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Ēkai „Pie Mārtiņa” Ķekavā top jauns izskats

SIA „Eja” izstrādātā biroja ēkas „Pie Mārtiņa” skice.
Šobrīd ir izstrādāta biroja ēkas skice un izsludināts iepirkums par projektēšanas darbiem. Ēkā „Pie Mārtiņa” plānots izvietot Ķekavas
novada pašvaldības Būvvaldes, Telpiskās plānošanas, Vides un Attīstības daļas speciālistus, kuri atbild par būvniecības procesa nodrošināšanu novadā.
Tā kā ēka atrodas pašā Ķekavas centrā, tās jaunais veidols kalpos kā pievilcīga Ķekavas vizītkarte. Tā būs skaista un sakopta vide. Tāpat iedzīvotājiem tiks nodrošinātas modernas un klientu apkalpošanas kvalitātes standartiem atbilstošas telpas. Izbūvēto stāvlaukumu pie jaunās ēkas
pēc pašvaldības darba laika varēs izmantot arī iedzīvotāji savu auto novietošanai.
Vineta Geka

Aprīlis –
Spodrības
mēnesis

Aprīlis Ķekavas novadā izsludināts par Spodrības mēnesi.
Ķekavas novada pašvaldība
aicina piedalīties ne tikai Lielajā talkā, kas notiks 22. aprīlī, bet visa mēneša garumā
rūpēties par kārtību un tīrību
savā tuvākajā apkārtnē.
Ķekavas novadā Spodrības
mēnesis tiek izsludināts divas
reizes gadā. Rudenī tas ir oktobris, bet pavasarī Spodrības
mēnesi izsludina, izvērtējot
laikapstākļu piemērotību teritorijas uzkopšanai un uguns
bīstamības līmeni. Arī šogad
tas ir aprīlis.
Turpinājums 3. lpp.
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Pārrunā drošības un satiksmes
uzlabojumus Ķekavas novadā

Plānotās investīcijas pašvaldības ceļos

Papildus ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbiem Ķekavas novada pašvaldība 2017.
gadā plānojusi ieguldīt lielas
investīcijas vairākos ceļu pārbūves projektos – Rāmavas ielā
Rāmavā, Skolas ielā Baložos un
Kompleksa ceļā Daugmalē.

Rāmavas iela
Gājēju pāreja uz Ziepniekkalna ielas (pie lielveikala „A7”).
Ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana ir viena no Ķekavas
novada pašvaldības prioritātēm, tāpēc šogad šim mērķim
pašvaldības budžetā paredzēti
trīs miljoni eiro. Taču novadā
ir ne tikai pašvaldības, bet arī
valsts pārziņā esoši ceļi, kur
veicami drošības un satiksmes
uzlabojumi.
Par minētajām problēmām iedzīvotāji vērsušies gan pašvaldībā,
gan pauduši neapmierinātību iedzīvotāju sapulcēs. Tāpēc, lai risinātu arī jautājumus, kas skar valstij piederošus autoceļus, Ķekavas
novada pašvaldība apkopojusi un
veikusi vairāku vietu fotofiksāciju novadā, kur būtu nepieciešams
veikt drošības un satiksmes uzlabojumus. Savu redzējumu tā izklāstījusi vēstulē Satiksmes ministrijai un VAS „Latvijas valsts ceļi”,
kurā aicina izskatīt iespēju veikt
šādus drošības un satiksmes uzlabojumus Ķekavas novadā:
• pēc iespējas īsākā termiņā uzstādīt apgaismojumu, tajā skaitā
līdz autobusu pieturām, un luksoforu, gājēju pārejas regulēšanai uz
Ziepniekkalna ielas (pie lielveikala
A7), kā arī izskatīt iespēju pārcelt
autobusu pieturu uz Rīgas pusi vai
uzlabot esošo gājēju taciņu;
• Ķekavā pārbūvēt Rīgas un Nākotnes ielas krustojumu, izbūvējot
papildu joslu, un uzstādīt luksoforus;
• pārbūvējot Ziemeļu ielas un
autoceļa A7 krustojumu, uzstādīt luksoforu, vienlaikus regulējot
auto satiksmi;
• plānojot autoceļa A7 apvedceļa
būvniecību, satiksmes organizācijas projektā iekļaut uzlabojumus
uz esošajiem ceļiem, piemēram,
autoceļa V2, kā arī Katlakalna,
Rāmavas un Krustkalnu teritorijā,
paredzot regulējamas gājēju pārejas, papildu ceļus gājēju kustībai;
• pēc tilta pār Misas upi rekonstrukcijas uz tā vairs nav gājēju
celiņa, tāpēc tiltu nepieciešams
paplašināt, paredzot joslu gājēju
kustībai;
• nomainīt Gaismas ielas asfalta virskārtu, paredzēt lietus ūdens

novadīšanu, noņemt apaugumu,
noasfaltēt brauktuvi pie tirdzniecības centra „Maxima”, kā arī ierīkot
gājēju pārejas un gājēju ceļu Gaismas ielas pagriezienā uz sporta
namu;
• sakārtot autobusu pieturvietas,
nomainīt bortakmeņus, noasfaltēt
gaidīšanas laukumu, nojaukt sadegušos un sabojātos autobusu pieturvietu paviljonus, aizstājot tos
un paredzot jaunus Plakanciemā,
Mellupos, Alejās, Katlakalnā.
Papildus tam Ķekavas novada
pašvaldība informēja, ka vēlas finansēt un šogad izbūvēt gājēju
celiņu un apgaismojumu no Pļavu
ielas līdz „Statoil” degvielas uzpildes stacijai Ķekavā, tāpēc pašvaldība lūdza atbildīgajām iestādēm pēc
iespējas ātrāk izsniegt tehniskos
noteikumus un sagatavot sadarbības līgumu par zemes lietošanu.
Lai klātienē pārrunātu nepieciešamos drošības un satiksmes uzlabojumus Ķekavas novada teritorijā, 15. martā ar satiksmes ministru Uldi Auguli un VAS „Latvijas
valsts ceļi” valdes locekli Edgaru
Strodu tikās Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics
un pašvaldības speciālisti.
Tikšanās laikā no uzņēmuma
„Latvijas valsts ceļi” puses tika
panākta apņemšanās, ka tuvākajā
laikā varētu izvietot papildu zīmes
un atstarojošos elementus pie gājēju pārejas Ziepniekkalna ielā,
kā arī varētu tikt izskatīta iespēja
izgaismot gājēju pāreju. Savukārt
par luksofora iespējamo uzstādīšanu Ziemeļu ielas un autoceļa A7
krustojumā – šobrīd norit projektēšanas darbi.
Runājot par Ķekavas novada
teritorijā esošo valsts autobusu
pieturvietām, pašvaldības pārstāvji tika informēti par pieturvietu
remonta plāniem šā gada vasaras
sezonā – plānots remontēt pieturas „Sarma”, „Valdlauču centrs”,
„Štrausi” Valdlaučos, kā arī pieturu „Ķekava” uz autoceļa A7. Taču
detalizētākas atbildes uz pašvaldības jautājumiem tikšot sniegtas
VAS „Latvijas valsts ceļi” atbildes
vēstulē.
Vineta Geka

Pagājušajā gadā Rāmavas iela par
91 000 eiro tika pārbūvēta no Pļavniekkalna ielas līdz Merķeļa ielai,
bet šogad šo ielu plānots turpināt
sakārtot posmā no Depkina muižas
līdz valsts autoceļam V2. Pārbūves
laikā tiks noasfaltēta iela, izbūvēta
gājēju ietve, jauns apgaismojums
un lietusūdens drenāža. Šobrīd
izsludināts iepirkums būvdarbu
veikšanai. Projekta īstenošanai, kā
tas bija arī pārbūves pirmajā posmā, tiks ņemts kredīts Valsts kasē.

Skolas iela Baložos

Līdzīgi kā Rāmavas ielas gadījumā,
arī šogad turpināsies Skolas ielas rekonstrukcijas darbi Baložos, posmā
no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai. Pārbūves laikā, tostarp atjaunojot inženierkomunikācijas, jau ir izbūvēti lietusūdens kanalizācijas tīkli, un aprīļa
beigās plānots uzsākt darbus pie ceļa
pārbūves, ietves un jauna apgaismojuma izbūves. Kopējās darbu izmaksas ir 609 000 eiro, 75 % no tiem ir
valsts kredīta līdzekļi.
Trešais lielākais ceļu investīciju
projekts ir Kompleksa ceļa pārbūve Daugmalē, kur piesaistīti
maksimāli pieejamie 250 000 eiro
no Eiropas Savienības. Kopējās projekta izmaksas ir 666 000
eiro, no tiem 396 000 eiro būs arī
valsts kredīts. Šobrīd notiek projektēšanas darbi.

