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Vēlēšanu rezultāti Ķekavas novadā būs vēl jāpagaida

Vēlēšanu iecirknī bērnudārzā „Zvaigznīte” Valdlaučos 3. jūnijā.
Lai gan pašvaldību vēlēšanas
jau tika aizvadītas jūnija pirmajā sestdienā, daļai Ķekavas vēlētāju būs jādodas balsot atkārtoti. Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) izsludinājusi atkārtotu
balsošanu vēlēšanu iecirknī
Nr. 785, kas atrodas Ķekavas
kultūras nama 2. stāvā. Atkārtota balsošana šajā iecirknī
notiks 22. jūlijā. Šā iecirkņa
vēlētāji pa pastu tuvākajā laikā
saņems uzaicinājumu doties uz
atkārtotu balsošanu.
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK), 9. jūnijā izskatot saņemtās sūdzības par 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, atzina
par pamatotu Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK” deputāta
kandidātes Ievas Arntes sūdzību
par Ķekavas novada 785. vēlēšanu
iecirkņa rezultātiem un izslu-

dināja atkārtotu balsošanu šajā
iecirknī 22. jūlijā.
Lēmums rīkot atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī pieņemts, jo balsu
skaitīšanas laikā vienā no vēlēšanu kastēm, kas tika izmantota
vēlēšanu dienā, atradās par sešām
derīgām aploksnēm vairāk nekā
vēlētāju parakstu vēlētāju sarakstā, un sešas balsis ietekmē
deputātu vietu sadalījumu starp
kandidātu sarakstiem Ķekavas
novada domes vēlēšanās.
Atbilstoši Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumam tiesības piedalīties
atkārtotā balsošanā būs tiem Ķekavas novada vēlētājiem, kuri bija
iekļauti attiecīgā iecirkņa vēlētāju
sarakstā 3. jūnija vēlēšanās. Arī
balsošana notiks par tiem pašiem
deputātu kandidātu sarakstiem,
kuri biji reģistrēti 3. jūnija vēlēšanām. Savukārt līdz atkārtotās

balsošanas rezultātu spēkā stāšanās dienai domes darbs ir jānodrošina pašreizējai Ķekavas novada domei.
Atgādinām, ka pašvaldību vēlēšanās 3. jūnijā Ķekavas novadā
no iesniegtajiem 14 partiju kan-

didātu sarakstiem 5 % robežu
pārvarēja deviņas politiskās partijas: Jaunā konservatīvā partija,
Latvijas Zemnieku savienība,
„Reģionu alianse”, „Gods kalpot
mūsu Latvijai”, partiju apvienība
„Vienotība», „Politiskā partija

„Izaugsme””, „Latvijas attīstībai”,
sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”, partija „Vienoti Latvijai”,
Vidzemes partija un Latvijas Zaļā
partija.
Sabiedrisko attiecību
daļa
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Rasti moderni risinājumi
Ķekavas sākumskolas baseinam un sporta zālei

Atsākoties veģetācijas sezonai,
kad vasarīgs zaļums visapkārt
priecē ikvienu, sarosīties liek arī
Latvijas dabai un cilvēkiem nevēlami augi – Sosnovska latvāņi.
Ķekavas novadā šie augi skāruši
ne mazums pļavu, mežu un grāvmalu, kur zemju īpašniekiem jācīnās ar šo nevēlamo ienācēju.
Jau 2013. gadā Ķekavas novada domē
tika apstiprināts „Latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2013.–2020. gadam”,
saskaņā ar kuru pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti veic
visu ar latvāni invadēto zemes gabalu monitoringu novada teritorijā
pēc izveidotā platību reģistra – uz
šo brīdi 105 zemes vienības ar kopējo platību aptuveni 148 ha. Plāns
atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ir pieejams pašvaldībā.
Kā paredzēts plānā, arī šogad
monitorings turpināsies – jau maija
beigās katrs invadētā zemes gabala
īpašnieks saņēma pašvaldības vēstuli ar uzaicinājumu veikt latvāņu
apkarošanu konkrētā termiņā savā
zemes gabalā.
Šajā gadā pašvaldība ieplānojusi saviem spēkiem veikt konkrētus
latvāņu ierobežošanas pasākumus –
pļaušanu vienā zemes gabalā, kas
pieder privātpersonai, ar kopējo
platību apmēram 2,2 ha, kurā pēc
pašvaldības uzaicinājuma un monitoringa 2016. gadā īpašnieks neveica
latvāņu apkarošanu. Attiecīgā zemes
gabala īpašniekam rosināts piemērot
administratīvo sodu, kā arī tiks piemērota pašvaldības iztērēto finanšu
līdzekļu piedziņa.
Iepriekšējos divos gados pēc
2014. gadā veiktā monitoringa pašvaldība 2015. gadā veica latvāņu apkarošanu piecos zemes gabalos, kas
izmaksāja 243,06 eiro, – pašvaldība
šos līdzekļus atguvusi piedziņas ceļā
no zemes gabalu īpašniekiem. Savukārt pēc 2015. gada monitoringa
2016. gadā pašvaldība iztērējusi
155,11 eiro, veicot apkarošanu vienā zemes gabalā, – notiek izlietoto
naudas līdzekļu atgūšanas process.
Atgādinām, ka Ķekavas novadā
ar latvāni invadēto zemju īpašniekiem ir iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
līdz 90 % par nākamo kalendāro
gadu, ja viņi veic latvāņu apkarošanas pasākumus un ir reģistrējuši
savas platības Valsts augu aizsardzības dienestā.
Vides un labiekārtošanas daļa

Realizējot Ķekavas sākumskolas
trešās kārtas projektu, sākumskolas baseina un sporta zāles
izbūvē tiks izmantoti ilgtspējīgi
un dabai draudzīgi risinājumi.
Modernizējot 2012. gadā pārstrādāto peldbaseina projektu,
plānots iebūvēt jaunākās paaudzes ūdens filtrācijas sistēmas,
kādas līdz šim Latvijā izmantotas
vien divos peldbaseinos, uzstādīti LED prožektori, kā arī LED
apgaismojums pārējās telpās un
multifunkcionāls tablo sporta
zālē.
Sekojot jaunākajām būvniecības
un tehnoloģiju tendencēm, trešās
kārtas projekts ietvers vairākus
mūsdienīgus risinājumus, kas
ilgtermiņā ievērojami samazinās
ēkas uzturēšanas izdevumus. Baseinā tiks izmantota Vācijā patentēta un izgatavota mazā un lielā
baseina ūdens filtrācijas sistēma,
kas, pateicoties tehnoloģiskajam
risinājumam, funkcijas pilda ilgāk salīdzinājumā ar ierastajiem
ūdens filtriem, kas jāmaina reizi
piecos gados.
Sporta zāles inventāru papildinās

moderns tablo, savukārt visā sporta
kompleksā plānots aizstāt parastos
prožektorus un apgaismojumu ar
LED apgaismojumu, kas ne tikai
ievērojami samazinās patērēto elektroenerģiju, tādējādi saudzējot vidi,
bet arī nodrošinās piemērotu apgaismojumu sacensību filmēšanai.
Pārmaiņas veiktas arī dušu
telpās, kur ierastās kabīnes tiks
aizstātas ar sienās iebūvētām tā
sauktajām Shell dušas sistēmām,
atdalot dušu vietas ar starpsienu
norobežojumu.

Tāpat, izvērtējot satiksmes organizēšanas iespējas ēkas apkārtnē, paredzēts atļaut autobusiem
apstāties un ilgstoši stāvēt pie
sporta centra ieejas, izlaižot un
sagaidot pasažierus. Pārplānots
arī kompleksa stāvlaukums, paredzot elektrības sadales tīklu ar
atbilstošu jaudu, kas nodrošinās
elektrības pieejamību āra pasākumos, kā arī nākotnē ļaus stāvlaukumā izvietot elektromobiļu
uzlādes stacijas.
Ķekavas sākumskolas baseina

un sporta zāles izbūves laikā pagarināta arī lietusūdens kanalizācija
līdz Īgumu ielai, kā arī Nākotnes
ielā izbūvēta skolēnu autobusu
pietura, tādējādi nodrošinot labāku infrastruktūras pieejamību.
Lai īstenotu visus iepriekš minētos tehniskos risinājumus sporta kompleksa modernizēšanai,
Ķekavas novada dome ir atvēlējusi
papildu finansējumu pašvaldības
budžetā.
Kopumā Ķekavas sākumskolas
trešās un noslēdzošās kārtas projekts paredz sporta zāles izbūvi ar
500 skatītāju sēdvietām tribīnēs
un laukumu, kas paredzēts florbolam, volejbolam, basketbolam,
rokasbumbai un citiem sporta
veidiem, lielo peldbaseinu ar četriem 25 metrus gariem celiņiem
un 140 skatītāju sēdvietām tribīnēs, kā arī bērnu baseinu peldētprasmes apguvei. Paredzēts,
ka baseinu pamatā izmantos Ķekavas sākumskola, sporta skola
un citas novada izglītības iestādes, bet no mācībām brīvajā laikā tas būs pieejams arī novada
iedzīvotājiem.
Sabiedrisko attiecību daļa

Pabeigti garantijas remontdarbi Budžeta grozījumos papildu
uz Putnu fabrikas ceļa
nauda ceļu infrastruktūrai
Ķekavas novada dome, veicot
ikgadējos pašvaldības budžeta
grozījumus, piešķīrusi papildu
finansējumu, īpašu akcentu liekot uz ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanu.
Foto: Renāte Rumbina
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Cīņa ar latvāņiem
turpinās

Atjaunotais ceļa segums.
Maijā tika pabeigti garantijas remontdarbi uz autoceļa V6 posmā
no Sporta nama līdz Ziemeļu
ielai Ķekavā. Jaunā ceļa seguma
pirmais pārbaudījums – Ķekavas
velomaratons, kas pulcēja vairāk
nekā tūkstoš velobraucēju, –
veiksmīgi aizvadīts.
Jau informējām, ka novembra
beigās tika pabeigti autoceļa V6
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jeb tā dēvētā Putnu fabrikas ceļa
remontdarbi posmā no Sporta
nama līdz Ziemeļu ielai Ķekavā.
Ņemot vērā konstatētos ceļa
seguma defektus, būvniecības
uzņēmums SIA „Lemminkainen
Latvija” apņēmās veikt radušos
defektu labošanu, iestājoties
atbilstošiem klimatiskajiem
apstākļiem.
Sabiedrisko attiecību daļa

