nodrošinās vides
pakalpojumu uzņēmums „Clean R”. Pakalpojums privātmāju iedzīvotājiem ir
bez maksas. Punktu veidos divi konteineri: zaļš stiklam un dzeltens iepakojumam,
kas piemērots metāla, papīra/kartona un
plastmasas/PET iepakojumam. Konteineri
būs slēgti, piemēroti tikai šķirotā materiāla
ievietošanai, lai novērstu sadzīves atkritumu ievietošanu tajos. Konteineru punktu
kvalitāte tiks vērtēta 10 mēnešus. Ja šajā
laikā iedzīvotāji punktus neizmantos vai
izmantos sadzīves atkritumu izmešanai,
punkts tiks slēgts.
Pašvaldība un „Clean R” izvērtēs un nepieciešamības gadījumā dažus no punktiem
aprīkos ar videonovērošanu, lai nodrošinātu drošību un kārtību tajos.

Tāpat tiem privātmāju īpašniekiem, kuri
vēlas šķirot atkritums, ir iespēja iegādāties
arī dalīto atkritumu somas. Fiziskās personas, kurām ir noslēgts sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas līgums ar SIA „Clean R”,
somas var iegādāties SIA „Baložu komunālā saimniecība” vai SIA „Ķekavas nami”
apkalpošanas centros. Tās nopērkamas arī
saimniecības preču veikalā TC „Dālderi”
(Ķekava, Nākotnes iela 1) un SIA „Narvesen Baltija” (Ķekava, Gaismas iela 17A, pie
„Latvijas Pasta”).
Tāpat Ķekavas novada privātmāju rajoniem un apkaimēm, kur koncentrējas piecas un vairāk privātmāju, ir iespēja pieteikties bezmaksas šķirošanas punkta izveidei.

Pieteikšanās pakalpojumam
Vienojieties ar kaimiņiem, ka vēlaties savu
māju tuvumā šķirošanas punktu.

Piesakieties Ķekavas novada pašvaldībā, rakstot Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes pārstāvim Jānim Vaivodam uz
e-pasta adresi janis.vaivods@kekava.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29262256.
Ja jums ir padomā konkrēta konteineru
punkta novietošanas iespēja, informējiet
arī par to. Arī Ķekavas novada pašvaldības
eksperti izvērtēs privātmāju rajonus un iespējas tur izvietot šķirošanas punktus.
Pēc pieteikumu saņemšanas pašvaldības
atbildīgie eksperti izskatīs konkrēto privātmāju rajonu, zemes īpašumtiesības un
atradīs piemērotāko un ērtāko konteineru
uzstādīšanas vietu konkrētajā apkaimē,
kas vienlaikus būs estētiska un pilsētvidei
piemērota.
Pēc vietas izvēles „Clean R” izveidos šajā
vietā šķiroto atkritumu konteineru punktu. Tā izveide būs bez maksas.
„Clean R” nodrošinās punktu uzturēšanu
un šķirotā materiāla izvešanu divas reizes
mēnesī.

Iespēja šķirotos atkritumus
nogādāt kādā no trīspadsmit
publiski pieejamajiem
šķiroto atkritumu punktiem

Baložos
l

l

Ķekavā
l

l

l

Šķirošanas laukums Ķekavas novadā

Krustkalnos
uzstādīti jauni soliņi
Pateicoties „Ķekavas novada fonda” izsludinātajam projektu konkursam „Savam novadam”, labiekārtots Ķekavas
novada Krustkalnu ciema „Elektriķu”
mājas pagalms – uzstādīti jauni soliņi un
atkritumu urna.
2018. gada oktobrī noslēdzās „Ķekavas
novada fonda” organizētais projektu konkurss „Savam novadam”, kurā bija iespēja saņemt finansējumu Ķekavas novada
vides labiekārtošanai, dzīves telpas uzlabošanai un radošo iniciatīvu īstenošanai.
Konkursā tika atbalstīta arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Ērtums”,
kas saņēma 500 eiro lielu finansējumu, lai
2019. gada jūnijs

l

ekrānšāviņš

l

l

l

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums
„Gurnicas”, šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks: otrdiena
9.00–13.00, trešdiena 15.00–19.00, ceturtdiena 9.00–13.00, piektdiena 13.00–
17.00, sestdiena 11.00–15.00;
Gaismas iela 17, konteineri atrodas Ķekavas Kultūras nama iekšpagalmā;
Rīgas iela 26, konteineri atrodas Doles
Tautas nama pagalmā;
Skolas iela 3, konteineri atrodas pie Ķekavas Mūzikas skolas;
Gaismas iela 19, k. 9, konteineri atrodas
pie Ķekavas novada pašvaldības ēkas;
Ausekļa iela 10, konteineri atrodas SIA
„Ķekavas Sadzīves servisa centrs” teritorijā;
Nākotnes iela 3, konteineri atrodas SIA
„Ķekavas nami” teritorijā – ieeja no
Dienvidu ielas.

Daugmalē
l

„Bāliņi”, konteineru laukums atrodas pie
bijušās katlumājas.

Katlakalnā
l

ķēts ar paskaidrojošu tekstu, tieši kādus
atkritumus tajā drīkst ievietot un kādus
nedrīkst.

Īpašās akcijas
Pašvaldība sadarbībā ar „Clean R” divas
reizes gadā nodrošinās iespēju iedzīvotājiem bez maksas šajā laukumā nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdā-

mos atkritumus un lielgabarīta atkritumus.
Gada laikā šo akciju ietvaros ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs šajā laukumā bez
maksas varēs nodot četras vieglās automašīnas riepas, kā arī līdz 150 kg lielgabarīta
atkritumu. Iecerēts, ka akcijas norisināsies
katru gadu no 15. marta līdz 15. aprīlim un
no 15. oktobra līdz 15. novembrim. Iedzīvotāji par tām tiks informēti.

foto: dzīks “ērtums”

Atrašanās vieta: Ķekava, „Gurnicas”, SIA
„Lautus” teritorijā. Laukuma darba laiks:
l Otrdiena plkst. 9.00–13.00
l Trešdiena plkst. 15.00–19.00
l Ceturtdiena plkst. 9.00–13.00
l Piektdiena plkst. 13.00–17.00
l Sestdiena plkst. 11.00–15.00
l Pirmdiena, svētdiena – slēgts.
Laukuma kopējā platība ir 40 m2, tas ir apsargāts un labiekārtots ar žogu. Novada
iedzīvotāji šajā laukumā bez maksas var
nodot:
l kartonu un papīru,
l plastmasas atkritumus,
l stiklu,
l metālu,
l baterijas,
l nolietotās elektropreces,
l sadzīvē radušos bīstamos atkritumus,
l lielgabarīta atkritumus,
l koksni.
Lai izglītotu iedzīvotājus un nodrošinātu
pareizu šķirošanu, katrs konteiners ir mar-

Skolas iela 4, atkritumu konteineri atrodas pie Baložu Kultūras nama;
Krišjāņa Barona iela 1, atkritumu konteineri atrodas SIA „Baložu komunālā
saimniecība” teritorijā.

Pļavniekkalna iela 35, konteineri atrodas
Katlakalna Tautas nama pagalmā.