Kompleksa ceļš Daugmalē

Kā informē Attīstības daļa, pašvaldība startēs divās Eiropas

Savienības izsludinātajās programmās, kurās plānots saņemt
finansējumu Kompleksa ceļa pārbūvei Daugmalē un Ziemeļu ielas
atjaunošanai Ķekavā.
ES programmas ietvaros, kas
domāta lauku attīstībai, lauku
ceļu uzlabošanai, lauku teritoriju saglabāšanai, finansējums no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) katram
novadam tika piešķirts atbilstoši teritorijā esošo lauksaimnieku
skaitam. Ķekavas novada gadījumā tie bija 250 000 eiro.
Tādēļ pašvaldība publiskajā paziņojumā medijos aicināja visus
novada uzņēmējus iesniegt pieteikumus atklātam konkursam,
izvirzot pašvaldības ceļu vai ceļu
posmu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Vērtēšanas kritēriji: uzņēmējdarbības intensitāte (kādi konkrēti uzņēmumi, tostarp zemnieku saimniecības, atrodas tiešā ceļa tuvumā
un izmanto konkrēto ceļu saimnieciskās darbības veikšanai), potenciālās uzņēmējdarbības teritorijas,
ceļa ietekme uz apdzīvotības saglabāšanu lauku apvidos (teritorijas,
kas atrodas tiešā ceļa tuvumā un
veicina lauku apdzīvotības saglabāšanos), ceļa tehniskais stāvoklis
un objekti, kuros komersants veic
savas investīcijas.
Kopā ar uzņēmējiem izskatot
iesniegtos pieteikumus atbilstoši kritērijiem, tika nolemts, ka
šajā ES programmā pašvaldībai
jāvirza Kompleksa ceļš Daugmalē, kas iet gar multihalli, pamatskolu, nodrošina piekļuvi un
attīstību aptuveni 20 uzņēmumiem, tostarp četrām zemnieku
saimniecībām, no kurām divas
ir ieguvušas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu. Šajos

uzņēmumos pašlaik nodarbināti
109 darbinieki, un nākamajos
trīs gados plānots šo skaitu palielināt par 38 cilvēkiem. Pēc uzņēmumu datiem, nākamajos trīs
gados plānotās investīcijas šajos
uzņēmumos ir lēšamas aptuveni
5,7 miljonu eiro apmērā.
Kompleksa ceļa pārbūve, tajā
skaitā tā asfaltēšana, veicinās uzņēmēju un zemnieku saimniecību straujāku attīstību, investīciju
un cilvēku piesaisti Daugmales
pagastam. Tāpat asfaltēts segums
nodrošinās transporta kustību,
tostarp kravas, visu gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem, kas
nebūtu iespējams, ja tas paliktu
tikai grants ceļš.

Ziemeļu iela Ķekavā

Savukārt otras ES programmas
ietvaros, kas bija vērsta uz atbalsta
saņemšanu uzņēmējdarbībai no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, pašvaldība iesniedza trīs ideju pieteikumus: Ziemeļu ielas atjaunošanu Ķekavā,
ūdensvada, kanalizācijas spiedvada un sūkņu stacijas izbūvi
līdz ražotnei „Mottra” un biznesa
parka izveidi Rīgas ielā Baložos.
Galvenie kritēriji finansējuma
saņemšanai bija uzņēmēju finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā, sadarbības līgums ar uzņēmēju par investīcijām un jaunu
darbavietu radīšana.
Izvērtējot ideju pieteikumus,
atbildīgās institūcijas atbalstīja
Ziemeļu ielas atjaunošanu, t.sk.
elektrības jaudas palielināšanu
uzņēmumam „Glastik”. Projekta
kopējās izmaksas lēšamas vairāk
nekā 60 000 eiro apmērā, 85% no
tām ir ES līdzekļi. Šogad noritēs
darbi pie elektrības jaudas palielināšanas, bet 2018. gadā notiks
ceļa virsmas seguma atjaunošana.
Vineta Geka

Iedzīvotāji jautā

Kad tiks remontēta Gaismas iela Ķekavā?
Gaismas iela Ķekavā ir valsts
ceļš, kas pieder uzņēmumam
„Latvijas valsts ceļi”, nevis Ķekavas novada pašvaldībai.
Apzinoties ceļa seguma slikto
stāvokli, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs un speciālisti
aicināja Satiksmes ministriju un
„Latvijas valsts ceļus” nomainīt
Gaismas ielas asfalta virskārtu,

Ķekavas novada pašvaldības izdevums

Ķekavas Novads

paredzēt lietus ūdens novadīšanu, noņemt apaugumu, noasfaltēt brauktuvi pie tirdzniecības
centra „Maxima”, kā arī ierīkot
gājēju pārejas un gājēju ceļu
Gaismas ielas pagriezienā uz
sporta namu.
Kā klātienē pašvaldības speciālistiem atzina VAS „Latvijas
valsts ceļi” valdes loceklis Edgars

Strods, apsekojot Gaismas ielu,
konstatēts, ka ceļa sliktā stāvokļa
dēļ nevar veikt vienkāršotu seguma atjaunošanu – ir nepieciešama nopietna pārbūve, kuras
sākotnējās izmaksas lēšamas
aptuveni miljona eiro apmērā.
Šogad šāda pārbūve netiek plānota, tiks veikti tikai ikdienas
uzturēšanas darbi.
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Lielā talka – 22. aprīlī
Šogad Lielā talka visā Latvijā
norisināsies 22. aprīlī, bet līdz
20. aprīlim ikviens var pieteikt
savu talkas vietu, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kurai būs iespēja
saņemt maisus un vienoties ar
pašvaldību par savākto atkritumu izvešanu.
Šobrīd ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs var oficiāli pieteikt savu talkas vietu interneta vietnē www.talkas.lv, kopējā
kartē atzīmējot piesārņoto teritoriju, kas nav privātīpašums.

Savukārt tie talkotāji, kuri labprātāk piedalās citu organizētajās talkās, aicināti izvēlēties kādu
no reģistrētajiem talkas punktiem, lai jau 22. aprīlī pievienotos kādai no pieteiktajām talkas
vietām.

Kūlu dedzināt ir aizliegts!
Iestājoties siltākam un sausākam laikam, atkal tiek reģistrēti
pērnās zāles degšanas gadījumi.
2016. gadā Latvijā reģistrēti
2650 kūlas ugunsgrēki, 46 no
tiem Ķekavas novadā.
Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD)
Rīgas reģiona pārvalde izdala
vairākus „tipiskākos” kūlas dedzinātājus. Tie ir vidēja vecuma
cilvēki un pensionāri, kas jau
gadu desmitiem tādā veidā ir
„apkopuši” savu īpašumu. Otrā
grupa ir bērni un pusaudži, kuri
spēlējas vai apzināti aizdedzina
pērno zāli. Savukārt trešā grupa
ir neuzmanīgi smēķētāji, kas izmet nenodzēstu cigareti. Bieži tie
ir autovadītāji.
Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu un to radītās sekas,
VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas Ugunsdrošības noteikumu
prasības, proti:
• personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos
vai veikt darbības, kas var izraisīt

ugunsgrēku (Ugunsdrošības noteikumu 6. punkts);
• ja izcēlies ugunsgrēks, fiziskajai personai ir pienākums ziņot
VUGD, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 (Ugunsdrošības noteikumu
7. punkta 1.1. apakšpunkts);
• teritorija jāuztur brīva no
degtspējīgiem materiāliem, 10 m
platu joslu ap objektu attīra no
sausās zāles un kultūraugu atliekām (Ugunsdrošības noteikumu
27. punkts);
• atbildīgā persona veic pasākumus, lai teritorijā nenotiktu
kūlas vai zāles degšana (Ugunsdrošības noteikumu 28. punkts).
Ja konstatēts pārkāpums, tiek
uzsākta administratīvā lietvedība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK).
Paredzētie sodi:
• par kūlas dedzināšanu uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro;
• par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu

Pašvaldība Lielās talkas ietvaros koordinē piesārņoto vietu
reģistrēšanu un savākto atkritumu aizvešanu. Talkas laikā piepildītie maisi, kas šogad būs baltā krāsā, atstājami tikai iepriekš
reģistrētajās talkas vietā. Lielās
talkas koordinatore Ķekavas novadā ir Vides un labiekārtošanas
daļas vadītāja Sigita Varika, tālrunis – 67936039, 26417724.
Pērn Ķekavas novadā tika reģistrētas 45 oficiālās talkošanas vietas:
32 – Ķekavas pagastā, 11 – Baložu
pilsētā, trīs – Daugmales pagastā.
Laura Mozule
Situācijās, kad iedzīvotāji
pamana kūlas ugunsgrēku,

nekavējoties
jāzvana VUGD

uz tālruni 112
un jānosauc precīza adrese
vai pēc iespējas precīzāk
jāapraksta vieta, kur izcēlies
ugunsgrēks, kā arī jānosauc
savs vārds, uzvārds un
telefona numurs
un jāatbild uz dispečera
jautājumiem.

fiziskajām personām no 140 līdz
700 eiro, juridiskajām personām –
no 700 līdz 2900 eiro;
•personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
veikt darbības, kas var izraisīt
ugunsgrēku. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD uzliek naudas
sodu fiziskai personai no 30 līdz
280 eiro, bet juridiskai personai –
no 280 līdz 1400 eiro.
Saskaņā ar LAPK pašvaldību
administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51. panta
otrajā daļā un 179. panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo
pārkāpumu lietas.
Vineta Geka

19. maijā – EKO diena Daugmales pagastā
Atkritumu
apsaimniekotājs
Ogres SIA „Marss” piedāvā
Daugmales pagasta iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un
bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas.
19. maijā no Daugmales pagasta iedzīvotājiem bez maksas tiks
pieņemta visdažādākā nolietotā
sadzīves elektrotehnika: televizori, ledusskapji, veļasmašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti,
mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni,

tējkannas, blenderi un cita mazā
virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt.
Nolietotās elektropreces nedrīkst būs izjauktas, t. i., piemēram, ledusskapim jābūt ar
kompresoru, televizoram – ar
kineskopu, attiecīgi datoram – ar
mātesplati utt.
Tāpat Ogres SIA „Marss” bez
maksas piedāvā no iedzīvotājiem
savākt šādus jau iepriekš sašķirotus un iepakotus atkritumus:
makulatūru (grāmatas, avīzes,
žurnāli), PET pudeles, dienasgaismas spuldzes, baterijas un
stikla pudeles un burkas.

Elektroprecēm, sašķirotajiem
un iepakotajiem atkritumiem
noteiktajā dienā jābūt novietotiem ārpus sētas vai pie ceļa, kur
var piebraukt automašīna ar manipulatoru.
Izvešana iepriekš jāpiesaka
Ogres SIA „Marss”, zvanot uz
tālruni 65022645, 26140399 vai
rakstot uz e-pasta adresi ogres.
sia.marss@gmail.com.
Ogres SIA „Marss” ir atkritumu
apsaimniekotājs, ar kuru Ķekavas
novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugmales pagastā.
Ogres SIA „Marss”

Aprīlis –
Spodrības mēnesis
Turpinājums no 1. lpp.
Spodrības mēnesis ir īpašs ar
to, ka šajā laikā drīkst sadedzināt
bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas pārējā laikā saskaņā ar
Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem ir aizliegts. Sadedzināt
atļauts vienkopus savāktu zāli,
lapas, zarus un citas augu daļas
sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un mantai, kā arī netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem.
Atgādinām: lai arī pērnā zāle
pieskaitāma bioloģiskajiem atkritumiem, tā jāsavāc vienkopus, un
to var dedzināt, ievērojot drošības noteikumus. Kūlu dedzināt ir
aizliegts!
Par atkritumu dedzināšanu paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 75. panta pirmajā daļā
noteikto: naudas sods fiziskajām
personām no 70 līdz 1000 eiro,
juridiskajām personām ‒ no 280
līdz 2100 eiro.

Par īpašuma sakopšanu

Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku
skaitu, zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem ir jānodrošina savlaicīga zāles pļaušana.
Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem nekustamo
īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā
īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu
(zāles garums pilsētās un ciema-

tu teritorijās nedrīkst pārsniegt
20 cm, izņemot lauksaimniecības
zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu
uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos. Administratīvais sods par šā punkta
pārkāpšanu ir līdz 350 eiro fiziskām personām, līdz 1400 eiro –
juridiskām personām.
Lauku teritorijās zāles platības
būtu vēlams pļaut ne retāk kā divas reizes gadā, lai jau rudenī veicinātu zemes platību sakopšanu
un potenciālo kūlas ugunsgrēku
skaita samazināšanos pavasarī.
Zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiek
samazināts Eiropas Savienības
mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
Atbilstoši likumam par nekustamā īpašuma nodokli (3. panta
1.1 punkts) ar nodokļa papildlikmi (1,5% no kadastrālās vērtības)
apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot
zemi, kuras platība nepārsniedz
vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
Vineta Geka

Par Baložu pilsētas meliorācijas
sistēmas pārbūves būvprojekta izstrādi
Ķekavas novada pašvaldība šā gada 26. janvārī noslēgusi līgumu ar
SIA „Geo Consultants” par Baložu pilsētas meliorācijas sistēmas
pārbūves būvprojekta izstrādi.
Jautājumus un priekšlikumus par projektēšanu varēs iesniegt Baložu
pilsētas pārvaldē vai apmeklējot sanāksmi, par kuru tiksiet informēti
pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Rūpēsimies par
mūsu Baložu pilsētu, tās vides skaistumu kopīgi, lai viesiem būtu patīkami atgriezties!
Baložu pilsētas pārvaldnieks
Lauris Bergmanis

Mellupu un Plakanciema
iedzīvotāju ievērībai!
Līdz 22. aprīlim Mellupu sociālās mājas teritorijā tiks novietots lielais konteiners lielgabarīta atkritumu savākšanai.
Visi laipni aicināti atbrīvoties no nevajadzīgajām lielgabarīta lietām.
Kontaktpersona – sociālās mājas pārvaldniece Ineta (tālr.
28698372).
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Kā aizvadītas sapulces par teritorijas plānojumu

Dome lēma

Ķekavas novada pašvaldība februārī un martā organizēja astoņas
informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma
2018.–2030. gadam izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās
iespējām.

Ķekavas novada domes sēdē
30. martā tika izskatīti 28 jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:
• noteikti finanšu mērķi Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Baložu komunālā saimniecība”;
• piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums SIA „Xcelsus
hotels”;
• piešķirts līdzfinansējums biedrībai
„Dejas pasaule”;
• apstiprināti Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi par
Ķekavas novada simbolikas izmantošanu;
• apstiprināti lokālplānojumi: „Valki”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, un
Titurgas iela 33, Baloži;
• nolemts uzsākt detālplānojuma
izstrādi šādiem nekustamajiem īpašumiem: „Godeļi”, Alejas, Ķekavas
pagasts; „Mētras” un „Bimmeri”,
Alejas, Ķekavas pagasts, un Titurgas
iela 13A, Baloži;
• nolemts slēgt administratīvo līgumu detālplānojuma „Kalniņi-2”
Daugmalē, Daugmales pagastā, īstenošanai;
• nolemts uzsākt zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajiem
īpašumiem „Sildukuri-1” un „Jaundukuri” Ķekavā, Ķekavas pagastā, kā
arī robežu pārkārtošanu;
• nolemts apvienot divas zemes vienības šādos īpašumos: nekustamajā
īpašumā „Nagļi” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, kā arī nekustamajā
īpašumā „Iklāvas” Rāmavā, Ķekavas
pagastā;