Lielās satiksmes intensitātes dēļ
tika nolemts atvēlēt papildus no
pašvaldības budžeta 91 418 eiro
Rāmavas ielas pirmās kārtas rekonstrukcijai, lai jau šogad varētu pabeigt šīs ielas pārbūvi posmā
no Depkina muižas līdz Merķeļa
ielai, izbūvēt gājēju ietvi, apgaismojumu un lietusūdens drenāžu.
Līdz ar to Rāmavas iela būs sakārtota visā tās garumā, jo pērn
atjaunošanas darbi notika ielas
posmā no Pļavniekkalna ielas
līdz Merķeļa ielai.
Pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai papildus piešķirti
29 000 eiro, jo šā gada pirmajā pusgadā bija nelabvēlīgi laikapstākļi,

daudz lija, līdz ar to grants ceļu
segums ir cietis, un tas prasīja ieguldīt lielākus resursus to uzturēšanai. Tāpat Baložu pilsētas ietvju
izbūvei papildus piešķirti līdzekļi
20 000 eiro apmērā.
Runājot par vides un atpūtas
infrastruktūras jomu, budžeta
grozījumos piešķirti 6000 eiro
biotopu izpētei topošajam Titurgas ezera aktīvās atpūtas parkam,
kā arī 34 000 eiro Ķekavas upes
krastu stiprināšanai.
Ķekavas Mākslas skolā tiks
pārveidota vecā izstāžu zāle un
tai blakus esošās telpas, kur pēc
tam atradīsies keramikas ceplis,
keramikas un veidošanas klases,
šim mērķim paredzot 10 400
eiro. Savukārt 9800 eiro atvēlēti
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Ķekavas novada izglītības
iestādēs, kas tiek īstenota „Erasmus+” projekta ietvaros.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabotu infrastruktūras attīstība
Lielākā daļa Ķekavas novada
iedzīvotāju kopumā ir apmierināti ar dzīvi Ķekavas novadā
un tuvāko gadu laikā neplāno
mainīt dzīvesvietu. Attīstības
jautājumos dominē viedoklis,
ka pašvaldībai jāturpina darbs
pie gājējiem un transportam
paredzētās infrastruktūras uzlabošanas.
Šogad pavasarī iedzīvotāji tika
aicināti piedalīties Ķekavas novada pašvaldības rīkotajā aptaujā
par dzīves kvalitāti Ķekavas novadā, aktuālajām problēmām un to
iespējamiem risinājumiem ar mērķi sagatavot priekšlikumus Ķekavas novada attīstības programmas
Rīcības plāna pilnveidošanai.
Iespēju izteikt savu viedokli un
veicināt novada attīstību izmantoja 444 aktīvākie iedzīvotāji, kas
līdz šā gada 15. maijam drukātā
vai elektroniskā veidā sniedza atbildes uz 17 aptaujas anketas jautājumiem. Lielākā daļa aptaujas
respondentu ir Ķekavas pagasta
un Baložu pilsētas iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 50 gadiem.
Anonīmajās aptaujas anketās
lielākā daļa iedzīvotāju norāda,
ka ir apmierināti ar dzīvi Ķekavas novadā – pozitīvu vērtējumu
snieguši 70 % respondentu. Par
to liecina arī tas, ka pārliecinošs
vairākums (gandrīz 80 %) tuvāko piecu gadu laikā neplāno
mainīt dzīvesvietu vai grasās pārcelties Ķekavas novada robežās
(tikai 8 %).
Saskaņā ar respondentu sniegtajām atbildēm prioritārās jomas,
kas Ķekavas novadā būtu jāattīsta,
ir ceļu un komunikāciju infrastruktūra, kā arī izglītība; tālāk
seko tādas jomas kā sports un aktīvā atpūta, veselības un sociālā

aprūpe, komunālā saimniecība un
uzņēmējdarbība.
Līdzīgi kā citos Latvijas novados un pilsētās, arī Ķekavas novadā vislielākā neapmierinātība tiek
pausta par ielu un ceļu stāvokli, ko
gandrīz 80 % aptaujāto norādījuši
kā būtiskāko trūkumu Ķekavas
novada teritorijā. Kā nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi
tiek minēti ielu un laukumu segumu uzlabošanas darbi, satiksmes
drošība („gulošie policisti”, gājēju

pārejas), ielu un sabiedrisko vietu
apgaismojums.
Par otru lielāko trūkumu novada
teritorijā aptaujas dalībnieki uzskata nesakārtotās dabas teritorijas,
nosaucot arī nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus, piemēram,
iekārtot bērnu rotaļu laukumus, izveidot un labiekārtot atpūtas vietas
pie ūdeņiem, izvietot vairāk soliņu,
atkritumu urnu, velonovietņu, iedzīvotāji vēlētos arī vairāk labiekārtotu parku un apstādījumu.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību aptaujātie
iedzīvotāji kopumā novērtējuši kā
apmierinošu. Taču pakalpojumu
pieejamības novērtējums būtiskāk
atšķiras jautājumā par centralizētās ūdensapgādes, siltumapgādes
un kanalizācijas pieejamību Ķekavas novada teritorijā.
Vērtējot pieejamo pakalpojumu
kvalitāti, respondenti visatzinīgāk
izteikušies par tādām jomām kā
atkritumu savākšana, sabiedriskās
kārtības nodrošināšana, kultūras
un izklaides joma, sabiedriskā
transporta pakalpojumi, izglītība,
vides sakoptība un ūdensapgādes
pakalpojumi. Taču kā neapmierinošu vērtējuši transporta infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju
pārejas), veloceliņu un maršrutu
kvalitāti, kā arī namu apsaimniekošanas jomu un būvvaldes pakalpojumu kvalitāti
Aicinot izteikt viedokli par
Ķekavas novada pašvaldības
darbu (novada attīstība, novada
iedzīvotāju interešu pārstāvība),
puse respondentu pozitīvi novērtējuši darbinieku kompetenci un

Ūdens analīzes: peldēties drīkst Daugavā un Ķekavas upē, aizliegts – Titurgas ezerā
Veicot ikgadējās ūdens pārbaudes populārākajās iedzīvotāju
atpūtas vietās pie ūdens Ķekavas
novadā, konstatēts, ka novada
teritorijā Daugavā un Ķekavas
upē ūdens ir tīrs un peldēšanai
drošs, savukārt Titurgas ezerā
Baložu pilsētā nepieciešams aizliegt peldēties sadzīves kanalizācijas piesārņojuma dēļ.
Ūdens pārbaudes pēc Ķekavas
novada pašvaldības Vides un lab
iekārtošanas daļas pasūtījuma veica laboratorija SIA „Vides audits”
šādās iedzīvotāju atpūtas vietās pie
ūdens:

• Daugmalē – Daugavā pretī
Nāves salai,
• Ķekavā – Daugavā Dārznieku
ielā un Ķekavas upē „Dambītī”,
• Katlakalnā – Daugavā Ievu ielā
un Ziedonī,
• Baložos – Titurgas ezerā.
Secināts, ka novada teritorijā
Daugavā un Ķekavas upē ūdens
ir tīrs un peldēšanai drošs, paraugi atbilst peldūdeņu normatīviem.
Taču Baložu pilsētā Titurgas
ezerā, saskaņā ar testēšanas pārskatu (kopija pieejama Vides un
labiekārtošanas daļā, Baložu pilsētas pārvaldē vai interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv) secināts,

ka nosakāms aizliegums peldēties
sadzīves kanalizācijas piesārņojuma dēļ (ūdenī E-coli baktēriju
skaits trīs reizes pārsniedz robežnormatīvu). Līdz ar to pašvaldība
šovasar veiks ezera ūdens kvalitātes biežākas pārbaudes.
Lai risinātu ūdens kvalitātes
problēmu Titurgas ezerā un novērstu neattīrītu kanalizācijas
notekūdeņu ieplūdi, pašvaldība
aicina iedzīvotājus – īpaši dārzkopības sabiedrības „Buras”
individuālo māju īpašniekus –
būt atbildīgiem par savu māju
sadzīves kanalizācijas apsaimniekošanu un godprātīgi veikt

krājrezervuāru asenizāciju, kā arī
pieslēgt savu īpašumu centrālajiem kanalizācijas tīkliem, kur tos
pašvaldība ir izbūvējusi.
Lai noskaidrotu, cik tīrs un lietošanai pārtikā derīgs ir populārā Ķekavas avotiņa ūdens (Ķekavas centrā
pie autoceļa A7), veiktas ūdens kvalitātes pārbaudes. Saskaņā ar testēšanas pārskatu (kopija pieejama Vides
un labiekārtošanas daļā vai interneta www.kekavasnovads.lv), ūdens
ir tīrs, ar nedaudz sārmainu vides
reakciju, augstu cietību, bez bakteriāla vai notekūdeņu piesārņojuma,
atbilst dzeramā ūdens normatīviem.
Vides un labiekārtošanas daļa

attieksmi pret klientiem, savukārt
negatīvi to novērtējuši 30 %. Pretēja aina vērojama domes darba
vērtējumā, proti, ar šo jomu ir
neapmierināti vairāk nekā 60 %
aptaujāto.
Lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā, aptaujas
dalībnieki ir atzīmējuši vienlīdz
svarīgus sabiedrības līdzdalības
veidus, proti, sniedzot priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai, rakstiski aicinot uzlabot
situāciju, piedaloties darba grupās, sabiedriskajās apspriedēs,
iedzīvotāju sapulcēs vai tiekoties
ar pašvaldības darbiniekiem, deputātiem, domes vadību. Vismazāk izmantota tāda līdzdalības
iespēja kā piedalīšanās domes komiteju un domes sēdēs. Aptuveni
20 % respondentu norādījuši, ka
viņus neinteresē dalība pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
Ar plašāku informāciju par aptaujas rezultātiem var iepazīties
Ķekavas novada interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Sabiedrisko attiecību
daļa