Rāmavā
l

„Rāmaviņa”, konteineri
Depkina muižas.

atrodas

Mellupos
„Lillijas 1”, konteineri atrodas pie Mellupu
sociālās mājas.

skaitļi
Savākto atkritumu apjoms

Lielajā talkā

34 tonnas

sadzīves atkritumu

14 tonnas
riepu

„Eko dienā”
īstenotu projektu „Pagalma labiekārtošana
Ķekavas novada Krustkalnos”.
Iestājoties labvēlīgākiem laikapstākļiem,
2019. gada pavasarī projekts ir īstenots,
un turpmāk Krustkalnu „Elektriķu” mājas
iedzīvotāji varēs ērti atpūsties zem ābeļu
zariem izvietotajos soliņos.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Ērtums” aicina arī citus iedzīvotājus izmantot iespējas un pieteikties nevalstisko organizāciju projektu atbalsta
konkursiem.
DzĪKS „Ērtums”

pie

630 m3

lielgabarīta un nolietoto
elektropreču atkritumi

349
riepas
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28. maijā sadarbības memorandu starp
Ķekavas novada pašvaldību un biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju padome”
(ĶNUP) parakstīja domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire un ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis, kurš padomi vada no
2019. gada 19. marta.
Memoranda atkārtota parakstīšana bija nepieciešama, jo iepriekš parakstītais dokuments bija zaudējis juridisko spēku, savukārt
esošais būs saistošs no 2019. gada 28. maija
līdz 2021. gada 31. janvārim. Parakstot memorandu, puses apņemas veicināt novada
un uzņēmējdarbības attīstību, īstenot kopīgus projektus un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu.
Atjaunotais memorands paredz īstenot arī
atsevišķas, konkrētas aktivitātes, tostarp
Ķekavas novada uzņēmēju dienu un Uzņēmēju gada balvas pasākumu norisi.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzskata, ka regulāra komunikācija
un kopīgs redzējums par uzņēmējdarbības

makulatūras

2018./2019. mācību gadā SIA „Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas
konkursā „Tīrai Latvijai!” piedalījās kopumā 92 720 bērnu un jauniešu no 388 izglītības iestādēm, savācot un pārstrādei
nogādājot 939,545 tonnas makulatūras.

Ervīns Lasmanis un Viktorija Baire, parakstot sadarbības memorandu.
attīstību novadā ir būtisks priekšnosacījums
veiksmīgai sadarbībai nākotnē: „No šī gada
sākuma kopā ar pašvaldības kolēģiem regulāri viesojamies dažādos Ķekavas novada uzņēmumos, lai uzklausītu uzņēmēju veiksmes
stāstus, attīstības plānus un arī aktuālos problēmjautājumus. Mēs kā pašvaldība ļoti cenšamies rast veiksmīgu komunikāciju, lai iespēju
robežās sniegtu priekšlikumus un padomus,
kas uzņēmējiem palīdzētu augt, attīstīties un
kļūt konkurētspējīgiem arī ārpus Latvijas tirgus,” atzīst V. Baire, piebilstot, ka memorands
kalpos kā atbalsts kopīgo mērķu sasniegšanai. Ar biedrības „Ķekavas novada uzņēmēju padome” un Ķekavas novada pašvaldī-

bas sadarbības memorandu un tā pielikumu
– darba plānu līdz 2021. gada 31. janvārim –
var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, sadaļā „Bizness”.
Memoranda izpildi no pašvaldības puses
koordinē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu
vadītāja, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska (e-pasta adrese kristine.
danovska@kekava.lv), no biedrības puses –
ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis (e-pasta adrese ervins.lasmanis@knup.lv)
vai tā pilnvarotās personas.
Administratīvā pārvalde

dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē 30. maijā
tika izskatīti 34 jautājumi:
l

l

l
l
l
l

l

l

l

l
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l
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par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019. gada 16. maija lēmumā
Nr. 13 (protokols Nr.12) „Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu
projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai”;
par Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un divu bāriņtiesas locekļu
ievēlēšanu;
par sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidi;
par dzīvojamās telpas Gaismas ielā 19, k. 8, Ķekavā, izīrēšanu A.T.;
par V. K. atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas komisijās;
par Ķekavas novada pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisijas
sastāvu;
par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu;
par zemes piešķiršanu nomā S. Č. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs” Daugmalē;
par zemes piešķiršanu nomā I. F. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Spriegumi” Ķekavā;
par zemes piešķiršanu nomā L. K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši” Katlakalnā;
par zemes piešķiršanu nomā J. B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši” Katlakalnā;
par zemes piešķiršanu nomā V. Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes” Ķekavā;
par grozījumiem 2015. gada 6. maija zemes nomas līgumā Nr. 2119/15/83;
par saistošo noteikumu „Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošu un
piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu;
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Baložu pilsētā un Daugmales pagastā piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;
par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Valdlaučos un Krustkalnos,
Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;
par grozījumiem 2014. gada 1. augusta nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
līgumā Nr. 21-22/14/137;
par nekustamā īpašuma Bluķa ielā 9, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
par nekustamā īpašuma „Maztīnes” Ķekavas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu;
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA
„Rīgas ūdens”;
par grozījumiem 2016. gada 4. jūlija sadarbības līgumā Nr. 21-22/16/71
„Par muzejdzelzceļa izveidi uz Baložu kūdras dzelzceļa bāzes”;
par jaunas atkritumu dalītas savākšanas, šķirošanas un presēšanas vietas
izveidi „Kroņos” Ķekavas pagastā;
par administratīvā līguma parakstīšanu par ceļa zīmju izvietojuma saskaņošanu, uzstādīšanu, uzturēšanu un noņemšanu;
par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma” īstenošanai;

l

l

l

l
l
l
l

l

par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma „Dārzkopības sabiedrība „Titurga”” grozījumu izstrādes uzsākšanai
Baložos;
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
Plieņu iela 5 un Plieņu iela 6, Katlakalnā;
par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Irbenāju iela 4,
Krogsilā;
par Akmeņsalas ielas Alejās, Ķekavas pagastā, daļu iegādi;
par atteikumu izskatīt pēc būtības K. V. apstrīdēšanas iesniegumu;
par R. S. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;
par Iecavas novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu;
par V. M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu par 2019. gada 2. aprīļa Ķekavas novada būvvaldes lēmuma Nr. BIS-BV-5.11-2018-24 apstrīdēšanu.

Pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē godpilno 3. vietu
izcīnījusi Ķekavas vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 16 tonnas un 713 kilogramus nevajadzīgu papīru un kartonu.

Sausajā Daugavā
ielaisti 162 tūkstoši
zušu mazuļu
p u b l i c i tāt e s f oto

Lai turpinātu veicināt uzņēmējdarbības
attīstību novadā, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire atkārtoti parakstījusi sadarbības memorandu
ar biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju
padome”.

foto: laura barkāne

Ķekavas
Paraksta sadarbības memorandu
savāc
ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi vidusskola
16 tonnas

Lai papildinātu zušu krājumu Latvijas
ūdeņos un veicinātu sugas saglabāšanu, 14. maijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” speciālisti Sausajā Daugavā Katlakalna teritorijā ielaida 162 tūkstošus
stikla zušu mazuļu.
Kā informē zinātniskā institūta Zivju resursu pētniecības departaments, šajā dienā
zušu ielaišana notika piecās upēs un četros
ezeros: Daugavā un tās attekās – Sausajā
Daugavā un Vecdaugavā, Juglā, Lielajā
Juglā, Mazajā Juglā, Buļļupē, kā arī Ķīšezerā, Juglas ezerā, Lielajā Baltezerā un Mazajā Baltezerā. Kopumā šajā reizē ielaisti
680 tūkstoši stikla zušu mazuļu.