Sapulcēs tika prezentēta informācija par to, kas ir teritorijas plānojums, kāds ir Ķekavas novada pašvaldības mērķis, kādi normatīvie
akti nosaka teritorijas plānojuma
izstrādi, teritorijas plānojuma izstrādes grafiks un informācija par
sabiedrības iesaistes iespējām.
Sapulču laikā iedzīvotājiem bija
iespēja uzdot jautājumus pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
speciālistiem un Ķekavas novada
domes pārstāvjiem. Viņi vaicāja
gan par Ķekavas novada teritorijas
plānojuma izstrādi un to, kā tas
ietekmēs konkrētus īpašumus un
teritoriju kopumā, gan saimnieciska rakstura jautājumus. Ņemot
vērā novada teritorijas specifiku,
katrā tikšanās vietā tika aktualizēti atšķirīgi jautājumi un risināmās
problēmas.
Sapulcēs Baložos
(21. februārī un 7. martā)
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
Baložu pilsētā esošo dārzkopību
sabiedrību teritoriju attīstību – sabiedriskā transporta nodrošināšanu,
tirdzniecības punktu izveidi, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi
Saulgriežu ielā un ielu būvniecību,
apbūves iespējām un Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam izpildi attiecībā uz šīm
teritorijām. Iedzīvotāji norādīja uz
pašvaldības īpašumā esošo zemju,
grāvju un grāvmalu neapsaimniekošanu. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus
arī par Titurgas ezera apkārtnes labiekārtojumu, baznīcas būvniecības
procesu, Ķekavas apvedceļa būvniecības procesa ietekmi uz Baložu pilsētu un tehniskajiem risinājumiem,
kā arī jautājumus par ielu un sarkano līniju platumiem Krustkalnos
un piebraukšanas iespēju pie tirdzniecības centra „A7” no Krustkalnu
puses.
Sapulcēs Daugmalē
(22. februārī un 2. martā)
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
„Rail Baltica” dzelzceļa līnijas pro-

jektu un piekļuves iespējām īpašumiem pēc projekta realizēšanas,
piekļuves nodrošināšanu Daugavai, piekļuves nodrošināšanu kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas
atrodas privātīpašumos, valsts ceļu
un privātpersonu īpašumā esošo
ceļu nodošanu pašvaldībai, notekūdeņu novadīšanu, ugunsdzēsības
prasību nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību un šo būvju
nepieciešamību, sarkano līniju
platumu un šajā platumā ietilpstošajām komunikācijām. Iedzīvotāji
uzdeva jautājumus arī par pašvaldības prasībām spēkā esošo detālplānojumu apbūvei, infrastruktūras objektu izbūvi detālplānojumu
teritorijās, kā arī par lauksaimniecības teritoriju iespējamību ciemu
teritorijās, īpašumu izstāšanos no
ciemiem un apbūves gabalu minimālajām platībām pēc izstāšanās
no ciemu teritorijas.
Sapulcēs Ķekavā
(23. februārī un 9. martā)
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
„Rail Baltica” dzelzceļa līnijas projektu un plato sliežu dzelzceļa līnijas izbūvi paralēli autoceļam A5,
ūdenssaimniecības projektu realizāciju, pieslēgšanos pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes
tīkliem, kanalizācijas tīklu izbūves
nepieciešamību detālplānojumu
teritorijās, applūstošo teritoriju noteikšanu un par nepieciešamību aktualizēt informāciju par applūstošajām teritorijām. Iedzīvotāji uzdeva
jautājumus arī par detālplānojumu
nepieciešamības pamatojumu, attīstot īpašumus, par teritorijas plānojuma izmaiņu iespējām pēc tā spēkā stāšanās, nodokļu noteikšanu,
apbūves iespējām rūpniecības teritorijā, pašvaldības īpašumā un privātīpašumā esošo ceļu stāvokli un
uzturēšanu, piekļuves nodrošināšanu īpašumiem, sarkano līniju platumiem, smaku problēmām Pulkarnē
un Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam
ietvertajām prasībām attiecībā uz
teritorijas plānojuma izstrādi.
Sapulcē Valdlaučos
(28. februārī)
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
funkcionālā zonējuma noteikšanas principiem, gājēju drošību
uz gājēju pāreju pie tirdzniecības

Dalība gadatirgū
Latvijas Pensionāru federācija divas reizes
gadā organizē senioriem iespēju piedalīties
gadatirgū Rīgā, dzelzceļa stacijas ēkā, ar
pašdarinātiem rokdarbiem.
Par vēlmi piedalīties informējiet pensionāru biedrības „Polārblāzma” valdes priekšsēdētāju Brigitu Auželi (tālr. 29110872).

centra „A7”, nepieciešamību uzstādīt luksoforu vai apgaismojumu pie gājēju pārejas, Ķekavas
apvedceļa būvniecības procesu,
par plānoto ceļu un ielu attīstību
un labiekārtošanu, sarkano līniju
platumiem. Iedzīvotāji norādīja
uz problemātisku izbraukšanu no
Krustkalniem uz autoceļa A7, norādīja uz nepieciešamību ierobežot Krustkalnu caurbraucamību
un norādīja uz nepieciešamību atjaunot piebraukšanu pie tirdzniecības centra „A7” no Krustkalnu
puses. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus arī par kanalizācijas tīklu un
pieslēgumu izbūvi, teritoriju un
ciemu nosaukumiem, autoceļa V2
pārņemšanu pašvaldības bilancē
un Ķekavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izpildi.
Sapulcē Katlakalnā
(1. martā)
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par
iekšējo ceļu, gājēju ceļu un pāreju sakārtošanu pirms Ķekavas
apvedceļa būvniecības procesa
un satiksmes organizāciju būvniecības laikā, piebraukšanas iespējām pie pirmsskolas izglītības
iestādes „Bitīte”, juridisko piekļuvi
īpašumiem un ceļa servitūtiem,
pašvaldības attīstības plāniem sabiedriskās apbūves teritorijās un
Rudzāju ielas apkaimē, degradētajām teritorijām, kā arī par meliorācijas sistēmu (caurteku) stāvokli
un gruntsūdens līmeņa ietekmi uz
būvniecību.
Šis ir īss kopsavilkums par teritorijas plānojuma informatīvajās
sapulcēs pārrunātajiem jautājumiem. Ķekavas novada pašvaldība šobrīd strādā pie iedzīvotāju
priekšlikumu apstrādes un apkopošanas. Saņemtie priekšlikumi
apkopotā veidā bez fizisko personu
datiem tiks publicēti Ķekavas novada tīmekļa vietnē.
Ķekavas novada pašvaldība
aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai par teritorijas plānojuma
izstrādes procesu, kas tiek publicēta Ķekavas novada tīmekļa
vietnes
www.kekavasnovads.lv
adaļā „Attīstība” – „Teritorijas plānojumi” – „Izstrāde” un Ķekavas
novada pašvaldības informatīvajā
biļetenā „Ķekavas Novads”.
Līga Sēja

27. maijā plkst. 14.00 Doles Tautas namā

atpūtas pēcpusdiena „Puķu balle”
Pasākuma dalībnieki aicināti ierasties cepurēs, kas rotātas ar
ziediem vai kā citādi atbilstoši tēmai, līdzi ņemot kompozīciju
galda dekorēšanai. Atraktīvākos dalībniekus apbalvos.
Muzicēs „Vecie draugi”. Līnijdeju kolektīvs „Pīlādžu vīns” izdejos jauniestudēto programmu.
Laipni lūgti pieteikties, zvanot Dzintrai uz tālruni 26120206.

• piešķirta adrese detālplānojuma
„Svelmes” Daugmalē, Daugmales
pagastā, teritorijai;
• piešķirts nosaukums un noteikts
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis detālplānojuma „Tulki”
Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijas daļai;
• lemts par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt
pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusu;
• piešķirta rūpnieciskās zvejas tiesību noma M. H. pašpatēriņa zvejai
2017. gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
• izskatīts latvāņu ierobežošanas
pasākumu uzsākšanas jautājums
2017. gadā;
• veikti grozījumi Ķekavas novada
domes 2013. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 2. § 3 „Par latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2013.–2020. gadam”;
• atbalstīts atteikums izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu Kurpīšu iela 4, Katlakalnā,
Ķekavas pagastā;
• nolemts atsavināt nekustamo īpašumu Matīsa ielā 9, Baložos;
• apstiprināts Ķekavas Sociālās aprūpes centra darba plāns 2017. gadam;
• nolemts izīrēt dzīvojamo telpu –
dzīvokli „Valdlauči”-6 Valdlaučos,
Ķekavas pagastā;
• piešķirta transporta izdevumu
kompensācija P. K.;
• apstiprinātas tirgus norises Ķekavā
un Baložos 2017. gadā;
• atbalstīta piedalīšanās projektā
„Zivju resursu aizsardzība”.