Jaunas
ceļazīmes
Valdlaučos
Lai Valdlaučos „Veselības
centra 4” apmeklētājiem būtu
ērtāk novietot savu transportlīdzekli, Ķekavas novada dome
nolēma papildus nodalīt zonu
transportlīdzekļu novietošanai
veselības centra tuvumā. Tāpēc šomēnes tiks uzstādīta ceļa
zīme „Stāvvieta” ar papildplāksnītēm „Tikai Meistaru ielas
43 apmeklētājiem” un „Stāvēšanas laiks 1 stunda”.
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Dome lēma
Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē 11. maijā tika izskatīts
jautājums par Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvatļaujas
apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu, šis pats jautājums tika skatīts
arī domes ārkārtas sēdē 2. jūnijā,
kad tika izskatīti vēl trīs jautājumi:
 par Ķekavas novada pašvaldības īpašumā esošās ēkas Skolas
ielā 2, Ķekavā, nodošanu Pļavniekkalna sākumskolas lietošanā
un bilancē;
 par sadarbības līgumu slēgšanu
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru;
 par grozījumiem noteikumos
„Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā’’.
Ķekavas novada domes sēdē
25. maijā izskatīti 53 jautājumi:
 par Būvvaldes 03.05.2017 lēmuma Nr. BIS-BV-5.1-2017-96 apstrīdēšanu (īpašums „Dziļstrauti”);
 par jauna dalītas vākšanas, šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei infrastruktūras objekta izveidi
„Ziediņos” Daugmales pagastā;
 par ātrumvaļņu izvietošanu
Skudru ielā Baložos;
 par detālplānojuma „Meteņi un
Vēsmiņas” Lapeniekos, Ķekavas
pagastā, atgriešanu papildināšanai;
 par Būvvaldes 01.03.2017 administratīvā akta Nr. Būv/413/17/3
apstrīdēšanu (Pulkarne, Ķekavas
pagasts);
 par būvvaldes 01.03.2017. admi-
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nistratīvā akta Nr. Būv/4-13/17/2
apstrīdēšanu (Tekstilnieks 33 un
Tekstilnieks 35);
 par grozījumiem Ķekavas novada domes 13.04.2017. lēmumā
Nr. 1. § 1. Krišjāņa Barona ielā 9B,
Baloži;
 par SIA „Ķekavas nami” pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;
 par grozījumu Ķekavas novada
pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijas nolikumā;
 par Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu;
 par papildvienošanās slēgšanu
ar SIA „Abora” par projekta „Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas
būvniecības 3. kārtas darbi” būvdarbiem un finansēšanu;
 par finansiāla atbalsta piešķiršanu Katlakalna tautas nama deju
kolektīviem „Savieši” un „Katlakalns”,
 Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada budžeta grozījumi;
 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem
Ineši-1 un Ineši-2 Ķekavā;
 par detālplānojuma Mežmalas
ielā 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai;
 par detālplānojuma „Uguntiņas”
Pulkarnē un detālplānojuma „Dārznieki” Odukalnā apstiprināšanu;
 par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Avarsti”, „Avarstu ceļš”,
„Valdnieki” un „Natalinas” Dzintaros, Daugmales pagastā;

 par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem
īpašumiem „Jaunāriņi” un „Ceplīši” Ķekavas pagastā;
 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Bārzdiņas” un „Kameņi”
Ķekavas pagastā;
 par nekustamo īpašumu Skolas
ielā 18B un 18C, Baložos apvienošanu;
 par nekustamā īpašuma „Melnkalēji” Dzintaros, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;
 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai Rīgas ielā 107 Ķekavā,
Ķekavas pagastā;
 par zemes piešķiršanu nomā
deviņām personām uz daļu no šādiem pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem: „Aprikozes”, „Spriegumi”, Rīgas iela 40 (Ķekava); D/S
„Jeņči” (Jeņči); Andrēja iela (Baloži); „Centra masīvs” (Daugmale);
 grozījumi 2015. gada 22. jūlija zemes nomas līgumā Nr.2119/15/124 par nomas zemes
platības palielināšanu;
 par nekustamā īpašuma Matīsa
iela 9, Baložos izsoles rezultātu apstiprināšanu;
 par nekustamā īpašuma Pļavas 98, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
 par ceļa zīmju izvietošanu Meistaru 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;
 par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem pakalpojumiem”;

 par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu piecām personām;
 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa īres līguma pagarināšanu četrām
personām;
 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa
Nr. 79, „Valdlauči”-7, Valdlaučos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
izīrēšanu;
 par saistošo noteikumu „Par
līdzfinansējumu Ķekavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” apstiprināšanu;
 par grozījumiem Ķekavas Mūzikas skolas interešu izglītības
(pašapmaksas) mācību maksas un
maksas pakalpojumu cenrādī;
 par grozījumiem Ķekavas Mūzikas skolas nolikumā;
 par grozījumiem Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas
noteikumos;
 par novada skolu deleģēšanu
atbalsta pasākumu plāna izstrādes
projektam „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”.
Ķekavas novada domes sēdē 8. jūnijā izskatīti 22 jautājumi:
 par SIA „Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu;
 par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu;
 par sadarbības memoranda ar
biedrību „Ķekavas novada uzņēmēju padome” pagarināšanu;
 par Ķekavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ķekavas novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
Uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu;

 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem
„Vilgertiņi” Katlakalnā un „Norupes” Daugmalē;
 par detālplānojuma atcelšanu
nekustamajam īpašumam „Ķirši”
Rāmavā;
 par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Vecgaņģi” Ķekavā;
 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā
„Lilijas” Mellupos;
 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam Noras iela 13, Ķekavā;
 par ceļa zīmju uzstādīšanu Vedmeru ceļā, Daugmales pagastā;
 par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Murdiņi” Ķekavā;
 par atļauju slēgt iepirkuma līgumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai PII „Avotiņš”;
 grozījumi 2014. gada 20. janvāra zemes nomas līgumā Nr.2119/13/147, par nomas zemes
platības palielināšanu;
 par zemes piešķiršanu nomā
J. N. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Aprikozes” Ķekavā;
 par dzīvojamās platības piešķiršanu divām personām;
 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa
īres līguma pagarināšanu trim personām;
 par dzīvojamās telpas – dzīvokļa
maiņu;
 par grozījumiem Ķekavas
sporta skolas nolikumā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Kā pasargāt sevi no krāpšanas ar maksājumu kartēm
Informācijas tehnoloģiju pieejamība un iespējas, kā arī interneta vidē valdošā anonimitāte
ir sniegusi sabiedrībai ne vien
zināmas priekšrocības, bet arī
pavērusi jaunus apvāršņus ļaundariem.
Pieaugot ērtam, uz modernām
tehnoloģijām balstītam kredītiestāžu pakalpojumu klāstam,
aizvien stabilāku vietu cilvēku
ikdienas norēķinos ieņem alternatīvie maksāšanas līdzekļi
– maksājumu kartes, attālinātās
elektroniskās banku operācijas un
elektroniskā nauda, līdz ar ko palielinās arī ar maksājumu kartēm
saistītu prettiesisku darbību skaits.
Strauji pieaug reģistrēto noziedzīgu nodarījumu skaits, kuri
saistīti ar norēķinu karšu prettiesisku izmantošanu. Krāpšana
ar maksājumu kartēm kļūst par
arvien lielāku pasaules mēroga
problēmu. Krāpnieki mantkārīgu
tieksmju vadīti iegūst personas

(cietušo) lētticību un mudina viņus brīvprātīgi nodot savus personas datus vai bankas pieejas datus,
un izmanto tos, lai prettiesiski izkrāptu finanšu līdzekļus. Bieži gadās, ka cilvēki sev nepazīstamām
trešajām personām uztic savas
internetbankas pieejas kodus, jo
domā, ka tas nepieciešams iekārtošanai darbā, kāda pirkuma veikšanai vai tamlīdzīgiem mērķiem.
Iegūstot kārotos datus, krāpnieki
noformē kredītus ātrās kreditēšanas uzņēmumos un iemaksā identifikācijas maksu no upura bankas
konta. Saņemot naudas līdzekļus,
krāpnieki nekavējoties noņem tos
no upura konta.

Daži ieteikumi kā pasargāt
sevi no krāpšanas

Izvēlieties paroli, kas nav viegli
uzminama, un regulāri (vismaz
reizi trīs mēnešos) to mainiet.
Sociālajiem tīkliem, e-pastiem
un internetbankai izmantojiet atšķirīgas paroles.

Savas paroles un pieejas kodus
neizpaudiet citām personām, kā
arī nekad nesūtiet šos datus elektroniskajās vēstulēs.
Rakstisku informāciju par konta numuru, internetbankas paroli
un pieejas kodiem glabājiet citām
personām nepieejamā vietā.
Savā interneta bankā piesakiet
SMS pakalpojumu paziņojumu
saņemšanai par ienākošajiem/
izejošajiem maksājumiem.
Nelūdziet svešām personām
jums palīdzēt ar rēķinu apmaksu
vai citu darbību veikšanu internetbankā.
Bez vajadzības neizpaudiet savus personīgos datus (piemēram,
personas kodu) citām personām.
Neveriet vaļā aizdomīgas vēstules e-pastā no nezināma adresāta.
Vienmēr pārliecinieties par personas vai uzņēmuma identitāti,
kam sniedzat savus personīgos
datus.
Izglītojiet sevi un savus tuvākos
par personīgo datu drošību.