Ķekavas novada domes sēdē 16. maijā izskatīts 21 jautājums:
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par sadarbības memoranda parakstīšanu;
par detālplānojuma apstiprināšanu – Rāmavas iela 52;
par detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai – Muižnieki-1;
par zemes piešķiršanu nomā E. K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra masīvs” Daugmalē, kadastra Nr. 8056 002 0270;
par zemes piešķiršanu nomā S. B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši” Katlakalnā, kadastra Nr. 8070 005 0064;
par zemes piešķiršanu nomā S. V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaļķīši” Katlakalnā, kadastra Nr. 8070 005 0064;
par zemes piešķiršanu nomā I.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežs Nr. 21” Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1033;
par nekustamā īpašuma „Tilderi” atsavināšanu;
par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lejas iela 8;
par sadarbības līguma parakstīšanu par autobusa pieturvietas „Alejas” apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu;
par sadarbības līguma parakstīšanu par autobusa pieturvietas „Vimbas”
apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu;
par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai;
par pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projekta
„Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas
Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;
par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola”
direktora iecelšanu amatā;
par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā;
par Pļavniekkalna sākumskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
par projekta iesniegšanu atklātā projektu konkursā;
par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu;
Bāriņtiesas nolikums;
par dzīvojamās platības izīrēšanu A. S.;
pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” 2019. gada darba plāns.

Administratīvā pārvalde

Fakti par Eiropas Parlamenta
vēlēšanām Ķekavas novadā
Uz vēlēšanām Ķekavas novadā devās
42,66% jeb 7008 iedzīvotāji. Pirmajās
divās iepriekšējās balsošanās dienās
visaktīvākie vēlētāji bijuši tieši Ķekavas
novadā, kur divu dienu laikā nobalsoja 7,17% iedzīvotāju.
Iepriekšējās balsošanas dienās novēlējuši 2649 iedzīvotāji, bet vēlēšanu dienā –
4313 iedzīvotāji.
Ķekavas novadā darbojās septiņi vēlēšanu
iecirkņi. Vislielākā vēlētāju aktivitāte bijusi
vēlēšanu iecirknī Nr. 785, kas atradās Ķekavas Kultūras namā.
Pieci populārākie saraksti Ķekavas novadā,
par ko iedzīvotāji ir balsojuši: „Jaunā Vienotība” (30,52%), Nacionālā apvienība (20,66%),
„Attīstībai/Par!” (16,27%), „Saskaņa” (8,01%)
un Jaunā konservatīvā partija (6,12%).
Informācijas avots: cvk.lv
2019. gada jūnijs
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novada ziņas

Finišējis pirmais Ķekavas velobrauciens
f oto : E d g a r s S pa r a n s

Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

f oto : E d g a r s S pa r a n s

f oto : E d g a r s S pa r a n s

Visplašāk pārstāvētajā „Oshee” ģimenes distancē finišēja 183 dalībnieki, un septiņus kilometrus garajā trasē 1. vietu ieņēma Eldars
Šarafutdinovs, bet īpašās nominācijās tika
sveiktas piecas ģimenes: „Krāšņākā” – Koļesovu ģimene (Marina, Sofija un Stefānija),
„Jautrākā” – Linbergu ģimene (Sandris, Evelīna, Inese un Karolīna), „Kuplākā” (izlozes
kārtībā) – Lipšānu ģimene (Agnese, Tīna,
Sandis, Ralfs Kristers un Toms), „Patriotiskākā” – Vanagu ģimene (Marta, Evita, Jānis un
Edgars), „Skaļākā” – TDA „Zīle”. Specbalvu –
pilnu aukstuma somu ar „TU saldējumu” –
izlozē ieguva Māris Dalbiņš.
„Herkuless” bērnu distanci pievarēja 87 mazie censoņi, un, lai motivētu jauniem izaicinājumiem, katrs dalībnieks saņēma piemiņas
medaļu un pārsteiguma balvu. Ķekavas novada sporta svētku ietvaros notika arī ikgadējās bērnu sacensības „Stiprais cālis” ar dažādām aktivitātēm pašiem mazākajiem svētku
dalībniekiem, kas noslēdzās ar bērniem iemīļoto putu ballīti.
Atbalstītājiem un līdzjutējiem tika nodrošinātas dažādas interesantas un aizraujošas aktivitātes – laivošana, šautriņu mešana, basketbola soda metieni, vieglatlētika ar daudzcīņas

elementiem u.c., kā arī spraigā cīņā tika aizvadīts pludmales volejbola turnīrs. Savukārt
mazajiem atbalstītājiem tika sarīkota jautra
putu ballīte un dažādas sportiskas aktivitātes,
kur ikvienam dalībniekam bija iespēja cīnīties
par „Stiprā cāļa” titulu.
Ķekavas novads izsaka pateicību ikvienam
dalībniekam un līdzjutējam, kurš ar savu
klātbūtni radīja īstus sporta svētkus! Tāpat
liels paldies sacensību ģenerālsponsoram
putnu fabrikai „Ķekava” un atbalstītājiem –
„Ķekavas avots”, „Herkuless”, „TU saldējums”, „Bella Happy”, „Piebalgas alus”,
TC „Liiba”, „Baltā bura”, „Oshee”, „Sporta
punkts”, automašīnu „Škoda” oficiālajam
pārstāvim Latvijā – „Green Motors”, „Baltā
bura”, „Rīgas šampanietis”, „Hanzas maiznīca”, „My Fitness” un „Narvesen”. Ķekavas
velobraucienu organizēja Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūra.
Ķekavas velobrauciena rezultātus var skatīt
vietnē fotofiniss.lv, savukārt plašo fotogaleriju iespējams aplūkot Ķekavas novada pašvaldības un Sporta aģentūras sociālo tīklu
kontos, kā arī pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.

f oto : E d g a r s S pa r a n s

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Pieteikumus projektu atbalsta konkursam
var iesniegt līdz 14. jūnijam
Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti
un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā novadā, Ķekavas novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos novada fizisko
personu un nevalstisko organizāciju
projektu atbalsta konkursam.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:
l Ķekavas novadā uzlabo un attīsta publiski
pieejamu infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides
labiekārtošana u.c.);
l veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot
viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos;
l veicina sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē
Ķekavas novadā, un ieguvējiem no projekta
rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotā2019. gada jūnijs

jiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 2000 eiro.
Projektu realizācijas termiņš – līdz 2019. gada
30. novembrim.
Projekta pieteikumus var iesniegt līdz
2019. gada 14. jūnijam plkst. 14.00 kādā no
Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem: Baložos, Uzvaras prospektā 1A; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9-1, vai
Daugmalē „Salnās”.
Neskaidrību gadījumā, iepriekš piesakoties, var saņemt konsultācijas Ķekavas
novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9-1.
Ķekavā, 21. kabinetā. Kontaktinformācija:
tālruņa numurs 67847167, e-pasta adrese
agita.eizenberga@kekava.lv.
Projektu konkursa nolikums, pieteikuma
veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami
interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā
„Aktualitātes”.
Attīstības un būvniecības pārvalde