Aktuāli novada senioriem
18. martā notika Ķekavas novada pensionāru biedrības „Polārblāzma” kopsapulce, kuras laikā tika ievēlēta jauna valde un pensionāru
biedrības padome. Ievēlētie pārstāvji aptver Ķekavas novada visas apdzīvotās vietas.
Pensionāru biedrības valde: valdes priekšsēdētāja – Brigita Aužele, priekšsēdētājas vietnieks – Juris Krūmiņš, valdes locekles – Ludmila Cīrule,
Ludmila Petruša un Ilga Priede.
Pensionāru biedrības padome: Ludmila Petruša, Ilga Priede, Brigita
Aužele, Veneranda Cīrule, Dzintra Maļinovska, Māra Brikule, Anna
Zgirska, Broņislava Priedīte, Aina Ansone, Anna Murāne, Vanda Akmeņkalne, Aira Šalkovska, Ināra Grigale, Jūlijs Kruževņaks, Ņina Timermane,
Jadviga Teckofe, Beatrise Rudzroga, Ļubova Kamaldiņa, Juris Krūmiņš,
Jānis Ābele, Ludmila Cīrule, Lilija Ļaksa, Zaiga Lasenberga, Arnolds
Brūders, Tatjana Mjasņikova.
Brigita Aužele

Ekskursijas senioriem

• 6., 7., 13. un 20. jūnijā – maršrutā „Bānītis–Valdemārpils–Dundaga”;
• 27. un 28. jūnijā, 4. un 5. jūlijā – Lietuva;
• ekskursija „Vecmāmiņām ar mazbērniem līdz 14 gadiem”;
• ekskursija pensionāriem „Kuri nekad, nekur un nevienā ekskursijā nav braukuši”. Maršruts „Limbaži – sudraba muzejs un nēģu
tači” (Limbaži, šova „Īstās latvju saimnieces” Sarmītes Brūveres mājas apmeklējums, Salacgrīvā – ekskursija un nēģu ēšana, Saulkrasti).
• 16.–21. augustā ekskursija uz Austriju (maksa – 285 eiro).
• 19. un 20. jūlijā Interešu grupas „Novecosim aktīvi” divu dienu
maksas ekskursija.
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Cienījamie Ķekavas novada iedzīvotāji!

Ķekavas novada pašvaldība aicina Jūs piedalīties
Ķekavas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam
uzraudzības ziņojuma 2014.–2016. gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par dzīves kvalitāti novadā, par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī
sagatavot priekšlikumus Ķekavas novada attīstības programmas rīcības plāna pilnveidošanai.
Aptauja ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas anketā iekļauti 17 jautājumi, un tā tiks veikta līdz 2017. gada 15. maijam.
Anketu var aizpildīt arī elektroniski tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv. Izdevumā „Ķekavas Novads” aizpildīto anketu Jūs varat iesniegt Ķekavas novada pašvaldības klientu
apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Anketas
drukātā veidā ir pieejamas arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros.
1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Ķekavas novadā?
Jā
Nē
2. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
Alejās, Katlakalnā, Krogsilā, Skujeniekos
Baložos, Titurgā
Bērzmentē, Pulkarnē, Saulgožos
Daugmales pagastā
Dzērumos, Jenčos
Jaunsilā
Krustkalnos
Ķekavā, Odukalnā, Vimbukrogā
Lapeniekos
Plakanciemā, Mellupos
Rāmavā
Valdlaučos
Ārpus Ķekavas novada, Ķekavas novadā strādāju
Ārpus Ķekavas novada, Ķekavas novadā pieder īpašums
3. Lūdzu, norādiet savu vecumu:
līdz 19
20–35
36–50
51–65
65 un vairāk
4. Jūsu izglītība:
Pamata
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
Studēju
5. Jūsu nodarbošanās (iespējamas vairākas atbildes):
Skolēns
Students/-e
Uzņēmējs/-a
Privāta uzņēmuma darbinieks/-ce
Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks/-ce
Pašnodarbināta persona
Mājsaimnieks/-ce
Bezdarbnieks/-ce
Lauksaimniecībā nodarbinātā persona
Pensionārs/-e
Cits variants (lūdzam ierakstīt)
6. Jūsu darbavieta atrodas (iespējamas vairākas atbildes):
Baložu pilsētā
Daugmales pagastā
Ķekavas pagastā
Rīgā
Ārpus Ķekavas novada un Rīgas pilsētas (citur Latvijā)
Ārzemēs
Nestrādāju
7. Vai Jūs esat iesaistījies un pieskaitāt sevi pie sociāli/sabiedriski aktīvas grupas
vai kopienas (Iespējamas vairākas atbildes):
Jā, esmu nevalstiskās organizācijas (biedrības) biedrs/-e
Jā, esmu draudzes loceklis/-e
Jā, esmu partijas biedrs/-e
Jā, piedalos pašdarbības/mākslas kolektīvā

Jā, piedalos interešu grupā/kopienā/klubā (piem., amatniecība, daiļamatniecība,
dzīvnieku audzētāji, māmiņu klubs, vīna klubs u.c.)
Jā, iesaistos grupās, kuras risina man nozīmīgus un svarīgus konkrētus sociālos un
sadzīves jautājumus (piem., vides, teritorijas plānošanas/attīstības u.c.)
Jā, piedalos savas kopienas/teritorijas, kurā dzīvoju, organizētās aktivitātēs (piem.,
talkas, svētki u.c.)
Nē, neesmu nevienā sabiedriskā organizācijā, bet to rīkotos pasākumus dažkārt apmeklēju
Nē, nekur nepiedalos
8. Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
Jā, Ķekavas novada robežās
Jā, ārpus Ķekavas novada (citur Latvijā)
Jā, ārpus Latvijas
Nē
Cits variants (lūdzu, ierakstiet, kāds)
9. Kur Jūs iegūstat informāciju par Ķekavas novada pašvaldības darbību?
(Iespējamas vairākas atbildes)
Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”
Pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
Pašvaldības sociālajos tīklos („Facebook”, „Twitter”, „Instagram”)
No ziņojuma dēļiem, afišām
No citām interneta vietnēm
Domē, pagasta vai pilsētas pārvaldē
No kaimiņiem, draugiem
Laikrakstā „Rīgas un Apriņķa Avīze”
No televīzijas vai radio pārraidēm
10. Kādu informāciju Jūs vēlētos saņemt vairāk? (Iespējamas vairākas atbildes)
Par pašvaldības darbību kopumā
Par jūsu pagastu/pilsētu
Par jautājumiem nekustamo īpašumu jomā
Par plānošanas un attīstības jautājumiem
Par būvniecības jautājumiem
Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem
Konsultācijas savu interešu jomā (mūžizglītība, brīvprātīgais darbs u.tml.)
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Par sociālajiem pakalpojumiem
Par izglītības jautājumiem
Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem
Par novadā notiekošiem kultūras un sporta pasākumiem
Cits variants (lūdzu, norādiet, kāds)
11. Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu pilsētā/pagastā? Atzīmējiet ne
vairāk kā trīs atbilžu variantus!
Labiekārtot parkus un apstādījumus
Jāveic ielu un laukumu segumu uzlabošanas darbi
Jāiekārto bērnu rotaļu laukumi
Jāuzlabo ielu un sabiedrisko vietu apgaismojums
Vajadzētu vairāk soliņu, atkritumu urnu, velonovietņu, aktīvās atpūtas vietu u.tml.
Jāuzlabo satiksmes drošība ielās (aizsargbarjeras, „guļošie policisti”, gājēju pārejas)
Izveidot un labiekārtot atpūtas vietas pie ūdeņiem
Nodrošināt centralizētu ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas pieejamību
Paplašināt sabiedriskā transporta maršrutu tīklu
Jaunu atkritumu savākšanas laukumu ierīkošana, dalītas atkritumu vākšanas sistēmas
izveide
Jaunu publisku saietu vietu ierīkošana
Publisko interneta pieejas punktu izveide
Platjoslas interneta tīkla pārklājuma paplašināšana
Jaunu dienas centru izveide
Cits variants (lūdzu, norādiet, kāds)

Turpinājums 5. lpp
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12. Novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA
Jūsu pilsētā/pagastā:
Ļoti
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

14. Kādi, Jūsuprāt, ir LIELĀKIE TRŪKUMI Jūsu pilsētā/pagastā?
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā trīs atbilžu variantus!
Nav
pieejams

Grūti
pateikt

Sabiedriskais
transports
Centralizēta
ūdensapgāde
Centralizēta
kanalizācija
Centralizēta
siltumapgāde
Sadzīves atkritumu
savākšanas
pieejamība
Energoapgāde
Telekomunikācijas
un informācijas
tehnoloģijas
Izglītības iestādes
Kultūras iestādes
Vietas aktīvai atpūtai
un sportam
Interešu kopas
Tirdzniecības centri
Medicīnas un
veselības aprūpe
Sadzīves pakalpojumi
Pašvaldības pārvaldes
Sociālie pakalpojumi

15. Kādām, Jūsuprāt, vajadzētu būt PRIORITĀRAJĀM JOMĀM, ko Ķekavas novadā
vajadzētu attīstīt? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā trīs atbilžu variantus!

13. Novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Jūsu pilsētā/pagastā:
Ļoti
apmierina
Vides sakoptība
Gājējiem domātu ielu
infrastruktūra (ietves,
celiņi, gājēju pārejas
u.tml.)
Veloceliņi, maršruti
Transportam
paredzēto ielu/ceļu
infrastruktūra
Ielu un sabiedrisko
vietu apgaismojums
Sabiedriskā transporta
pakalpojumi
Būvvaldes
pakalpojumi
Ūdensapgādes
pakalpojumi
Atkritumu savākšana/
izvešana
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana
Sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes
pakalpojumi
Kultūras un izklaides
pakalpojumi
Vispārējās izglītības
pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības
pakalpojumi
Sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumi
Namu
apsaimniekošanas
pakalpojumi

Sliktais ielu un ceļu stāvoklis
Sabiedriskā transporta nodrošinājums
Nesakārtotas dabas teritorijas
Drošības un kārtības nodrošināšana
Veselības aprūpes pieejamība
Sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība
Pieejamās izglītības kvalitāte
Ūdensapgāde un kanalizācija
Tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
Piedāvātie kultūras pasākumi
Aktīvās atpūtas/sportošanas iespējas
Darbavietu trūkums
Nekopti īpašumi
Cits variants (lūdzu, norādiet, kāds)

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti
pateikt

Izglītība
Kultūra
Veselības un sociālā aprūpe
Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas)
Sports un aktīva atpūta
Tūrisms
Rekreācijas infrastruktūra (publiskās zaļās telpas/koridori)
Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi)
Energoefektivitātes paaugstināšana
Būvniecība
Lauksaimniecība, produkcijas ražošana
Drošība un sabiedriskā kārtība
Mežistrāde un kokapstrāde
Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde
Uzņēmējdarbība
Industriālo zonu attīstība
Loģistika un transporta uzņēmumu attīstība
Informācija/tehnoloģijas/inovācijas
Cits variants (kāds?)
16. Novērtējiet Ķekavas novada pašvaldības darbu (novada attīstība,
novada iedzīvotāju interešu pārstāvība u.tml.):
Ļoti
apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Nav
pieejams

Grūti
pateikt

Darbinieku
attieksme pret
klientiem
Darbinieku
zināšanas un
kompetence
attiecīgajā jomā
Domes deputātu
darbs
Domes vadības
darbs
17. Kādus sabiedrības līdzdalības veidus Jūs izmantojat, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā trīs atbilžu variantus!
Sniedzot viedokli/priekšlikumu konkrētu jautājumu risināšanai
Rakstot vēstuli ar aicinājumu uzlabot situāciju vai novērst noteiktus
apdraudējumus
Tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem/domes deputātiem/domes vadību
Piedaloties darba grupās, sabiedriskajās apspriedēs, iedzīvotāju sapulcēs
Piedaloties domes komiteju sēdēs un domes sēdēs
Neinteresē piedalīties lēmumu pieņemšanā pašvaldībā
Cits variants (lūdzu, norādiet, kāds)

PALDIES PAR LAIKU, KO VELTĪJĀT APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Ķekavas novada pašvaldības
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv,
sadaļā „Attīstība” – „Publikācijas un pētījumi” pēc 2017. gada 31. maija.
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Jauniešu gada balvas laureāti ar pasākuma vadītājiem.
17. martā jau ceturto gadu pēc
kārtas Doles Tautas namā tika
pasniegtas Jauniešu gada balvas
jauniešiem un jauniešu dzīves
uzlabošanā iesaistītajiem.
Pasākuma ideja stāstīja par cīņu,
kas jāpārvar katram no balvas ieguvējiem, lai kāptu savas dzīves
ringā un sasniegtu tos mērķus,
kuri devuši iespēju būt pamanītiem un novērtētiem. Un, jāteic,
katrs no balvas ieguvējiem atzina, ka lielākās cīņas tomēr izcīna
paši ar sevi – ka viņi paši sev ir
vislielākie un vislabākie pretinieki savā dzīves boksa mačā.
Šogad Jauniešu gada balvas bija
īpašs Ķekavas novada Jaunatnes
iniciatīvu
centra
jaunatnes
lietu speciālistes roku darbs –
miniatūri boksa maisi.

Pasākumu vadīja mūsu novadnieks Māris Grigalis un Jaunatnes
iniciatīvu centra direktore Linda
Vaškevica-Veita.
Nominantus
ar priekšnesumiem priecēja Mis
Latvija Linda Kinca, jauniešu
centra ritma grupa, „JV Clubs
Dance Company” dejotājas, un
pasākuma noslēgumā ringā kāpa
Justs Sirmais.
Kā jau iepriekš tika ziņots, nominanti tika noteikti anketēšanas
rezultātā, kuras tika aizpildītas
trīs novada skolās – Daugmales
pamatskolā (5.–9. klases skolēni),
Ķekavas vidusskolā (5.–12. klašu
skolēni) un Baložu vidusskolā
(5.–9. klašu skolēni). Šis bija pirmais gads, kad iespēja aizpildīt
aptaujas anketu tiku dota arī 5.
un 6. klašu skolēniem. Kopā tika
aizpildītas teju 700 anketas.

Ķekavas novada Jauniešu gada balvas laureāti
šādās nominācijās:
• Foršākā skolotāja Baložos – Laura Dudareva
• Foršākais skolotājs Ķekavā – Jānis Bebers
• Foršākais skolotājs Daugmalē – Andrejs Lukjanovs
• Talantīgākā jauniete Baložos – Jana Vīksna
• Talantīgākā jauniete Ķekavā – Dženete Elēna Dumpe
• Talantīgākais jaunietis Daugmalē – Alberts Vareiko
• Sportiskākā jauniete Baložos – Krista Ratniece
• Sportiskākais jaunietis Ķekavā – Klāvs Jansons
• Sportiskākā jauniete Daugmalē – Kristiāna Viša
• Jauniešiem garšo!!! – krodziņš „Bamba Leo”
• Jauniešu deputāts – Aigars Vītols
• Gada notikums Ķekavas novadā – Lielā talka
• Gada jaunietis – Valters Karlsons
• Gada brīvprātīgais – Ilona Pudovska
• Jaunietis – Ķekavas novada lepnums – Linda Kinca
• Jaunietis – Ķekavas novada lepnums – Justs Sirmais

Linda Vaškevica-Veita

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra jauniešu teātra
„Apstāties aizliegts” dalībnieki.
Ar spilgtu debiju Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra
jauniešu teātris „Apstāties aizliegts” 18. martā debitēja festivālā „Latvijas Studentu teātra
dienas 2017”.
Par pārsteigumu gan žūrijai, gan
skatītājiem, kā arī pašiem aktieriem, konkursā starp labākajām
studentu teātra trupām tik iegūta
pirmā vieta – Lielā balva – par izrādi „Dzīvot. pārDzīvot”.
Žūrijas pārstāve Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centra
vadītāja, režisore Asja Visocka
savu individuālo simpātiju balvu
piešķīra aktrisei Hertai Bāgantei
par emocionālo Hertas lomu izrādē.
Izrāde „Dzīvot.pārDzīvot” ir
dokumentāla izrāde – stāsti no
jauniešu dzīves, kas tikuši glabāti dziļi viņu sirdī, tie ir stāsti par
pārdzīvojumiem, notikumiem,
kurus jaunieši līdz šim nevienam
nav stāstījuši. Izrādes mērķis ir
aicināt cilvēkus izrunāt savus
stāstus, kas glabāti dziļi sirdī un
ir kā enkurs, kas velk pie zemes
un neļauj pacelties spārnos, neļauj būt patiesi laimīgiem, jo sāpes un skumjas ir jāizsāp un jāpārdzīvo.
Izrādi veidoja JIC jauniešu teātra režisore Ilze Kvedere-Bloka.
Drīzumā novērtēt izrādi būs
iespēja gan Rīgā, gan ārpus tās.
Izrāde tapusi Rīgas Hanzas Rotari un Bordesholmas Rotari finansētā projekta „Miera balodis”
ietvaros.
Ilze Kvedere-Bloka

FOTO: NO JIC ARHĪVA

FOTO: NO JIC ARHĪVA

Pasniedz Ķekavas Iegūst galveno balvu Latvijas
novada Jauniešu Studentu teātra dienu skatē
gada balvas

Individuālo simpātiju balvu
saņēma Herta Bāgante.