Ja esat kļuvis
par krāpšanas upuri

Jāpārbauda, vai ir notikušas
nelikumīgas darbības ar bankas
kontu. Pārbaudot savu bankas
kontu, persona konstatē, vai no
konta veikti darījumi, ko cilvēks
pats nav veicis. Vēlams apkopot
informāciju par sevis neveiktajiem
darījumiem, kas atspoguļojas
konta pārskatā, ko pēc tam
var izmantot kā pierādījumu
izmeklēšanas procesā.
Konstatējot, ka uz jūsu vārda
noformēts kredīts, obligāti jāvēršas
Valsts policijā ar iesniegumu.
Iesniegumam vēlams pievienot
bankas konta izdruku, kurā
norādīti krāpnieciskie darījumi.
Kad policija ir saņēmusi upura
iesniegumu par krāpniecisko
nodarījumu, tā pieņem lēmumu
par kriminālprocesa ierosināšanu
vai neierosināšanu, pārliecinoties,
ka cietušais tiešām nav veicis attiecīgas darbības no sava bankas
konta. Svarīgi zināt, ka cietuša-

jam nav pašam jāpierāda tas, ka
manipulācijas ar viņa bankas
kontu veikusi sveša persona, tas
ir jāpierāda policijas pārstāvjiem.
Cietušajam ir jāpaziņo bankai
un kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam par krāpniecisko gadījumu.
Jāņem vērā, ka, lai apturētu savas
parāda atgūšanas darbības pret
apkrāpto personu, kredītdevējam
ir tiesības pieprasīt Valsts policijas
paziņojumu par kriminālprocesa
uzsākšanu, kas pierāda apkrāptās
personas iebildumu pamatojumu.
Kad kredītdevējs ir saņēmis
Valsts policijas rakstisku paziņojumu par kriminālprocesa uzsākšanu un ir apstiprināts fakts, ka
krāpšanas rezultātā kredītdevējam
un cietušajam ir nodarīts mantisks
zaudējums, tiek uzsākts izmeklēšanas process pret aizdomās turamo
personu, kura veikusi šīs noziedzīgās darbības, lai vainīgo personu
varētu saukt pie kriminālatbildības.
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu iecirknis
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18. maijā 102. jubileju svinēja
Monika Greivule, kura godam
nes vecākās novadnieces titulu.

sagaidījusi astoņus mazbērnus
un divpadsmit mazmazbērnus
un tagad vēro uzaugam ģimenes
piekto paaudzi – savus mazmazmazbērnus.
Svētku dienā Monikas Greivules mājās viesojās Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis
Damlics, Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja trešais vietnieks
Igoris Malinauskas, kā arī pensionāru biedrības „Polārblāzma”
pārstāves.
Sveicam Monikas kundzi lielajā jubilejā un vēlam saglabāt dzīvesprieku un stipru veselību!
Sabiedrisko attiecību daļa

Monikas kundze ir dzimusi
1915. gadā Latgalē. Deviņu bērnu
ģimenē viņa bijusi vecākā meita.
Kad mūžībā aizgājusi māte, rūpes
par saimniecību un jaunākajiem
bērniem bija jāuzņemas Monikai,
kurai tolaik bijis vien 15 gadu.
Kā stāsta pati gaviļniece, viņa
ir viena no pirmajām Baložu
iedzīvotājām – garā mūža laikā
Monika savām acīm vērojusi, kā
Baloži izaug par pilsētu. Jubilāre ir uzaudzinājusi trīs bērnus,

Publicitātes foto

Sveic novadnieci 102. jubilejā

Jubilāre kopā ar domes pārstāvjiem

Gada sieviete – būvniecības veicinātāja

To vidū kategorijā „Gada sieviete –
būvniecības veicinātāja 2016” balvu saņēma Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja Astrīda Vītola,
kuras ieguldījumu novada būvniecības attīstībā atzinīgi novērtēja
konkursa žūrija.
„Nominācija konkursam bija
patīkams pārsteigums – tas apliecina, ka novada attīstībā ieguldītā
enerģija un darbs tiek novērtēts. Ir
liels gods būt vienai no laureātēm,
jo konkurence bija patiesi liela. Es
apbrīnoju katru konkursa dalībnieci, kura ik dienu pierāda savu
profesionalitāti ar neatlaidīgu darbu – tas motivē turpināt strādāt ar
vēl lielāku atdevi,” saka konkursa
laureāte A. Vītola.
Sabiedrisko attiecību daļa

Publicitātes foto

18. maijā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” tika paziņotas konkursa „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā” laureātes piecās kategorijās.

Vasaras
nometnes
bērniem
Ķekavas novadā
Veicinot un atbalstot izglītības iestāžu, pašvaldības
institūciju un sabiedrisko organizāciju iniciatīvu vasaras
nometņu projektu izstrādē un
realizācijā vasaras periodā,
Ķekavas novada pašvaldība
16 000 eiro apmērā līdzfinansējusi septiņpadsmit dažādas
dienas un diennakts nometnes. Tuvojoties vasaras brīvlaikam, aicinām iepazīties
ar aktuālo vasaras nometņu
sarakstu.
Šogad, noslēdzoties projektu
konkursam, līdzfinansējumu
ieguva trīs nevalstiskās organizācijas – „Aktīvai Ķekavai”,
„Solis tuvāk” un „Aktīvists”,
kā arī privātās pamatskolas
„Gaismas tilts 97” un Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūras piedāvātie nometņu
projekti.
Kā ierasts, Ķekavas novadā
deklarētajiem bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties
pašvaldības līdzfinansētajās
vasaras nometnēs, kuru laikā
varēs papildināt valodu zināšanas, apgūt robotikas pamatus,
piedalīties dažādās piedzīvojumu sacensībās un sporta aktivitātēs, satikt jaunus draugus un
labi pavadīt laiku.
Izvērtējot vasaras nometņu projektu pieteikumus, tika
ņemti vērā šādi kritēriji:
• vērtīborientēta audzināšana;
• dzīves prasmju veidošana;
• veselīga dzīvesveida popularizēšana
• izglītojošā programma;
• sociālās integrācijas aktivitātes;
• nometnes satura temporitms;
• nometnes saturam atbilstošs
budžets;
• iepriekšējo nometņu realizācijas kvalitāte.
Ķekavas novada pašvaldība
līdzfinansēto vasaras nometņu saraksts pieejams interneta
vietnes www.kekavasnovads.lv
sadaļā „Izglītība” – „Vasaras
nometnes”.
Pretendēt uz līdzfinansējuma
saņemšanu bērnu un jauniešu
vasaras nometnēm varēja Ķekavas novada pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes,
sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas.
Sabiedrisko attiecību daļa

Īsumā

Vai zināji, ka
Daugmales
pilskalnā ir
apslēptas
bagātības?!
Ja nezināji, nāc kopā ar
ģimeni un pārliecinies par
to pats jau
17. jūnijā
Daugmales pilskalnā.
Sacensību sākums
plkst. 11.00.
Plašāka informācija par
pasākumiem mājaslapā
sports.kekava.lv.

FK „AUDA” laukumā
17. jūnijā plkst. 16.00
„Komanda.lv” 1. līga futbolā
FK „Auda” – BFC „Daugavpils”
18. jūnijā plkst. 19.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā
„Husky” – FC „GTS”
18. jūnijs plkst. 20.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā
„Trilines Poligrāfija” –
FK „Daugmales dadzis”
1. jūlijā plkst. 11.00
Latvijas jaunatnes futbola
čempionāts FK „Auda” U13
2. jūlijā plkst. 19.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā
„Trilines Poligrāfija” – FC „GTS”
2. jūlijā plkst. 20.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā „Husky” –
FK „Daugmales dadzis”
9. jūlijā plkst. 19.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā
„Husky” – „Trilines Poligrāfija”
9. jūlijs plkst. 20.00
Ķekavas novada atklātais
čempionāts futbolā
FC „GTS” –
FK „Daugmales dadzis”
7.–9. jūlijā
biedrības „Zelta rati”
sacensību vietā
Plkst.10.00

„Baltijas kauss 2017”
un „Ķekavas domes
kauss 2017” pajūgu
braukšanas sportā.
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Aizvadīta Ķekavas novada
Veselības un sporta nedēļa
No 20. līdz 27. maijam Ķekavas novadā notika Veselības
un sporta nedēļa, kura iesākās
ar Ķekavas velomaratonu, kurš
pulcēja vairākus tūkstošus dalībnieku no visas Latvijas un kaimiņu valstīm.
Veselu nedēļu ikviens varēja izmēģināt spēkus rīta vingrošanā,
zemas intensitātes ārstnieciskajā
vingrošanā, fitnesa treniņos, spēka daudzcīņā, militārajā fitnesā,
veselības apļos un citās aktivitātēs.
26. maijā norisinājās ikgadējās
Ķekavas novada bērnu sporta spēles, kuras pulcēja vairāk nekā 1260
dalībnieku, – tajās piedalījās visu
Ķekavas novada vispārizglītojošo
skolu 1.–4. klases un pirmsskolas
izglītības iestāžu sagatavošanas
un vecāko grupu komandas: Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola,
privātā pamatskola „Gaismas tilts
97”, bērnudārzi „Ieviņa”, „Bitīte”
un „Avotiņš”.
Sporta spēles sākās ar svētku gājienu un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktores
Daces Cīrules un Ķekavas novada domes deputāta Aigara Vītola
uzrunām, kurās viņi sveica visus
dalībniekus, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotā projekta
„Sporto visa klase” 3. vietas ieguvējus – Ķekavas vidusskolas 4.b
klases audzēkņus – un klases audzinātāju Ilonu Jēkabsoni, kā arī

Foto: Velga Kūkuma
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Ķekavas velomaratons.
sporta skolotāju Aigu Vavžiku.
Pēc svinīgās atklāšanas bērni Ķekavā un Baložos sacentās
dažādās veiklības un erudīcijas
disciplīnās, kā arī ļoti interesanti
darbojās „brīnumu” stacijā ar
„Zinoo” darbnīcu pārsteigumiem.
Labākās klases saņēma medaļas,
visi sacensību dalībnieki saņēma
saldējumu. Notika arī mūsu atbalstītāju TC „Liiba” un „Narvesen” dāvāto dāvanu izloze, kura
ļoti iepriecināja daudzus sacensību dalībniekus! Ar sacensību rezultātiem var iepazīties interneta
vietnē sports.kekava.lv.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra savā un sporta spēļu dalībnieku vārdā saka

lielu paldies sacensību lieldraugiem „Ķekavas avots”, „Narvesen”, TC „Liiba”, TU „FOOD”, FK
„Auda” un biedrības „Daugavkrasts” atbalstam pārsteiguma
organizēšanā bērniem. Sirsnīgs
paldies visiem sporta spēļu dalībniekiem un viņu skolotājām par
atsaucību sporta aktivitāšu popularizēšanā bērnu vidū!
Veselības un sporta nedēļa noslēdzās 27. maijā ar Veselības un
sporta dienu pie Ķekavas sākumskolas Skolas ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iepazīt
un izmēģināt, piemēram, militāro
fitnesu, spēles brīvā dabā, prāta
vingrināšanu. Daudzi devās aizraujošā veloekspedīcijā, un pirmo

reizi Ķekavas novadā notika SUP
dēļu sacensības Daugavā! Liels
paldies visiem dalībniekiem, organizatoriem un atbalstītājiem!
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras darbinieki patiesi priecājas darboties kopā ar
kolēģiem no Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra, Jauniešu
padomes, Tūrisma informācijas
centra, Reģionālās pašvaldības
policijas un Ķekavas novada izglītības iestādēm, kā arī ar atsaucīgo
mūsu novada iedzīvotāju Lindu
Zvauni, lai kopīgiem spēkiem
sarīkotu interesantu veselības un
sporta nedēļas noslēgumu.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra
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„Sudrabgārnis” ceļas spārnos