IZLAIDUMU
LAIKS
14.06. | plkst. 15.00

14.06. | plkst. 17.00

Ķekavas vidusskolas
9. klašu izlaidums
Ķekavā, Nākotnes ielā 1a

Baložu vidusskolas
9. un 12. klašu izlaidums

14.06. | plkst. 18.00

15.06. | plkst. 17.00

Privātskolas “Gaismas tilts 97”
izlaidums

Daugmales pamatskolas izlaidums
pamatskolas sporta zālē

20.06. | plkst. 18.00

28.06. | plkst. 17.00

Sporta skolas izlaidums
Ķekavā, Nākotnes ielā 1a

Ķekavas vidusskolas
12. klašu izlaidums
Ķekavā, Nākotnes ielā 1a
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dažādi
paziņojumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Dārziņi” Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019. gada 2. maija sēdes lēmumu Nr. 12 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dārziņi” Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Dārziņi” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
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 (14. kab., tālr.
nr. 67847161), pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Paziņojums par detālplānojuma „Muižnieki-1” nekustamajam īpašumam
„Muižnieki-1” Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019. gada 16. maijā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma „Muižnieki-1”
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir ielas daļas izdalīšana.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks – no 2019. gada 11. jūnija līdz 2. jūlijam.
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 2019. gada 27. jūnijā plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Gaismas iela 19, k. 9, 14. kab., Ķekava, Ķekavas pagasts).
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, 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. 9-1, 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 (14. kab., tālr. nr. 67847161 (Andris Lācis)). 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 iesniedzējs 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 nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu atkārtotai
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019. gada 2. maijā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidotā projekta atkārtotu
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks – no 2019. gada 11. jūnija līdz 2. jūlijam.
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 2019. gada 20. jūnijā plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Gaismas ielā 19, k. 9, 26. kab., Ķekavā, Ķekavas pagastā).
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, 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. 9-1, 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 (14. kab., tālr. nr. 67847161 (Andris Lācis)). 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 iesniedzējs 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 apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019. gada 16. maija sēdes lēmumu Nr. 3 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā.
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 (14. kab., tālr.
nr. 67847161), pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada atpūtas vietās
ūdens kvalitāte ir izcila
Veicot ikgadējās ūdens pārbaudes
populārākajās iedzīvotāju atpūtas vietās pie ūdens Ķekavas novadā, konstatēts, ka novada teritorijā Daugavā,
Ķekavas upē un Titurgas ezerā ūdens
ir tīrs un peldēšanai drošs.
Ūdens pārbaudes veica laboratorija – SIA
„Vides audits”, pēc Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes pasūtījuma
šādās iedzīvotāju atpūtas vietās pie ūdens:
Daugmalē – Daugavā pie atpūtas vietas

„Vedmeri” un pretī Nāves salai, Ķekavā –
Daugavā pie Dārznieku ielas un Ķekavas
upē „Dambītī”, Katlakalnā – Daugavā pie
Ievu ielas un Ziedonī pie Vēju ielas, kā arī
Baložos – Titurgas ezerā.
Rezultātā secināts, ka novada teritorijā Daugavā, Ķekavas upē un Titurgas ezerā ūdens
kvalitāte novērtēta kā izcila, ūdenstilpnes ir
tīras un peldēšanai drošas, ūdens paraugi
atbilst peldūdeņu normatīviem.
Īpašumu pārvalde

Skolas aicina darbā
pedagogus
ar 2019. gada 1. septembri
Daugmales pamatskolā
Aktuālās vakances
l angļu valodas skolotājs 1.–9. klasēs;
l mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem 5.–9. klasēs.
Paredzamais atalgojums 750–790 eiro par
vienu likmi (30 stundas). Tiesības mācīt vēl
kādu mācību priekšmetu pamatskolā tiks
vērtētas kā priekšrocība.
Iesniegumu un dzīves aprakstu (CV) sūtīt
uz e-pasta adresi daugmales.pamatskola@
kekava.lv. Pretendentiem nepieciešama MK
noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša
izglītība.
Par skolu vairāk var uzzināt mājaslapā
www.daugmalespamatskola.lv vai zvanot uz
tālruņa numuru 67957401.
Plašāka informācija par vakancēm, zvanot
Daugmales pamatskolas direktoram uz tālruņa numuru 26450969.

Baložu vidusskolā
Aktuālās vakances:
l latviešu valodas un literatūras skolotājs;
l informātikas skolotājs;
l sociālo zinību un vēstures skolotājs;
l ķīmijas skolotājs;
l krievu valodas un literatūras skolotājs.
Pretendentiem nepieciešama MK noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem

nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība.
Paredzamais atalgojums 750–900 eiro par
vienu likmi (30 stundas).
Iesniegumu un dzīves aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi balozu.vidusskola@
kekava.lv. Par skolu vairāk var uzzināt mājaslapā www.balozuskola.lv vai zvanot uz
tālruņa numuru 67917725.

Ķekavas vidusskolā
Aktuālās vakances:
l latviešu valodas un literatūras skolotājs
pamatskolas un vidusskolas klasēs;
l krievu valodas skolotājs pamatskolas un
vidusskolas klasēs;
l sociālo zinību skolotājs 5.–9. klasēs;
l sākumskolas skolotājs (vēlams, ar papildu kvalifikāciju – angļu valodas skolotājs
sākumskolā);
l fizikas skolotājs (nepilna slodze).
Pretendentiem nepieciešama MK noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” atbilstoša izglītība.
Plānotais atalgojums 880–915 eiro par
vienu likmi (30 stundas nedēļā).
Pieteikumu vakancei un dzīves aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.
vidusskola@kekava.lv. Plašāka informācija,
zvanot uz tālruņa numuru 29391623.

dzimtsarakstu nodaļas informācija (maijs)
Reģistrēti 19 jaundzimušie. Vecāki izvēlējušies vārdus: Olivia, Olivers, Agate, Jēkabs,
Gustavs, Arvis, Emīlija, Ance, Jete, Renārs, Veronika, Kārlis, Raivo, Rebeka, Marta, Adrija,
Hugo, divas meitenītes ieguvušas vārdu Dārta.
Reģistrētas piecas laulības.
Reģistrēti 11 mirušie: Zinaida Apine (1942), Gaļina Devjatovska (1950), Velta Franckeviča
(1951), Valentīna Jakovļeva (1930), Valentīna Ņefjodova (1947), Jānis Rauda (1952), Gunārs
Rāvičs (1939), Mārtiņš Saldanais (1948), Valentīna Tarejeva (1930), Vaclovs Verbicks (1946),
Silvija Zeimane (1939).

pašvaldības policijas informācija (maijs)
saņemti izsaukumi................................................................................................................ 352
uzsāktas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās.......................................................30
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi.......................................................12
saņemta korespondence..................................................................................................... 128
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.....................................................................91
pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības.........................................13
veiktas ekspertīzes..................................................................................................................... 7
nosūtīta korespondence...................................................................................................... 228
citām iestādēm nodoti materiāli............................................................................................83
patversmē nodoti dzīvnieki....................................................................................................28
patversmē nogādātas personas.............................................................................................. 7
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informācija politiski represētajiem
Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka 14. jūnijā Ķekavas novada Politiski represēto
biedrība organizē braucienu pa represēto piemiņas vietām Latvijā. Lūdzam politiski represētās personas pieteikties braucienam, zvanot uz Ķekavas klientu apkalpošanas centra tālruņa
numuru 67935803.
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foto: no komandas arhīva