Izrādes režisore
Ilze Kvedere-Bloka.

2017. gada 13. maijā

Atbalsta Ķekavas novada
Sporta aģentūra

Atbalsta Ķekavas novada
pašvaldība

Sausās Daugavas krastā pa kreisi no tilta
Skaties kartē šeit

www.freewaterfront.org

sudrabgarnis@gmail.com
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Sveicam

80 gadu jubileju svin
Ludmila Dementjeva
Vitālijs Sprigulis
Lidija Grigorjeva
Aloizs Bondars
Viktors Stendzenieks
Velta Bērziņa
Biruta Beķere

Tā sacīja meža māte,
Pār siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada martā reģistrēti
22 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Stefānija, Emija, Francis,
Gustavs, Marats, Ralfs, Letīcija,
Roberts, Eliass, Milana,
Olivers, Adelaida, Gabriela,
Elizabete, Marija, Emīls, Kirills,
Marta, Kristaps, Toms, divām
meitenītēm doti divi vārdi:
Sendija Anna, Medisona Emma.
Ķekavas novada dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
***
Pa ceļu šodien divi aiziet,
Un sākas tūkstošgadīgs stāsts
Par to, kā vienā mirklī raizes
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.
(A. Auziņš)
Ķekavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada martā
reģistrētas divas laulības.

Martā 80 gadu jubileju
svinēja arī Dzintra Krastiņa

APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Ieraudzīt pasauli
smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mūžību just katrā stundā.
Ķekavas novadā
2017. gada aprīlī
ĶEKAVAS PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Jeļena Zavadska
Marija Pokatajeva
Ignats Nartišs
Nikolajs Korelovs
85 gadu jubileju svin
Valentīna Ivanova
Marija Kalinskaja

BALOŽU PILSĒTĀ
85 gadu jubileju svin
Katrīna Grasmane
Teresa Pozņaka
DAUGMALES PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Lilija Berķe
80 gadu jubileju svin
Juris Krūmiņš
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

***
Tas visskumjākais brīdis,
kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst
un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm
asarās mirkst
Un tukšas kā klajums
kļūst mājas.
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada martā reģistrēti
11 mirušie:
Egils Bergmanis (1955)
Sergis Ivanovs (1943)
Mirdza Jurķe (1930)
Raisa Koteloviča (1938)
Normunds Leitlands (1929)
Rasma Paupe (1934)
Ivo Romanovskis (1969)
Viktors Ruvinskis (1948)
Antoņina Urbucāne (1933)
Gunārs Vaniņš (1939)
Mudra Vāsule (1932)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtības
Sirds nepukst vairs,
Bet tai vēl bija skanēt
Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
(J. Sudrabkalns)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību trenerei Esterei,
tēvu mūžībā aizvadot.

Esteres meitenes ar ģimenēm

No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Esterei Repkei un viņas
tuviniekiem, tēvu mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada sporta skolas kolektīvs

Darbs

Bibliotēkas piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus

Ķekavas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība
SIA „Ķekavas sadzīves
servisa centrs”
aicina darbā

Katru gadu aprīļa nogalē Latvijas bibliotēkās tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tā norisināsies no 17. līdz 23. aprīlim ar vadmotīvu „Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”. Šajā laikā Ķekavas novada
bibliotēkās ir paredzēti interesanti pasākumi. Vairāk – www.parkulturu.lv.
Daudzas jaunās ģimenes ar bērniem ir izvēlējušās tieši Ķekavas novadu par
savu dzīves vietu, tāpēc vēlamies informēt, ka bibliotēkās ir draudzīga vide
visu vecumu apmeklētājiem un pieejami daudzveidīgi pakalpojumi.
Bezmaksas pakalpojumi

TRANSPORTA
MEHĀNIĶI

Uzticēsim Jums:
• visa autotransporta un traktortehnikas remonta un ekspluatācijas uzraudzību;
• ieviest visa transporta tehnikas uzskaites un tehnisko apkopju, remontu lietas (kartītes), nākotnē uzturēt
visu aktuālo informāciju;
• ierīkot visu remontam nepieciešamo instrumentu, aprīkojuma uzglabāšanas un izsniegšanas vietu;
• nodrošināt transporta vienību ikdienas remonta darbus ar visu nepieciešamo (rezerves daļas, instrumenti);
• nodrošināt transporta vienību pārvietošanu uz tehniskajām apskatēm
un servisremontiem;
• organizēt un nodrošināt kvalitatīvu
dispečera/-es darbu.
Sagaidām, ka Jums ir:
• vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība
autotransporta ekspluatācijas jomā;
• vēlama pieredze līdzīgā amatā;
• zināšanas par normatīvo aktu un dokumentu piemērošanu darbā;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• valsts valodas zināšanas;
• spēja realizēt tehnisko dokumentāciju;
• labas komunikācijas prasmes;
• pašiniciatīva, atbildīgums, precizitāte,
• B, C un E kategorijas autovadītāja
apliecība;
• traktortehnikas vadītāja apliecība.

Grāmatas

Jaunās nozaru un daiļliteratūras grāmatas bibliotēkās tiek
iegādātas reizi mēnesī un tiek izsniegtas uz 14 dienām.

Prese

Bibliotēkās ir daudzpusīgs abonēto žurnālu un avīžu
piedāvājums. Žurnālus izsniedz uz 14 dienām.

E-katalogs

E-kopkatalogā www.balozi.biblioteka.lv pieejama visa
informācija par Ķekavas novada bibliotēku krājumu.
Iegūstot bibliotēkā autorizācijas datus, iespējams redzēt
savus datus par izsniegtajiem un pasūtītajiem izdevumiem,
veikt termiņa pagarināšanu un izdevumu pasūtīšanu.

Novads

Novadpētniecības datubāze par Ķekavas novadu un
ievērojamiem novadniekiem, pieejama internetā.

Novadpētniecības
krājums

Katrā bibliotēkā ir pieejams novadpētniecības grāmatu,
rakstu un fotomateriālu krājums par konkrēto teritoriju.

Abonētās
datubāzes

Pieejamas uzziņu un tulkošanas sistēmas „Letonika”
datubāzes un „Lursoft” laikrakstu bibliotēka, kas satur
apjomīgu Latvijas laikrakstu publikāciju krājumu internetā.

Datorpakalpojumi

Datori publiskai lietošanai.

Internets

Bezmaksas internets un bezvadu tīkls (Wi-Fi).

Konsultācijas

Bibliotēkas darbinieki palīdz informācijas meklēšanā,
internetbankas lietošanā, VID deklarācijas aizpildīšanā,
CV izveidē un darba sludinājumu meklēšanā, e-biļešu un
kuponu izdrukāšanā u.c.

Uzziņas

Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.

SBA pakalpojumi

Starpbibliotēku abonements: ja izdevums nav bibliotēkas
krājumā, to var pasūtīt no citām bibliotēkām.

Tematiskas
literatūras izstādes

Bibliotēkas piedāvā daudzveidīgas literatūras izstādes, kas
veltītas dažādām tēmām, rakstnieku jubilejām.

Tematiski
pasākumi

Bibliotēkas rīko tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem,
interesantām personībām, organizē radošās darbnīcas
bērniem, ikmēneša lasīšanas un spēļu rītus pašiem
mazākajiem.

Darba vieta: Ķekava
Mēs piedāvājam:
• pieredzi un profesionālo rūdījumu;
• draudzīgus kolēģus un dinamisku
darba vidi;
• atbilstošu atalgojumu un stabilitāti;
• darba devēja atbalstu dažādos dzīves gadījumos.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt elektroniski līdz 21.04.2017 uz e
pasta adresi kssc21@inbox.lv.

Maksas pakalpojumi
Kopiju
izgatavošana

Bibliotēkās var veikt dokumentu kopēšanu.

Izdruka

Bibliotēkās var veikt krāsainu un melnbaltu dokumentu
izdruku.

Skenēšana

Bibliotēkās var ieskenēt A4 formāta dokumentus vai attēlus un
nosūtīt tos uz lietotāja e-pastu vai ievietot zibatmiņā.