Sacensības krāšņoja Ķekavas novada domes atbalstītais jauniešu
festivāls, kurā jaunatnes organizācijas un piedzīvojumu veidotāji
piedāvāja sportiskas izklaides un
nervus kutinošu augsto virvju
izaicinājumu sacensību dalībniekiem un apmeklētājiem. Organizatori ir biedrība „Ūdensmalu
attīstībai”, kas Ķekavā veido arī
gludūdens airēšanas bāzi bērniem un jauniešiem. Bāzes skices
vēl top, bet interešu izglītības un
pieaugušo tālākizglītības mācību
programma jau ir akreditēta Ķekavas novada domē.
„Mēs gribējām, lai ikviens
piedzīvo iedvesmojošus sporta
svētkus, lai svinam kopā būšanu.
Vēlējāmies ar to pateikties visiem treneriem, olimpiešiem un
sportistiem par to, ka viņi atbalsta mūs, klātesot pirmajos „Sudrabgārņa” mačos. Atsaucība bija
liela, un domājams, ka sadarbība
ar jaunatnes organizācijām, brīvprātīgajiem un piedzīvojumu veidotājiem arī nākotnē būs mūsu
piedāvājumā novada sacensību un
sporta notikumu kalendārā,” stāsta organizatoru pārstāve Sandra
Biseniece. Biedrība „Ūdensmalu
attīstībai” vēlas veidot tādu sporta
kluba dienaskārtību, lai ikviens
pēc savām spējām un vēlmēm
varētu iekļauties sporta dzīvē uz
ūdeņiem. Gludūdens airēšana
ir pazīstama ar dinamiskiem
olimpiskajiem sporta veidiem –
smaiļošanu un kanoe –, taču tā
ir kaislība un aktīva ikdiena visam mūžam tiem, kuri izcilību
sasniegs citās dzīves jomās.
Sacensību organizētāji saņēma
atbalstu no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras. Netika
liegts ne padoms, ne resursi. „Sudrabgārņa kausa” sacensību producents Jānis Vītols saka: „Ļoti laba
sadarbība izveidojās ar Ķekavas
novada pašvaldības sporta aģentūru, tur sākās mūsu kopdarbs
ceļā uz „Sudrabgārņa kausu” un

foto No biedrības arhīva

Pulcējot 120 jaunos airētājus
no septiņām Latvijas pilsētām,
Ķekavā ir aizsākta sportiska
tradīcija gludūdens airēšanā –
„Sudrabgārņa kauss” –, un mājvietu ir atradusi jauna sporta
bāze. 13. maijā tika pasniegti
pirmie 30 „Sudrabgārņa kausi”
dalībniekiem no sporta skolām
KC „Jelgava” un BJSS „Jelgava”,
„Rīdzene”, Limbažiem, Talsiem,
Brocēniem, Jūrmalas specializētās airēšanas sporta skolas, Murjāņu Sporta ģimnāzijas Jūrmalas
filiāles un Salacgrīvas.

jauniešu festivālu. Aģentūra, tāpat
kā brīvprātīgie no Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centra, bija
īpaši atsaucīgi. Paldies domes izpilddirektoram Aivaram Liškovskim, kurš palīdzēja atrast izeju
pēdējā mirkļa administratīvajos
izaicinājumos! Darbojamies visā
Latvijā, tāpēc droši varu teikt: Ķekavas novads ir vieta, kurā atbalsta jaunas ierosmes!”
Jaundibinātā airēšanas sporta
kluba vadītājs un „Sudrabgārņa
kausa” namatēvs ir Toms Smirnovs – airētājs ar astoņpadsmit
gadu pieredzi, no kuriem septiņi
pavadīti, strādājot par treneri
sporta skolā „Rīdzene”. Toms
Smirnovs ar aizkustinājumu atceras „Sudrabgārņa” maču atklāšanas brīdi ar „All Stars” startu,
kurā jauno trasi pirmo reizi izairēja olimpietis Krists Straume
kopā ar veterāniem Ilzi Bomi, Jāni
Geidānu, Mārtiņu Upīti, Sergeju
Ņemnaševu, Oto Dzeni un Gundaru Tauriņu.
„Mūsu sporta veidā veterāni ir
ietekmīgs resurss gan sadarbības
veicināšanā starp sporta skolām,
gan atbalstot stratēģiskās norises
federācijā, gan palīdzot pārliecināt sponsorus. Manuprāt, tas

apliecina, ka gludūdens airēšanas sports ir kvalitatīva jauniešu
dzīves sastāvdaļa, jo mēs visi turpinām sportot un paliekam labi
draugi uz mūžu,” ir pārliecināts
Toms Smirnovs, īpaši pieminot
airētāju Zušu ģimeni, kas strādāja kopā ar biedrības „Ūdensmalu
attīstībai” aktīvistiem, labiekārtojot sacensību norises vietu. Viņš
teic: „Ir gūta laba pieredze tikko
iekoptā, jaunā vietā, kur nekad
nav organizētas šādas sacensības. Ir skaidrs, kas mums jādara,
lai nākamgad radītu vēl labākus
apstākļus tiesnešiem un sacensību dalībniekiem, bet tagad mēs
sponsoriem varam uzskatāmi parādīt, ko varam un protam! Lai
top sporta kluba „Sudrabgārnis”
bāze un bērni var nākt uz treniņiem jau drīz!”
Airētājs ar septiņu gadu stāžu
un airēšanas kluba idejas autors
Dāvids Zilberts bija atbildīgs
par brīvprātīgo komandu, kas
„Sudrabgārņa kausa” sacensību
dienā palīdzēja novietot dalībnieku auto, regulēja satiksmi sacensību vietā, asistēja tiesnešiem
un uzņēmās desmitiem atbildīgu
un neatliekamu darbu. Dāvids
Zilberts atceras: „Tikai pirms ga-

da es airēju 13 kilometru distanci
no Lucavsalas bāzes līdz Ķekavai.
Vecāki mani sagaidīja laivā pie
Ķekaviņas upītes ietekas. Skaista vieta, es nodomāju, te varētu
būt ļoti laba airēšanas bāze, jo ir
aizvējš un nav straumju, Ķekavas
centrs, ir transports tiem, kuri
varētu braukt trenēties no visa
novada vai pat Iecavas. Tā viens
darbs sekoja otram, pārliecinājām
par savu ideju pašvaldību un ar

Sporta aģentūras atbalstu esam jau
sacensības noorganizējuši.” Dāvids
Zilberts uzsver brīvprātīgo nozīmi
sacensību organizācijā un pateicas par sadarbību Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centram.
„Darba te vēl daudz,” teic Dāvids,
„bet mēs atradīsim, kā to paveikt,
jo mums ir liela griba un visforšākā
komanda. Es ticu, ka jaunieši nāks
trenēties uz „Sudrabgārni”, un ceru, ka bāzi iekārtosim jau drīz. Ļoti
gribas te trenēties ikdienā.”
Viens no biedrības „Ūdensmalu
attīstībai” biedriem ir hidrotehnisko būvju inženieris, veterāns
paukošanā ar zobenu Guntis Zilberts. „Es redzu, ka ķekaviešus
ir aizrāvusi ideja par ilgtspējīgu
Daugavas ūdensmalas attīstību
un aktīvās atpūtas zonas iekopšanu. Šī ūdensmala ir kā apslēpts
dārgums, kas pieder ķekaviešiem.
Ir prieks, ka mūsu iniciatīva atbalstīta gan novada domē, gan sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem
un sacensību norises vietas īpašniekiem. Prieks, ka sporta kluba
iecere jau ir izraisījusi neviltotu
jauniešu interesi, kaut vēl tikai sākam iekopt vietu. Mēs vēlamies,
darbību uzsākot, likt stipru pamatu sporta ētikas vērtībām, kas nostiprinātas „Sudrabgārņa kausa”
atklāšanas ceremonijā parakstītajā
sporta kluba „Sudrabgārnis” ētikas kodeksā. Šis ētikas kodekss ir
tapis sadarbībā ar Eiropas kustību
par godīgu spēli „Fair Play”. Mēs
apsolām rūpēties par savu ūdensmalu, cienīt mūsu kaimiņus un
senās zvejas tradīcijas Daugavā.
Sporta kluba audzēkņi saņems šo
attieksmi no mums ikdienā un
nodos tālāk. Lai aug labi tas, kas
labi aizsākts!” vēl Guntis Zilberts.
Biedrība
„Ūdensmalu attīstībai”

Ķekavā tiekas sporta veterāni
3. jūnijā Ķekavas novadā notika Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru 54. sporta spēles šahā, novusā, loka šaušanā
un orientēšanās sportā.
Ķekavas sporta klubā norisinājās novusa sacensības, kurās šogad
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 265. Pirmo reizi veterānu-senioru savienības sporta spēlēs tika iekļauts arī jauns sporta
veids – loka šaušana, kurā startēja 22 dalībnieki.
145 dalībnieki Baložu mežā noskaidroja labākos orientēšanās
sportā, un 165 entuziasti savas prasmes pierādīja šaha spēlē. Šis
bija kā sagatavošanās posms Latvijas simtgadei veltītajām sacensībām, kuras notiks nākamā gada jūnijā. Ar rezultātiem varat iepazīties LSVS interneta vietnē.
Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra

8 Plānojumi
Paziņojums par detālplānojuma „Mežmalas iela 2” Krustkalnos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas
novada domes 25.05.2017. lēmumu Nr. 2. § 3. p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma
„Mežmalas iela 2” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir tirdzniecības centra būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas
brīža informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS) un Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv: no
2017. gada 13. jūnija līdz 4. jūlijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 29. jūnijā plkst. 17.30 Ķekavas novada
pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada 13. jūlijā plkst. 17.30 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var 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,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams
vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek
pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas
beigām. Ja priekšlikumu 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 izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
„Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017. gada 8. jūnijā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziska persona un juridiska persona. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 67936019).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma „Dārznieki” Odukalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 25. maija sēdes lēmumu 2. § 5. „Par detālplānojuma
„Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr. 9)
Ķekavas novada dome nolemj:
1) apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Dārznieki”, kadastra numurs
8070 008 1013, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
2) uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv;
3) uzdot Telpiskās plānošanas daļas speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
4) pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašniekiem par detālplānojuma realizāciju (administratīvā līguma priekšlikumi pielikumā).
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–
13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9,
35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-2123. Tālr. 67935861, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā
„Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma „Uguntiņas” Pulkarnē,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 25. maija sēdes lēmumu 2. §. 4. „Par detālplānojuma „Uguntiņas” Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr. 9)
Ķekavas novada dome nolemj:
1) apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Uguntiņas”, kadastra numurs
8070 012 0356, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
2) uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv;
3) uzdot Telpiskās plānošanas daļas speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
4) pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašnieku par detālplānojuma realizāciju (administratīvā līguma priekšlikumi pielikumā).
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā
1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst.
9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā Gaismas ielā 19,
k.9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-2123. Kontakttālrunis 67935861; pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
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Paziņojums par atkārtotiem grozījumiem detālplānojuma
„Ezeru iela 10 un 14” 2. kārtas Baložos, Ķekavas novadā
saistošajos noteikumos
Ķekavas novada dome 2014. gada 11. septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 4. „Par saistošo
noteikumu Nr. SN-TPD-2/2014 „Grozījums saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-45/2009
„Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums” apstiprināšanu ar Ķekavas
novada domes saistošajiem noteikumiem”” apstiprināšanu”.
Saistošo noteikumu grozījumi atļauj detālplānojuma teritorijā veikt būvprojektēšanu un
apbūvi pa kārtām.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā
19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Interesenti var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajos īpašumos
Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10,
Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada
domes 25.05.2017. lēmumu Nr. 2. §6. p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta
teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv: no
2017. gada 13. jūnija līdz 4. jūlijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 29. jūnijā plkst. 18.30 Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada 13. jūlijā plkst. 18.30 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var 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,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek
pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas
beigām. Ja priekšlikumu 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 izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos
„Ineši-1” un „Ineši-2” Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 25. maija lēmumu Nr. 2. § 2. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Ineši-1” un “Ineši-2” Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Ineši-1”,
kadastra numurs 8070 008 0086, un „Ineši-2”, kadastra numurs 8070 008 2052.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, atklāto telpu
(zaļās) teritorijas Z parku un rekreācijas teritorijas ZA2, mežaparka apbūves teritorijas un satiksmes
infrastruktūras objektu teritorijas TL. Paredzēta zemesgabalu sadale un savrupmāju apbūve, veidojot
vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 8. jūnija lēmumu Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vilgertiņi” Katlakalnā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vilgertiņi”, kadastra
numurs 8070 005 0504.
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), paredzot zemesgabala sadali, savrupmāju būvniecību, 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 Telpiskās plānošanas daļas teritorijas
plānotājs Andris Lācis.
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr. 1. § 10. (protokols Nr. 9)

Sveicam
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs
un neparasts.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.

Ķekavas novadā
2017. gada jūnijā
ĶEKAVAS PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Irēna Dūduma
85 gadu jubileju svin
Vija Boša
Velta Toše
80 gadu jubileju svin
Jāzeps Strods
Ausma Denkina
Juris Briedis
Anna Vrubļevska
Rimma Smirdina
Osvalds Traubergs
Uldis Kļava
Janīna Škutāne
BALOŽU PILSĒTĀ
85 gadu jubileju svin
Viktors Mandibura
Līga Lāviņa
Nadežda Jegorova
Eleonora Solima
80 gadu jubileju svin
Leokadija Lavrenkova
95 gadu jubileju svin
Vera Leoņenko
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Pateicības
Mellupu sociālās mājas
senioru un darbinieku vārdā
sirsnīgs paldies
z/s „Valmoniras” īpašniekam
Ilgvaram Bitem un darbiniecei
Mārītei Zariņai par jauko
sagaidīšanu un uzņemšanu
„Valmoniru” lauku sētā.
Liepiņu ģimenes vārdā
izsakām pateicību Ķekavas
aprūpes centra kolektīvam
par veltīto laiku un uzmanību
mūsu māmiņai, vecmāmiņai,
vīramātei
L. Liepiņai viņas dzīves
noslēgumā.

Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.
(Ārija Elksne)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada maijā
reģistrēti
20 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Elza, Kurts, Everts, Kristiāns,
Aurora, Artis, Trīne, Kristers,
Anna, Mārtiņš, Emma, Roberts,
Letīcija, Antonijs Juliāns, Artūrs,
Ernests Jānis, Toms.
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

-------------------------------

Lauzīsim vienu
maizes šķēli uz pusēm,
Tad dalīsim visu
Rītu, vakaru, bezmiega nakti uz
pusēm.
(Skaidrīte Kaldupe)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada maijā reģistrētas
astoņas laulības.
Vēlot saticīgu un mīlestības pilnu
kopā dzīvošanu,
sveic Ķekavas novada dome.

-------------------------------

Mēs nezinām, kad, kurš vai kura
Kā nākamie mūs pametīs
Kā dzirksts no sūrā ugunskura,
Kas ir jau izdzisis gandrīz.
(J. Osmanis)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada maijā
reģistrēti 15 mirušie:
Uldis Bāgants (1952)
Adolfine Bergmane (1918)
Marina Boķe (1938)
Viktors Cišs (1931)
Dzidra Freiberga (1930)
Ilga Garā (1947)
Valdis Gudrītis (1956)
Māra Kalniņa (1943)
Elga Krastiņa (1926)
Ligita Liepiņa (1931)
Pjotrs Naumovs (1933)
Daina Neimane (1939)
Lidija Sniķere (1948)
Edgars Stankus (1938)
Erna Upeniece (1927)
Ķekavas novada dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtība
Mūžs kā mirklis īss
Šķiet tevi gaidot, gaidot
Jūras pārplūdīs
Simts jūras tevi pie manis dzīs....
Skumju brīdī esam kopā ar Astrīdu Krautmani,
meitu Elīnu pāragri zaudējot.
2016. gada 13. grupas izlaiduma vecāki un bērni

Saistošie noteikumi Nr. 6/2017
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

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:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2017. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 30 373 779 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2017. gadam izdevumos 39 598 776 euro apmērā, t.sk.
aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 994 281 euro
apmērā un pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās 162 708 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.”
3. 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 2291 euro
apmērā, 2017. gada aizņēmumu summu 6 445 014 euro
apmērā.”
4. 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.”.
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā
(1. pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā
(2. pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā
(5. pielikums).
Sēdes vadītājs A. Damlics

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdeslēmumu Nr. 3. § 1. (protokols Nr. 7.)

Saistošie noteikumi Nr. 5/2017
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 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 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Pašvaldības teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona – Ķekavas novada administratīvā teritorija.”
2. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Līgumu starp Pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, ne īsāku par trim gadiem un ne ilgāku

Veikals „Drogas”
tirdzniecības centrā „A7” un
tirdzniecības centrā „Liiba”
Ķekavas pagastā
aicina pievienoties
savai komandai

PĀRDEVĒJUSKONSULTANTUS!
Pievienojies mūsu draudzīgajām
kolektīvam, un tu iegūsi:
• iespēju izvēlēties sev ērtāko
darba laiku dažādās maiņās
(viegli apvienot ar studijām),
• stabilu atalgojumu un
ikmēneša prēmijas,
• visas sociālās garantijas un
veselības apdrošināšanu,
• apmaksātu obligāto veselības
pārbaudi,
• kvalitatīvu apmācību un
lielisku darba pieredzi,
• privilēģijas pirkumiem mūsu
veikalos,
• atraktīvu darbu ar pozitīviem
kolēģiem.
Droši sūti savu CV uz e-pasta adresi darbs@drogas.lv.
Lūdzu, ņem vērā, ka tavs CV
piedalās pirmajā atlases kārtā
un mēs sazināsimies tikai ar tiem
pretendentiem, kuri tiks izvirzīti
uz nākamo atlases kārtu.
Papildu info, zvanot
uz tālr. 67084839

par septiņiem gadiem.”
3. Izteikt Pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
„2. No 01.09.2017. Pašvaldības administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Līdz jauna
atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai ar atkritumu apsaimniekotāju spēkā ir esošās atkritumu apsaimniekošanas zonas: Baložu pilsētas, Ķekavas pagasta un
Daugmales pagasta administratīvās teritorijas.”
Sēdes vadītājs
A. Damlics

SIA „DABA VS”
steidzami meklē:
• C kategorijas vadītājus (95. kods).
Preču piegāde visā Latvijā. Var būt nepilna darba nedēļa;
• komplektētājus novadā,
• ūdens pildīšanas līnijas operatoru.
Pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi info@dabaves.lv.
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Ķekavā diskutē par Eiropas un nacionālo identitāti
16. maijā Ķekavā norisinājās
otrā no piecām konferencēm
starptautiskā projektā „Izaicinājumi Eiropai – saprast un
pārvarēt kopā” („Challenges for
Europe: Understand and Overcome Together”).
Foto No JIC arhīva

Projekta konferenču cikla otrās
konferences tēma bija „Eiropas un
nacionālā identitāte”, kur tādi eksperti kā Ansis Bogustovs, Agnese
Logina, Arstarulsmirus Arsujumfus-Tarus, Sanda Brūna, Juris
Cibuļs un Madara Ūlande runāja
par Eiropas un nacionālo identitāti, meklēja kopīgo un atšķirīgo, kā
arī izskaidrojumus tam, kas veido
cilvēka identitāti un kāpēc mēs
sevi identificējam kādā noteiktā
veidā.
Vieslektori stāstīja par identitātes
meklējumiem no žurnālista skatupunkta, Eiropas un latviskās identitātes meklējumiem un veidošanos
eksperimentālajā kino, sporta kustību „Ghetto Games” un identitātes
veidošanās procesu jauniešu vidū,
mūzikas un dziesmu vārdu ietek-

Ūlandi par sociālo uzņēmējdarbību un raisīt pašiem savas idejas,
kā arī iepazīties un aprunāties ar
kroņu darinātāju un ļoti daudzpusīgu Austrālijas latvieti Brigitu
Strodu, kura stāstīja par saviem
identitātes meklējumiem caur radošajām industrijām un Baltijas
reģiona kultūru.