Mūsējie – Latvijas čempioni basketbolā

foto: no komandas „miesnieki” arhīva

Ķekavas regbija 7
komandai –
Eiropas čempionu kauss

Ar divējādām sajūtām Ķekavas regbija 7 komanda „Miesnieki” maija beigās
atgriezās ar biķeri no Eiropas čempionu
kausa regbijā 7, kas norisinājās Sanktpēterburgā. Tā ir Latvijas klubu lielākā trofeja pēdējos gados klubu līmenī.
No vienas puses, noteikti no spēles kvalitātes
zīmes ir atzīmējama tikai spēle par biķeri pret
spēcīgo ASC „Dukla” komandu no Čehijas
un daži spēļu nogriežņi citās spēlēs. No otras puses, jāņem vērā, ka šī turnīra līmenis ir
audzis ļoti ievērojami, kas gan neliedza Ķekavas komandai ieņemt augstāku vietu nekā
iepriekšējā gadā.
Turnīra pirmā spēlē tika aizvadīta ar vairāku regbija 7 leģendu – tādu kā Oscar Ouma,
Collins Injera un Felix Ayange – pārstāvētu
britu komandu „Samurai Rugby”. Pirmā
punktu gūšanas iespēja bija tieši Ķekavas
klubam, tomēr turēt līdzi daudz pieredzējušākajiem spēlētājiem spēja tikai epizodiski.
Lai gan otrajā spēlē ķekavieši nespēja „sasmelt izlieto ūdeni” pret kaimiņiem un Lietuvas čempioniem „Baltrex–Šiaulia”, tomēr
intriga saglabājās līdz pēdējām sekundēm,
jo rezultāta starpība bija mazāka par 7 punktiem, Šauļu klubs teica pēdējo vārdu līdz ar
finālsvilpi.
Apakšgrupas trešo spēli „Miesnieki” aizvadīja stingri zem savām iespējām – bija gan
noraidījums, gan daudz brāķa. Rezultātā
piedzīvots zaudējums bezzobainā cīņā pret
„Grasshopper Club Zürich Rugby Section”
ar rezultātu 10:24, abus piezemējumus gūstot
Emīlam Balodim.
Pārkārtojot spēli un izanalizējot kļūdas, turnīra otrajā dienā ķekavieši uzvarēja abas spēles un izcīnīja kāroto trofeju.
Pusfinālā par biķeri ar rezultātu 26:10 tika pārspēta komanda „Södertälje Rugbyklubb” no
Zviedrijas un spraigā finālā, gandrīz „ideāli”

nospēlējot aizsardzībā, pārspēja čehu komandu ASC „Dukla”, pret kuriem 2018. gadā
piedzīvoja divus bezierunu zaudējumus
gan Sanktpēterburgā, gan lielākajā Eiropas
regbija 7 turnīrā „Amsterdam Sevens”.
Komandas galvenais treneris Kristaps Andersons, komentējot turnīru, atzīst: „Divās
dienās aizvadījām piecas spēles ar ļoti augsta
līmeņa pretiniekiem. Pirmajā dienā grupas
spēlēs diemžēl pietrūka aukstasinības un
pārliecības, lai brīdī, kad varēja izšķirties uzvarētājs, nosvērtu svaru kausus mūsu labā.
Līdz ar to nācās piedzīvot zaudējumus. Savukārt otrajā dienā izdevās aizvadīt lieliskas
spēles ar pašaizliedzīgu cīņu aizsardzībā un
veiksmīgiem uzbrukumiem, izcīnot Eiropas
čempionu kausa biķeri, kas vairākumam
spēlētāju bija pirmais taustāmais panākums
Eiropas mērogā.”
Jāizceļ mūsu līderi Elmārs Šefanovskis,
Emīls Balodis, Raivis Kokins, Krists Kruskops un Viktors Silvoniks, kuri aizvadīja
labu turnīru. Arī pārējie cīnījās savu iespēju robežās, tomēr no atsevišķiem maiņas
spēlētājiem gribētos lielāku pienesumu komandas rezultāta sasniegšanā un noturēšanā. „Ņemot vērā, ka komanda spērusi solīti
augstāk nekā iepriekšējā gadā, turnīru un
rezultātus var vērtēt kā labus, zinot, ka vairākums pretinieku bija profesionāļi. Tagad
īss brīdis apārstēt traumas, apdomāt kļūdas,
un nedēļas beigās – uz Amsterdamas regbija 7 turnīru,” pauž treneris.
Regbija klubs „Miesnieki” pateicas Ķekavas
novada pašvaldībai par atbalstu 2018. gada
sezonā, kurā tika izcīnīts Latvijas čempionu
tituls regbijā 7, kas ļāva iegūt iespēju piedalīties tik augstas klases regbija turnīrā un
pārbaudīt savus spēku cīņā ar profesionālām
komandām, kā arī par atbalstu 2019. gadā.
Komanda „Miesnieki”

sporta sacensību un pasākumu kalendārs
kad?

cikos?

kur?

kas?
Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-13,
„Real Pro”/FK „Auda”–SK „Super Nova”
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, SK „Krimulda”–FK „Limbaži”

14. jūnijā

14.00–15.30

FK „Auda” stadions

15. jūnijā

13.00–15.00

18. jūnijā

18.00–20.00

19. jūnijā
28. jūnijā
2. jūlijā

20.00–22.00
20.00–22.00
17.00–22.00

14. jūlijā

16.00–18.00

16. jūlijā

17.00–22.00

FK „Auda” stadions
Pie Baložu vsk.
Lielo spēļu vakars Baložos
sporta kompleksa
FK „Auda” stadions
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, FK „Alberts”–FK „Priekuļi”
FK „Auda” stadions
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, FK „Alberts”–FK „Valka”
Ķekavas sporta klubs „A7 Tūre” 3x3 basketbolā, Ķekavas novada sacensību 2. posms
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona,
FK „Auda” stadions
FK „Alberts”–FK „Staiceles Bebri”
Ķekavas sporta klubs „A7 Tūre” 3x3 basketbolā, Ķekavas novada sacensību 3. posms

2019. gada jūnijs

Basketbola kluba „Ķekava” U-11 vecuma grupa 1. un 2. jūnijā sīvā konkurencē izcīnīja Latvijas Republikas čempionu titulu. Apsveicam sportistus un viņu treneri Jāni
Bērziņu ar izciliem panākumiem!

Aizvadīti Ķekavas novada sporta svētki
Ķekavas novada sporta svētki šogad pirmo reizi norisinājās nedēļas garumā no
20. maija līdz 25. maijam, noslēdzoties ar Ķekavas velobraucienu. Dažādas sporta
sacensības un aktivitātes notika vairākās vietās – Rāmavā, Baložos un Ķekavā.
foto: velga kūkuma

Ķekavas regbija 7 komanda „Miesnieki” izcīna Eiropas čempionu kausu.

20. maijā novada sporta svētku nedēļa aizsākās ar krosa skriešanas sacensībām „Baložu
Bizons 2019”, kas ir populārs ne tikai Ķekavas novadā un kas notiek vairākos posmos.
Dalībnieki brauc no Rīgas un citiem kaimiņu
novadiem. Šoreiz sacensībās, kas vienlaikus
bija skriešanas seriāla 3. posms, piedalījās
140 dalībnieki.
21. maija vakarā Rāmavas sporta laukumā notika orientēšanās spēle „Ķekavas
novads”, kurā piedalījās 57 dalībnieki.
Katram dalībniekam atkarībā no vecuma
grupas tika izsniegta lapiņa, kurā bija atzīmēti apdzīvoti punkti Ķekavas novadā,
un tie pēc iespējas ātrāk bija jāatrod. Par
uzvarētājiem kļuva: sievietēm – Svetlana
Putne, vīriešiem – Jēkabs Tomsons, jaunietēm 13–16 g. v. – Dārta Cīrule, meitenēm
līdz 12 g.v. – Ariana Grase, zēniem līdz
12 g. v. – Rinalds Purvišķis.
Sporta svētku nedēļas ietvaros 22. maijā tika
sarīkotas nu jau trešās skolu orientēšanās sacensības „Skolu kauss 2019”. Kopvērtējumā
uzvaru izcīnīja Baložu vidusskola.
22. maija pievakarē norisinājās pirmais mīnusu turnīrs, pulcējot 39 interesentus. Dalībnieki aizvadīja grupu turnīra cīņas, pēc kurām
sekoja izslēgšanas spēles. Prieks, ka piedalījās
gan lieli, gan mazi, gan meitenes, gan zēni!
Pēc ļoti aizraujošām cīņām godalgotās vietas izcīnīja:

meitenes 2007. g. dz. un jaunākas: 1. vietā – Rebeka Rozenvalde, 2. vietā – Linda
Hudožilova;
l zēni 2007. g. dz. un jaunāki: 1. vietā –
Roberts Pavļenko, 2. vietā – Rolands Lavrinovičs, 3. vietā – Kristiāns Rakickis;
l meitenes 2003.–2006. g.dz.: 1. vietā – Līga
Juškēviča, 2. vietā – Tīna Šileika, 3. vietā –
Katrīna Anna Lavrinoviča;
l zēni 2003.–2006. g.dz.: 1. vietā – Ādams
Kolosovskis, 2. vietā – Mārtiņš Dombrovskis, 3. vietā – Aivars Tupe;
l sievietes: 1. vietā – Marita Puļļa, 2. vietā –
Liene Liše, 3. vietā – Elza Gribuste;
l vīrieši: 1. vietā – Alberts Ozoliņš, 2. vietā –
Jānis Bērziņš, 3. vietā – Kristaps Stilve.
Savukārt 24. maija rītā sacentās Ķekavas novada skolu 1.–4. klašu skolēni un pirmsskolas izglītības sagatavošanas un vecāko grupu
bērni. Sacensības vienlaikus notika gan Baložos, gan Ķekavā. Sporta spēļu programmā
tika ietvertas ar pamatkustībām – soļošanu,
skriešanu, rāpošanu, mešanu, lēcieniem –
saistītas sacensības, piemēram, līkloču skrējiens, šķēršļu josla, šķēršļu skrējiens pār barjerām, stafete ar futbola elementiem, skrējiens
ar pildbumbām, skrējiens ar bumbiņas mešanu mērķī, krāsu šķirošana u.c.
l

Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra
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Gribi peldēt? Dodies uz Ķekavas
vai Daugmales baseinu!
foto: aiga daubure, velga kūkuma

Ķekavas novadā šobrīd ikvienam ir lieliska iespēja piekopt veselīgu dzīvesveidu,
ļaujoties ūdens vilinājumam divos peldbaseinos – Ķekavas vidusskolas sporta
kompleksā un Daugmales multifunkcionālajā centrā. Galvenokārt dienas laikā
tos izmanto novada skolas, lai mācītu vai
pilnveidotu bērniem peldēšanas iemaņas, bet pārējā laikā peldbaseini pieejami gan Ķekavas, gan apkārtējo novadu
iedzīvotājiem.
Peldēšana
par demokrātiskām cenām
Ķekavas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķe stāsta, ka
2017. gada rudenī atklātā Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa, tajā skaitā baseina,
būvniecība izmaksājusi aptuveni desmit miljonus eiro un šim mērķim izmantots Valsts
kases aizdevums. „Skolas peldbaseinu var izmantot ne tikai vidusskolas, bet arī visu pārējo novada izglītības iestāžu audzēkņi, kuri
apgūst peldētapmācību; šeit darbojas arī interešu izglītības pulciņi. No pulksten sešiem
līdz astoņiem rītā – pirms skolas nodarbību
sākuma – un vakaros pēc pulksten astoņiem
baseins ir publiski pieejams iedzīvotājiem.
Šādu kārtību nosaka arī projekts – ka primāri
baseins ir izmantojams mācību procesa vajadzībām, bet vakara un agrās rīta stundās
to var izmantot ikviens interesents,” viņa
skaidro. Protams, par baseina izmantošanu
ir jāmaksā, taču, kā norāda gan Linda Zaķe,
gan Ķekavas vidusskolas direktora vietnieks
Raitis Škutāns, cenas ir gana demokrātiskas
(5 eiro par reizi), turklāt bērniem un pensionāriem pieejamas atlaides.
Savukārt par Daugmales baseinu, kas darbojas jau septīto gadu, Linda Zaķe teic, ka tur
situācija ir līdzīga – galvenokārt tas paredzēts
izglītības iestāžu audzēkņu peldētapmācībai, taču vakara stundās to var izmantot arī
novada iedzīvotāji, un, spriežot pēc skaitļiem, tas tiek darīts visnotaļ čakli – 2017. gadā
baseinu apmeklēja 36 998 peldētgribētāji,
2018. gadā – 30 810. „Peldbaseini ir liela investīcija, un šobrīd pašvaldība sedz visas baseinu izmantošanas un uzturēšanas izmaksas.
Gadā abu kompleksu Ķekavā un Daugmalē
kopējās izmaksas ir aptuveni pusmiljons
eiro,” atklāj Linda Zaķe, piebilstot: „Tāpat
esam atvērti sarunām ar potenciāliem privātajiem investoriem, lai nākotnē izbūvētu peldbaseinu arī Baložu pilsētas pusē.”

Peldēšana kļūst
par labu ģimenes tradīciju
„Mums ir skaistas, plašas telpas; baseins atrodas tuvu ķekaviešu mājām, pie skolas ir
ērta piebraukšana un iespēja novietot automašīnas, un cilvēkiem patīk, ka par viņiem
ir padomāts. Piedāvājam dažādus pakalpojumus – piemēram, Eiropas projekta ietvaros
mūsu baseinā trīs līdz sešus gadus veciem
bērniem notiek peldētapmācība. Pateicoties
tam, peldēšana darbdienu vakaros vai nedēļas nogalēs kļūst par labu tradīciju un sportisku pasākumu visai ģimenei,” stāsta Ķekavas

vidusskolas direktora vietnieks Raitis Škutāns. Viņaprāt, peldēšanas popularitāti šoziem veicinājis tas, ka bija mazāk sniega, līdz
ar to slēpošanas vietā cilvēki labprātāk izmantoja iespēju laiku pavadīt fiziskajās aktivitātēs
baseinā. „Tie noteikti ir vairāki simti cilvēku
nedēļā,” saka R. Škutāns, minot arī konkrētus
skaitļus – 2018. gada pirmajos trīs mēnešos
baseinu apmeklēja vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku, gandrīz puse no tiem – publiskie
apmeklētāji. Salīdzinot ar 2017. gada tādu
pašu laika posmu, lielā baseina publiskais
apmeklējums pieaudzis par 47%, bet mazā
baseina – par 153%. Arī R. Škutāns apstiprina, ka baseina izmantošanas izmaksas ir ļoti
demokrātiskas – abonements astoņām reizēm maksā 30 eiro (pakalpojumos ietilpst arī
džakuzi, mazais baseins un sauna), turklāt,
kā jau minēts, bērniem un pensionāriem tas
maksā vēl lētāk.

Cītīgi trenējoties
un sasniedzot vidusskolas
vecumu, iespējams,
mūsu vidū būs kāds sporta
meistars, kas nāks tieši
no Ķekavas

Ķekavas peldbaseins ir piemērots ne tikai
peldētapmācībai un treniņiem, bet arī sacensību rīkošanai, un tajā jau ir aizritējušas gan
klasiskās peldēšanas, gan starptautiskas sinhronās peldēšanas sacensības.