Vērtīgākās atziņas
no konferences
Konferences praktiskajā daļā notika dažādas diskusijas un radošās
darbnīcas.
mi uz cilvēkiem un viņu identitāti
ilgtermiņā, pasaules tautu identitāti
caur valodas prizmu un pasaules
neparastākajām valodām, kā arī
pasaules lielāko ābeču kolekciju,
sociālo uzņēmējdarbību kā Eiropas
nākotnes identitāti.
Konferences praktiskajā daļā –
diskusijās un radošajās darbnīcās
– konferences dalībnieki paši pētīja identitāti no dažādiem aspektiem ar ekspertu Garjāņa, Ineses
Šubēvicas, Madaras Ūlandes,

Brigitas Strodas, Arta un Ineses
Treimaņu līdzdalību. Bija iespēja
veidot sveces un izzināt to vēsturi, iepazīties ar sveču veidošanas
procesu kā radošās domāšanas
un identitātes veicinātāju; iepazīties ar ceļotāju, fotogrāfu un
tauriņu darinātāju Garjāni un
nogaršot viņa gatavotu ēdienu
tadžīnās. Ar Inesi Šubēvicu varēja diskutēt par Eiropas identitāti
caur neformālās izglītības metodēm, turpināt sarunu ar Madaru

• „Tu esi tas, ko tu klausies.”
• „Ģimene un draugi ir ļoti nozīmīgi personīgās identitātes veidotāji.”
• „Identificējot sevi ar kaut ko konkrētu, mēs tai pašā laikā nostādām
sevi pret kaut ko citu, līdz ar to
identitātes nospraušana ne vienmēr
ir pozitīva.”
• „Bizness un palīdzēšana citiem ir
lieliski apvienojami.”
• „Tikai ceļojot un nonākot citās pasaules malās, var vislabāk saprast,
kas esmu es pats un kas ir tas īpašais manā kultūrā, kas mani padara
piederīgu savai tautai.”
• „Mājas ir tur, kur tu esi saprasts.”
• „Radošā domāšana latviešiem ir

27.–28. maijā Ķekavas kultūras
nama bērnu tautas deju kolektīvs „Daina” piedalījās Starptautiskajos tradicionālās kultūras svētkos Braslavā, kas šogad
atzīmēja 50. norises gadadienu.
Jubilejas koncertā Ķekavas novada deju kolektīvs dalībniekus
sveica ar trijām dejām, kas guva
plašu atzinību.
Bērnu deju kolektīvs „Daina” bija
viens no diviem Latvijas kolektīviem, kas saņēma uzaicinājumu piedalīties Starptautiskajos

tradicionālās kultūras svētkos
„Браславские зарницы 2017”
Braslavā Baltkrievijā. Šogad festivāls pulcēja kolektīvus no Baltijas
valstīm, Polijas, Armēnijas, Krievijas un viesmīlīgās Baltkrievijas.
Festivāla atklāšanas dienā pilsētas laukumā notika ansambļu
konkurss ar teatrāliem priekšnesumiem un svētku uguņošanu.
Savukārt noslēguma koncertā
brīvdabas estrādē sagatavotos
priekšnesumus
demonstrēja
starptautiskie kolektīvi. Latviju
šajos svētkos pārstāvēja Viļānu

Foto No kolektīva arhīva

Kolektīvs „Daina” gūst
atzinību festivālā Braslavā

Kolektīvs „Daina” starptautiskajos tradicionālās kultūras svētkos Braslavā.
novads un Ķekavas novada „Daina”, kas bija vienīgais ielūgtais
bērnu deju kolektīvs.
„Dainas” dejotāji no Latvijas
aizveda trīs dejas – „Iet kaza ragainā”, „Bāra bērnu ganu rīti”

un „Aug meitas kā liepas, puiši
kā ozoli” –, pateicībā saņemot
Baltkrievijas kultūras ministra
vietnieka parakstītu diplomu
par meistarīgu sniegumu, kā arī
neviltotas skatītāju simpātijas –

iedzimta – jau izsenis esam lējuši sveces, šūdinājuši villaines un
centušies visu padarīt pēc iespējas skaistāku.”
• „Empātija, iespējams, ir svarīgāka
nekā identitātes apziņa. Tajā pašā
laikā empātija ir ar to saistīta.”
• „Eiropas kino identitāte ir plūstoša un mainīga kā eksperimentālā kino filmas, jo eksperimentālais
kino pats par sevi ir Eiropas kino
identitāte – kā pretstats Amerikas
masu grāvējiem.”
• „Jaunieši visvairāk ieklausās jauniešos un viens otra veiksmes stāstos, pat lielākās lietas vienmēr sākas
ar mazumiņu.”
Projekts tiek finansēts Eiropas
Komisijas programmas „Eiropa
pilsoņiem” ietvaros. Konferenci
Latvijā organizēja Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs. Nākamā konference projekta ietvaros
notiks Rumānijā jūnija beigās.
Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs

starptautiskā festivāla dalībnieki
labprāt aprunājās un nofotografējās ar „Dainas” dejotājiem.
Kā stāsta kolektīva vadītāja
Līga Freimane, visus deju kolektīvus Braslavā uzņēma ar lielu
sirsnību un viesmīlību. Festivāls
bija labi organizēts ar daudzveidīgu pasākuma programmu, kas
iepriecināja gan lielus, gan mazus
pasākuma apmeklētājus. Paralēli kolektīvu priekšnesumiem
apmeklētāji piedalījās dažādās
atrakcijās, apmeklēja amatnieku
tirdziņus un degustācijas.
No Baltkrievijas „Daina” mājās
pārveda vērtīgu pieredzi starptautiska mēroga deju festivālā,
jaunus domubiedrus, kā arī sadarbības uzaicinājumus Ķekavas
novada un Braslavas bibliotēkām.
Sabiedrisko attiecību daļa

Korim „Mozaīka” – Ķekavas novada tautastērpi

Foto: Velga Kūkuma

Ķekavas novada pašvaldība
biedrībai „DOLCE FORTE
FORTISSIMO” piešķīrusi līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā
projekta „Ķekavas novada tautastērpu iegāde” ietvaros paredzēto tautastērpu iegādei Ķekavas kultūras centra jauktā kora
„Mozaīka” dalībniekiem.

Kora „Mozaīka” dalībnieki jaunajos Ķekavas novada tautastērpos,
koncertējot Ķekavas kultūras namā.

Projekta mērķis ir popularizēt
valkāšanas tradīcijām atbilstošu
Ķekavas novada tautastērpu.
Tā realizāciju aktualizē Latvijas
simtgades un XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju

svētku tuvošanās, Ķekavas kultūras centra jauktajam korim „Mozaīka” pārstāvot Ķekavas novadu
šajos svētkos.
Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu
projektam „Ķekavas novada tautastērpu iegāde”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstība Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–

2020. gadam apakšpasākuma
„Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 14 675,82 eiro, un tā
īstenošanai tika saņemts publiskais
finansējums 13 208,23 eiro apmērā.
Pēc biedrības lūguma Ķekavas novada pašvaldība projekta līdzfinansēšanai piešķīrusi 1000 eiro.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Radošās nedarbnīcas un zaļais skrējiens

Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” uzsākusi Latvijas Pašvaldību savienības administrētā
LADDER (Local Authorities as
Drivers for Development Education and Raising Awareness)
projekta „Ilgtspējīgas attīstības
izglītības pasākumu īstenošana
Ķekavas novadā par mūžizglītības un atkritumu šķirošanas
tēmām inovatīvu un atraktīvu
pasākumu veidā” aktivitātes.

Pirmā aktivitāte norisinājās
26. maijā, kad pasākuma „Ķekavas novada bērnu sporta spēles
Ķekavā” ietvaros dalībniekiem un
viņu atbalstītājiem bija iespēja apmeklēt biedrības „Latvijas Zinātnes centru apvienība” zinātkāres
centra „ZINOO” zinātnisko eksperimentu izrādes un tematiskās
darbnīcas „Lietu otrā dzīve”, kur
demonstrēja dažādu sadzīves izejvielu otrreizējas izmantošanas
iespējas. Otrā un trešā projekta
aktivitāte iekļauta Ķekavas novada
svētku programmā.

PRAKTISKI RADOŠĀS
NEDARBNĪCAS PIEAUGUŠO
TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ

16. jūnijā Ķekavas kultūras namā no plkst. 13.00
Lūgums pieteikt dalību, aizpildot
pieteikšanās anketu www.daugavkrasts.lv.
Dienas kārtība:
• 12.50–13.00 Ierašanās un reģistrēšanās
• 13.00–13.10 Partnerības „Daugavkrasts” uzruna (Daiga Krūmiņa)
• 13.10–14.40 Radošā NEdarbnīca
„Praktiskais radošums tālākizglītībā” (Vita Brakovska; biedrība
„ZINIS”)
• 15.00–17.00 „Īsa pamācība
drošai tīklošanai Google un
Facebook” (Jānis Jakobs; „Digitālā

meistarība”)
Darba kārtībā paredzētas arī
nelielas pauzes pēc viesu un lektoru ieteikuma!