Četri celiņi un astoņi cilvēki
Jautāts, kā tiek nodrošināts, lai baseinā vienlaikus neatrastos pārāk daudz cilvēku un
ikviens varētu peldēšanas priekus izmantot
pilnībā, R. Škutāns skaidro: „Drošības noteikumi nosaka, ka vienlaikus vienā no četriem

25 metrus garajiem peldēšanas celiņiem var
atrasties astoņi cilvēki. Tas ikvienam, kurš
samaksājis par peldēšanu, dod garantiju, ka
viņš varēs peldēties, neuztraucoties par to,
ka baseinā būs milzīgs peldētgribētāju bars.”
Tāpat viņš arī atgādina, ka baseina apmeklējumam paredzētās 50 minūtes tikpat labi var
pavadīt spa zonā – džakuzi vai saunā.
Viņaprāt, būtisks ir arī faktors, ka, pateicoties
modernajām tehnoloģijām, abos baseinos un
dušās izmantotais ūdens nonāk nevis kanalizācijas sistēmās, bet tiek izdzīts cauri sistēmai,
kura ūdens siltumu izmanto ēkā izmantotā
ūdens uzsildīšanai.

Ir svarīgi laikus apgūt peldētprasmi!
Par to pārliecināta ir Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas trenere Aiga Daubure,
kuras audzēkņi arī izmanto vidusskolas lielo
baseinu. „Veiksmīgi plānojot kopā ar sporta
kompleksa administrāciju peldbaseina noslodzi, sporta skolai izdodas pilnībā īstenot visu
mācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem,” viņa raksturo sadarbību,
piebilstot – pateicoties tam, pēdējos divus
gados viņas trenētie jaunie peldētāji guvuši
patiešām ievērības cienīgus rezultātus, startējot gan Latvijas, gan starptautiska mēroga
sacensībās, iegūstot trīs godalgotās vietas, un,
kā uzsver Aiga, tas ir daudz. „Protams, ne jau
medaļu skaits ir noteicošais. Svarīgāk, ka starp
mūsu audzēkņiem ir astoņi 13 gadus veci
sportisti, kuri izpildījuši nepieciešamos normatīvus un sasnieguši otro sporta klasi, vienai
sportistei ir pirmā klase, un nākamais solis būs
sporta meistarkandidāts. Cītīgi trenējoties un
sasniedzot vidusskolas vecumu, mūsu vidū,
iespējams, būs kāds sporta meistars, kas nāks
no Ķekavas,” lepnumu neslēpj trenere.
Viņa arī stāsta, ka Ķekavā ir ļoti daudz bērnu, kuri grib peldēt, taču ne vienmēr vēlāk to
izvēlēsies par savu sporta veidu. „Peldēšana
vispusīgi attīsta jebkuru muskuļu grupu; tā
ir ieteicama, piemēram, bērniem, kam ir stājas vai elpošanas problēmas, un tieši tāpēc
vecāki viņus ved uz treniņiem. Taču daudzi
bērni, kuri tagad trenējas pie manis, savulaik

uz peldēšanu tika atvesti tieši veselības uzlabošanai,” viņa piebilst.
Sarunā pieskaramies arī peldētprasmei un
tam, cik tā ir svarīga tagad, kad sākusies
peldēšanas un atpūtas sezona. „Protams, tagad ļoti aktualizējas šis jautājums par bērnu
peldētprasmi un drošību uz ūdens. Ķekavas
novadā apgūt šo prasmi bez maksas ir iespējams no pirmsskolas vecuma līdz pat vidusskolai, un, manuprāt, tas ir ļoti slavējami.
Pirmsskolas iestāžu audzēkņi to var darīt Ķekavas mazajā baseinā, pārējie – lielajā baseinā, un katru gadu vismaz 300 bērnu apgūst
šo prasmi.” Aiga Daubure gan uzsver svarīgākās pamatlietas – piemēram, mazam bērnam pats būtiskākais ir nevis iemācīt peldēt,
bet gan piecelties, ja viņš ir pakritis ūdenī, un
aizturēt elpu, ja galva nonākusi zem ūdens.
„Mazi bērni jau bieži vien nemaz netiek laisti
dziļās ūdenstilpēs, un bieži vien nelaime notiek seklā ūdenī, jo bērni nav apguvuši pašus
pamatus. Tāpēc vēlreiz atgādinu, ka izpratne
par drošību uz ūdens nav tikai peldētprasme;
treneriem būtu jāmāca jauniešiem izprast dažādas ūdenstilpes – vai tur nav straumes, atvari, akmeņi; ir jāmāca sniegt pirmo palīdzību, izsaukt neatliekamo palīdzību, saprast,
vai ir droši piedalīties glābšanas darbos. Tas
ir jāmāca vecākiem un jebkuram skolotājam,
un jebkura sporta veida, ne tikai peldēšanas,
trenerim. Manuprāt, tas ir pats būtiskākais.”

Baseini – skaitļos un faktos
Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseinā pieejami četri 25 metrus gari celiņi,
pirts zona, 140 skatītāju sēdvietas tribīnēs, kā
arī bērnu baseins peldētprasmes apguvei.
Sporta zāle un baseins atzīts par labāko publisko objektu nominācijā „Ilgtspējīgākais projekts
Latvijā 2017”. Daugmales multifunkcionālajā
centrā pieejams lielais baseins (8 x 16 m) ar labiekārtotām ģērbtuvēm un dušas telpu, kā arī
mazais baseins (3,5 x 7,5 m), kas piemērots zīdaiņiem un pirmsskolas vecuma bērniem.
Una Griškeviča,
speciāli izdevumam „Ķekavas Novads”
2019. gada jūnijs
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Labdarības projekts
„Dzīvības ēdiens”
p u b l i c i tāt e s f oto

Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca sadarbībā ar biedrību
„Dzīvības ēdiens” un „Ķekavas novada fonda” finansiālu atbalstu
uzsākusi kopīgu labdarības projektu, tā ietvaros katru pirmdienu
ikvienam nodrošinot bezmaksas maltīti – putru.

Putras izsniegšana notiek Ķekavas-Doles
evaņģēliski luteriskajā baznīcā; lai saņemtu ēdienu, nepieciešams paņemt līdzi vien
savu trauciņu.
Šo silto ēdienu draudzes un biedrības brīvprātīgie piegādā arī uz mājām daudzbērnu
ģimenēm Ķekavas novadā, tāpēc viņi lūdz
pieteikties brīvprātīgos palīgus – interesentiem lūgums zvanīt uz tālruņa numuru
29157260 (Ieva) vai 29125429 (Diāna).
Projekta organizatori aicina iedzīvotājus
iesaistīties šajā labajā darbā, ziedojot līdzekļus siltā ēdiena organizēšanai (zie-

dojuma mērķis – „Dzīvības ēdiena” atbalstam). Ziedojuma konts:
Doles-Ķekavas
evaņģēliski luteriskā draudze
Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
Reģ. nr. 90000468932
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: AS „Swedbank”
LV44HABA0551032382287
Ieva Kolosovska,
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes pārstāve

BASEINA DARBA LAIKS
VASARAS SEZONĀ

„Dabas zirgi” izcīna 2. vietu
sociālās uzņēmējdarbības konkursā
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības forumā tika nosaukti pieci Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru prezentāciju konkursa uzvarētāji, kas balvā saņēma
2000 eiro investīciju no „British Council”
Latvijā un labdarības veikalu tīkla „Otrā
elpa”. Uzvarētāju vidū ir arī SIA „Dabas
zirgi” no Plakanciema.
Kā teikts Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas interneta vietnē, „Dabas
zirgi” ir stallis Ķekavas novadā, kas vei-

dots, lai rehabilitētu no vardarbības cietušus zirgus. Desmit gadu darbības laikā
ir gūtas zināšanas un pieredze, lai sauktu
sevi par zirgu dabas un labturības ekspertiem Latvijā.
Zirgu iedvesmots, uzsākts arī darbs ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kuri kopā
ar staļļa personālu gūst sociālās iemaņas
lauku saimniecības darbos ar mērķi vēlāk
integrēties darba tirgū.

2019
1.–20. jūnijs
P. 9.00–22.00
O. 6.00–22.00
T. 6.00–22.00
C. 9.00–22.00
Pk. 6.00–22.00
S. 9.00–22.00
Sv. 9.00–20.00

21. jūnijs
6.00–15.00

Administratīvā pārvalde

kultūras pasākumi
Daugmalē
20. jūnijā plkst. 19.00 laukumā pie Daugmales multifunkcionālā centra rotaļas, koncerts un
Jāņu uguns rituāls „Kas tos Jāņus ielīgoja”. No plkst. 18.00 vainagu pīšana, pirtsslotu siešana
un amatnieku darinājumu tirdziņš. Lūgums līdzi ņemt jāņuzāles. Ieeja bez maksas.
Ķekavā
6. jūlijā plkst. 11.00 izstādes „Šarži. Jūlija Bulikina” atklāšana Ķekavas novadpētniecības
muzejā. Apskatāma līdz 27. jūlijam.
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Ķekavas novada pieci stāsti”;
„Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”;
„Latvijas karikatūristi G. Bērziņš, Ē. Ošs, G. Vīndedzis, E. Ozoliņš”;
„Ķekava bildēs senāk un tagad. Foto K. Gulbis”.

2019. gada jūnijs

12.–31. augusts
P. 9.00–22.00
O. 6.00–22.00
T. 6.00–22.00
C. 9.00–22.00
Pk. 6.00–22.00
S. 9.00–22.00
Sv. 9.00–20.00

Ķekavas vidusskolas
sporta kompleksa peldbaseins,
Nākotnes iela 1A, Ķekava
Tālr. +371 25730584

kultūra
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25. maijā Mellupu sociālās mājas teritorijā notika otrie apkaimes jeb Mežinieku
svētki. Arī šoreiz svētki tika radīti pašu
apkaimes iedzīvotāju un uzņēmēju kopīgiem spēkiem, bet, novērtējot mūsu
vēlmi kopīgi svinēt savus svētkus, finansiālu atbalstu svētku tapšanai saņēmām
arī no Ķekavas novada pašvaldības.
Svētkus organizēja piecu vietējo iedzīvotāju grupa – pasākuma reklāmas materiālu
maketētāja un kapelas „Brička” pārstāve Līva Priede, staļļa „Dabas zirgi” un arī
kapelas „Brička” pārstāve Līga Broduža,
Mellupu sociālās mājas pārvaldniece Ineta
Boša, sociālā rehabilitētāja Irita Merca un
Plakanciema iedzīvotājs Ingus Segliņš.
Svētki sākās ar saieta telpā izvietotās zirgu
staļļa „Dabas zirgi” foto izstādes „Zirgs kā
personība” atklāšanu un svētku vadītājas
Līgas Brodužas interesantu stāstījumu par
zirgiem. Tad sekoja tradicionālais goda aplis un apmeklētāju iepazīšanās. Viesi tika
iepriecināti ar kapelas „Brička” priekšnesumiem, un vienlaikus tika atvērtas dažādas
radošās darbnīcas, apgleznotas bērnu sejiņas, ceptas desiņas un ar zirgiem vizināti
bērni. Muzikālo fonu nodrošināja Ķekavas
Jaunatnes iniciatīvu centra jaunieši, bērnu
sejiņas apgleznoja Rīgas Stila un modes
tehnikuma audzēkne Amanda Merca, de-

f oto : i n e ta b o š a

Mellupos izskanējuši
otrie Mežinieku svētki

Darinot sapņu ķērājus.
kupāžas darbnīcu vadīja Regīna Eihmane,
sapņu ķērāju darbnīcu vadīja Anita Skuja,
ziedūdeņu gatavošanas darbnīcu vadīja
Inese Mekša, bērnus priecēja lielo ziepju
burbuļu birojs, vīru spēļu aktivitātes nodrošināja Ingus Segliņš. Bērnus ar zirgiem
vizināja jāšanas skolas pārstāve Sanita.
Svētkus atbalstīja vietējie uzņēmēji – SIA
„Avotēns”, SIA „AVL&J”.
Mežinieku svētki izdevās ļoti sirsnīgi, interesanti un saulaini. Iepriecina, ka mūsu
apkaimē ir ļoti daudz jaunās paaudzes
pārstāvju – dažāda vecuma bērni. Nu droši
varam teikt, ka Mežinieku svētki būs tradīcija, kas katru gadu pulcēs kopā mūsu
apkaimes ļaudis šajos svētkos!
Ineta Boša,
organizatoru grupas pārstāve

Satiksmes ierobežojumi novada svētku laikā

2019. gada jūnijs
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afiša

SESTDIEN, 15. JŪNIJĀ
Ķekavā (svētku laukumā starp Nākotnes un Skolas ielu)
11.00
11.00
11.00
14.00
19.00
20.30

TREŠDIEN, 12. JŪNIJĀ
20.00

Koncerts “Jāni, Jāni, zelta mute!”
Baložu kultūras namā

Veltīts dzejnieka Jāņa Petera 80 gadu jubilejai,
piedalās - ansamblis “Jūti”, kori – “Daugaviete”,
“Mozaīka”, “Ķekava” un instrumentālā grupa.

CETURTDIEN, 13. JŪNIJĀ
Bērnu vokālais koncerts “Nu visi
19.00
desmit akurāt!” Ķekavas kultūras namā
Jāņu ielīgošanas meistarklase
Sauliešu pilskalnā, Katlakalnā
19.00

Siera siešana, vainagu un vītņu pīšana, uguns rats,
līgotnes, rotaļas un dejas, apdziedāšana kopā ar
folkloras kopām “Rāmupe”, “Lizda”, “Brička”, “Dāre”
un kapelu “Klabatas”. Līdzi ņemam tradicionālo
cienastu kopīgam mielasta galdam.

PIEKTDIEN, 14. JŪNIJĀ
Atceres brīdis pie piemiņas akmens
17.45
represētajiem Odukalnā
18.00

18.30
19.45
20.00
21.00
22.30

2019. gada jūnijs

Svētku autobuss “Svētki iebrauc
tavā sētā” Ar dziesmām un dejās svētkus
ieskandinās visā novadā:
Titurgā, sporta laukumā un Dzērumos,
“Radiotehnikas 5” bērnu laukumā
Rāmavā, sporta laukumā
Krustkalnos, pie veikala A7 “RIMI”
Valdlaučos, sporta laukumā
Katlakalnā, atpūtas vietā “Nēģīši”

22.00
23.30

Novada svētku tirgus
“Radām un rādām katram radam”
Interaktīvā spēle
“Ko tu zini par Ķekavas novadu?”
Latvijas armijas un tās sabiedroto militārās
tehnikas parāde
Tautas deju ansambļa “Zīle” un
draugu koncerts “Sasadancojam!”
Grupas “DaGamba” koncerts
Grupas “Triānas Parks” koncerts
Intara Busuļa koncerts ar
Abonementa orķestri
Zaļumballe ar grupu “Ginger Band”

Ķekavas Dzirnavu estrādē
11.00
16.00

Bērnu solistu koncerts
“Aug sapņi, aug dziesmiņa”
Izrāžu apvienības “Panna” komēdija
“No saldenās pudeles”

Skeitparkā, pie Ķekavas vidusskolas
9.00-16.30

Skeitparka sacensības
“Pa Rampām-pam”