„ZAĻAIS SKRĒJIENS” –
FOTOORIENTĒŠANĀS

16. jūnijā plkst. 18.00 – 20.00
Pasākuma mērķis ir aktīvā un
atraktīvā veidā informēt un iesaistīt iedzīvotājus atkritumu
šķirošanas pasākumos, tādējādi
rūpējoties par vidi, kurā paši dzīvojam.
Sacensību centrs atradīsies Baložu vidusskolas sporta kompleksa stadionā. Starts atvērts no plkst.
18.00 līdz 19.30, finišs tiek slēgts
plkst. 20.00.
Lūgums pieteikt dalību, aizpildot pieteikšanās anketu
www.daugavkrasts.lv vai www.
sports.kekava.lv. Turpat var iepazīties ar pasākuma nolikumu.
Pasākumu vada Ķekavas novada
Sporta aģentūra sadarbībā ar SIA
„Ragn-Sells”.
Sacensībās piedalās ģimeņu
komandas (dalībnieku skaits komandā 2–5 cilvēki). Komandā jābūt vismaz vienam dalībniekam,
kurš sasniedzis 18 gadus. Pārējiem
dalībniekiem vecuma ierobežojumu vai citu prasību nav. Dalības
maksa no katra dalībnieka ir divas
savā mājsaimniecībā vairs nenoderīgas PET plastmasas pudeles,

kas, piesakoties sacensību centrā,
ir jāievieto atsevišķā konteinerā.
Komanda, kas atnesīs lielāko
dalības maksu – visvairāk PET
plastmasas pudeļu –, saņems SIA
„Ragn-Sells” īpašu specbalvu.
Sacensību organizatori izlozes
kārtībā noskaidros un ar galveno
balvu apbalvos vienu komandu,
kas sacensībās sasniegs visus 10
kontrolpunktus. Izlozē par galveno balvu piedalīsies visas komandas, kuras būs izpildījušas šo
uzdevumu.
Sacensību centrā komandām ir
iespēja piedalīties izglītojošās aktivitātēs par vides aizsardzību un
atkritumu šķirošanu.
Atsevišķi visu sacensību laikā
tiek vērtēts komandas noformējums, nosaukums un atraktivitāte.
Atraktīvākā, „zaļākā” komanda
saņems SIA „Ragn-Sells” simpātiju balvu.
Īpašu pateicību par sadarbību
izsakām Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai un SIA
„Ragn-Sells”, Ķekavas pagasta kultūras centram, un Ķekavas novada pašvaldībai, kā arī pateicamies
Latvijas Pašvaldību savienībai par
doto iespēju piedalīties LADDER
projektu konkursā un realizēt novada iedzīvotājiem svarīgu tēmu
aktivitātes.
Biedrība
„Partnerība „Daugavkrasts””

Piedalies labdarības bumbu rallijā
Jau otro gadu Ķekavā novada
svētku laikā Ķekavas novada
fonds organizē pasākumu „Labdarības bumbu rallijs”. Pasākums
sola ne tikai gandarījumu par ziedotajiem finanšu līdzekļiem labdarības mērķiem, bet atraktīvā
veidā – krāsainu bumbiņu sacensībā – ļauj cīnīties par balvām.
Labdarības bumbu rallijs ir sacensības, kurās ikviens, iegādājoties sacensību karti, saņems unikālo
numuru. Numurs tiks uzrakstīts uz
bumbas, un visas vienlaikus tās tiks
iebērtas Ķekaviņas upītē. Tās bumbas, kuras, cīnoties ar šķēršļiem,
finišēs pirmās, izcīnīs saviem īpaš
niekiem balvas no vairāk nekā
1000 eiro vērtā balvu groza, kuru
sarūpējuši vietējie uzņēmēji.
Ienākumi no „Labdarības bumbu rallija” tiks izmantoti projektu konkursa „Savam novadam”
finansēšanai. Konkursa ietvaros jau šoruden iedzīvotāji varēs
saņemt atbalstu savām iecerēm.
Tādā veidā par pagājušā gada
ziedojumiem projektu konkursa
„Savam novadam” ietvaros jau
ir īstenoti vairāki projekti –
iegādātas spēles un rotaļas Baložu skolēniem, kuri savu brīvo
laiku pēc skolas pavada Baložu
bibliotēkā. Pie Mellupu sociālās
mājas izveidota pārvietojama
ugunskura vieta, veikti Misas upes
attīrīšanas darbi, Ķekavā izveidots

tiešās pirkšanas pulciņš, un vecā
sūkņa stacija Ķekavas parka teritorijā šobrīd kļūst vizuāli daudz
pievilcīgāka.
Starts „Labdarības bumbu
rallijam” tiks dots 17. jūnijā
plkst. 14.00. Pasākuma sacensību
kartes būs pieejamas 17. jūnijā
no plkst.10.00 līdz 13.00 novada
svētku norises laukumā pie Doles
tautas nama. Iepriekšpārdošanā
kartes varat iegādāties:
• Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrā Rīgas ielā 26,
Ķekavā;
• Ķekavas kultūras namā Gaismas
ielā 17, Ķekavā;
• Baložu pilsētas Kultūras namā
Skolas ielā 4, Baložu pilsētā;
• Daugmales multifunkcionālajā
centrā „Skola” Daugmales pagastā;
• Katlakalna tautas namā Pļavniekkalna ielā 35, Katlakalnā.
Ar balvu groza saturu varat
iepazīties fonda interneta vietnē
www.knf.lv.
Ķekavas novada fonds

Šā gada Muzeju nakts moto bija
Eduarda Veidenbauma dzejas
rindas: „Laiks ātrāki steidzas kā
vagona rats.” Ķekavas novadpētniecības muzejs piedāvāja pārcelties laikā pirms 60 gadiem,
kad iznāca pirmais žurnāla
„Dadzis” numurs.

Apmeklētāji bija izbrīnīti, ka „Dadzis” tika izdots vēl 2008. gadā, un
dalījās atmiņās, cik interesanti bijis bērnībā gaidīt katru žurnālu, kā
pētītas Gunāra Bērziņa un Edgara
Ozoliņa karikatūras. Vēl atcerējās
Ērika Oša darbus. Cilvēki atzinās,
ka retāk pievērsta uzmanība zīmējumu autoriem, bet skatītas tikai
pašas karikatūras.

Apmeklētāji iepazinās arī ar
jaunā Daugmales ģerboņa galveno elementu – saktu, kas atrasta
Daugmales pilskalnā un darināta
pirms aptuveni 1000 gadiem. Tā
kā ir doma, ka saktas forma varētu būt sens gadskārtu kalendārs,
visiem apmeklētājiem bija iespēja
sastādīt savu gadskārtu kalendāru. Sakta muzejā būs aplūkojama
tikai līdz 22. jūnijam.
Kā ierasts, lielu interesi izraisīja
Ķekavas Mākslas skolas orientēšanās spēle „Iegriežot laika ratu”,
turklāt, izpildot visus uzdevumus,
balvā varēja saņemt senlaicīgu rotaļlietu.
Bet vislielāko jautrību izraisīja
režisora Jāņa Putniņa dokumentā-

lā filma „To atceras tikai vilcieni”,
kas veidota no Rīgas Kinostudijas spēlfilmu fragmentiem, kuros
vienojošais elements ir vilciens.
Skatītāji mēģināja noteikt, kādas
filmas fragments kurš ir. Tā kā izmantotas ir 23 filmas, minēšana
bija ļoti atraktīva. Daudzas filmas
bija redzējuši tikai vecāka gadagājuma apmeklētāji. Pēc tam izraisījās diskusija, kāpēc šīs filmas
vairs nedemonstrē mūsu televīzija, piemēram, „Cielaviņas armija”,
„Latviešu strēlnieka stāsts” un vēl
daudzas citas.
Liels paldies Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestrim „Auseklītis”,
kas veselu stundu iepriecināja
klausītājus ar skaistām un brašām

Veidojot savu gadskārtu kalendāru.
melodijām. Kamēr mūziķi mainīja notis, pauzes aizpildīja lakstīgalas, kuras mēģināja sacensties ar
ragu mūziku.
Iestājoties tumsai, padomju laikā būvēto Ķekavas ēku stāstus sāka

stāstīt Jaunatnes iniciatīvu centra
jaunieši. Kopumā Muzeju nakti Ķekavā apmeklēja 312 dalībnieki. Paldies visiem! Uz tikšanos nākamgad!
Ķekavas
novadpētniecības muzejs

Foto: Velga Kūkuma

Muzeju naktī iegriež laika ratu
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LĪGO PASĀKUMI ĶEKAVĀ
23. jūnijā plkst. 23.00–4.00
Veco Dzirnavu estrādē

JĀŅU NAKTS BALLE

pie kopēja ugunskura.
Par līksmību gādās grupa „Mītavas deserts”. Darbosies bufetīte.
Ieeja bez maksas.
DAUGMALĒ
22. jūnijā plkst.19.00
Laukumā pie Daugmales multifunkcionālā centra

JĀŅU IELĪGOŠANA
Lustīga Līgo svētku ieskandināšana ar dziesmām,
dejām, muzicēšanu, tirgošanos un pat sacenšanos!
• No plkst. 18.00 darbosies amatnieku tirdziņš, kuram var pieteikties, zvanot uz tālruni 26410473.
• No plkst. 19.00 ielīgošana. Uzstāsies bērnudārza „Namiņš” mazie mākslinieki,
Daugmales folkloras kopa, Ķekavas folkloras draugu kopa „Brička”,
Iecavas folkloras kopa „Tarkšķi” un citi.
• Vakara gaitā meklēsim ĪSTO Jāņu sieru, tāpēc aicinām visas siera sējējas piedalīties garšas
meklējumos – mājās sagatavot Jāņu sieru un pretendēt uz gardākā siera sējējas titulu.
• Alus baudītājiem būs iespēja pierādīt savas spējas alus dzeršanas sacensībās!
Pieteikšanās alus dzeršanas sacensībām uz vietas, pasākuma laikā.
• Ap plkst. 21.00 uguns rituāls.
• Noslēgumā zaļumballe kopā ar Dzintaru.
Ieeja bez maksas.

7. jūlijā
plkst. 19.00
Daugmales
multifunkcionālajā centrā
DANČU VAKARS
Kopā ar folkloras kopu un
muzikantiem apgūsim jaunus
un izdejosim jau zināmus
latviešu tradicionālos dančus.
Līdzi jāņem ērti apavi un
neliels cienasts kopīgam
galdam.
Ieeja bez maksas

12. jūlijā Ķekavas
novadpētniecības muzejā

Tikšanās ar
māksliniekiem
Tālivaldi un Ievu
Muzikantiem.