Vienmēr laipni gaidīti novada bibliotēkās Baložos, Daugmalē, Katlakalnā un
Ķekavā!
Rasma Dombrovska

Līdzjūtības
Zeme, tev šodien
Viens ceļinieks vairāk…
(O. Vācietis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivo Romanovska tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.

Kaimiņi

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingai Ikauniecei,
tēti mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada pašvaldības kolēģi

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami…
(Z. Mauriņa)

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Gunai Vipulei,
dēlu Valdi zaudējot.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” kolektīvs

IZSOLE
Ķekavas
novada
pašvaldība
2017. gada 15. maijā Ķekavā, Gaismas
ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas
mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1) Matīsa iela 9, Baložos
(kadastra Nr. 80070032770), 1281 m²,
sākumcena – 6360 EUR, izsoles laiks
plkst. 9.00;
2) Meistaru iela 29, Valdlaučos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 501 0004), sākumcena –
13 440 EUR, izsoles laiks plkst. 9.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
10 % no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas
maksa 50 EUR apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491,
AS „SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī
saskaņot īpašuma apskates laiku var
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k. 9-1, Ķekavā, 9. kabinetā.
Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir
2017. gada 11. maijs līdz plkst. 19.00.

Ķekavas Novads 2017. gada 11. aprīlis
Paziņojums par detālplānojuma „Adamsi” publisko apspriešanu

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada
domes 09.03.2017. lēmumu Nr. 2. § 4. p. (prot. Nr. 4) „Par detālplānojuma „Adamsi” projekta
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
11. aprīļa līdz 2017. gada 2. maijam.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 20. aprīlī plkst. 18.00 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 11. maijā plkst. 17.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. 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 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 9. marta lēmumu Nr. 2. § 1. p. (protokols Nr.4) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Dzelzs
iela 32, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzelzs iela
32, kadastra numurs 8007 003 4205.
Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana ir plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DZM, plānotās jauktas sabiedrisko
un darījumu objektu teritorijas JD, atklāto telpu izbūves teritorijas ZA apstādījumu teritorijas, līnijbūvju izbūves teritorijas L.
Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālo zonējumu, rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās
plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00. Kontakttālrunis 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Godeļi” Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 30. marta lēmumu Nr. 2. § 5.p. „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Godeļi” Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Godeļi”, kadastra numurs 8070 008 0396.
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 un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas
TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus
gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada 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
nekustamajam īpašumam „Ķiršogas” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 9. marta lēmumu Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ķiršogas”, kadastra numurs 8070 007 1204.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām
(t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada 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”.

Plānojumi 9
Paziņojums par lokālplānojuma „Valki” Valdlaučos, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 30. marta sēdes lēmumu 2. § 1. „Par lokālplānojuma „Valki” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2017 (protokols
Nr. 5.)
Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt lokālplānojumu „Valki” ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2017
„Lokālplānojums „Valki””.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Rīgas plānošanas reģionam.
Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Paziņojums par lokālplānojuma „Titurgas iela 33” Baložos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 30. marta sēdes lēmumu 2. § 2. „Par lokālplānojuma „Titurgas iela 33” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2017
(protokols Nr.5.)
Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt lokālplānojumu „Titurgas iela 33” ar saistošajiem noteikumiem
Nr. SN-TPD-3/2017 „Lokālplānojums „Titurgas iela 33””.
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļai publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un
Rīgas plānošanas reģionam.
Ar apstiprināto lokālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2017. gada 30. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja
Gita Rengarte (tālr. 67936019).
Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem „Mētras” un „Bimmeri” Alejās,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 30. marta lēmumu Nr. 2. § 4. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Mētras” un „Bimmeri” Alejās,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos
„Mētras”, kadastra numurs 8070 008 0179 un „Bimmeri”, kadastra numurs 8070 008 1842.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir mzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums
DzM1, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), veidojot vienotu un caurbraucamu
ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā,
gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada 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 grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā Rīgas iela 22, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 9. marta lēmumu Nr. 2. § 2. p. „Par detālplānojuma „Krikumiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, kadastra numurs 8070 008 0045.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana ir jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD apakšzonējums
JDzD1, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), veidojot pieslēgumu valsts autoceļam A7, 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.
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

10 Sports

Piesaki bērnus
nometnēm
„Esi aktīvs,
nesēdi mājās!”
Ievērojot tradīcijas, arī šovasar
Ķekavas novada sporta aģentūra ar pašvaldības atbalstu
organizēs nometnes ar devīzi
„Esi aktīvs, nesēdi mājās!”
bērniem vecumā no septiņiem
līdz 13 gadiem.
Nometņu mērķis: iepazīstināt
bērnus un viņu vecākus ar Ķekavas novadā pārstāvētajiem
sporta veidiem un iespējām ar
tiem nodarboties, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, kā arī veicināt izpratni par vidi un dabu,
tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā.
Nometņu laikā plānotas dažādas sporta aktivitātes, tajā skaitā
pārgājieni, ekskursijas, praktiskās darbnīcas, piemēram, „Atkritumu otrā dzīve”, „Kā pagatavot 3000 kaloriju salātus”.

Nometņu norises
laiki un vieta:

• no 5. līdz 9. jūnijam –
Baložos, Baložu vidusskolā;
• no 12. līdz 16. jūnijam –
Ķekavā, Ķekavas sporta klubā;
• no 31. jūlija līdz 4. augustam –
Ķekavā, Ķekavas sporta klubā.
Nometnes dalības maksa ir
50 eiro, un tajā iekļautas ēdienreizes, inventārs, darba materiāli, lekcijas un ekskursijas.
Pieteikties nometnei var sporta
aģentūras mājaslapā vai „Facebook”, aizpildot elektronisko
pieteikuma formu.
Vieta nometnē ir garantēta tikai
pēc dalības maksas apmaksas!
Papildu informācija,
zvanot uz tālruni 22066443
vai rakstot uz e-pasta adresi
reinis.zobens@kekava.lv;
sports@kekava.lv.
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IZAICINI PAVASARI!
PIEDALIES VESELĪBAS APĻOS UN
LAIMĒ FITNESA VIEDAPROCI!
Pavasaris un veselīgs dzīvesveids iet roku rokā ar mūsdienu tehnoloģijām! Arī Tev ir unikāla iespēja laimēt lielisku viedaproci! Tā uzskaitīs
noietos soļus un attālumu, patērētās kalorijas, mērīs pulsu un nodrošinās paziņojumus no Tava viedtālruņa!

Kas jādara?

PIEDALIES kādā no Veselības apļiem Baložos vai Ķekavā.
SEKO Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras „Facebook”
lapai.
DALIES ar šo ziņu savā „Facebook” profilā!

Kur notiek?

Otrdienās – Baložos (pie vidusskolas sporta kompleksa) no
plkst. 14.30 līdz 17.30 un Ķekavā no plkst.18.30 līdz 19.30 (laukumā pie sporta kluba).

Svarīgi!

 Izloze notiks pēc nejaušības principa reizi nedēļā trešdienās.
 Laimētā balva tiks pasniegta pirms nākamā Veselības apļu posma!

EJAM ĀRĀ!

Sacensības
11.aprīlis
14.30
11.aprīlis
18.30
13.aprīlis
19.45
14.aprīlis
8.00
14.aprīlis
10.00
15.aprīlis
14.00
17.aprīlis
10.00
18.aprīlis
14.30
18.aprīlis
18.30
21.aprīlis
11.30
22.aprīlis
10.00
22.aprīlis
10.00
22.aprīlis
13.00
22.aprīlis
14.00
23.aprīlis
11.00
25.aprīlis
14.30
25.aprīlis
18.30
27.aprīlis
16.00
29.aprīlis
13.00
29.aprīlis
14.00
29.aprīlis
14.00
2.maijs
18.30
3.maijs
10.00
6.maijs
10.00
7.maijs
10.00
8.maijs
18.00
9.maijs
18.30

Pie Baložu vidusskolas
Pavasara Veselības apļi Baložos, 6. posms
sporta kompleksa
Laukums „Fortius” pie
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 5. posms
Ķekavas sporta kluba
Olybet Entuziastu sieviešu basketbola līga
Ķekavas sporta klubs
1/4 fināla spēle Ķekava–HOPE
Ķekavas sporta klubs

Galda spēļu daudzcīņa

Ķekavas sporta klubs

Latvijas skolēnu 70. spartakiāde florbolā
B grupā 2001.–2003.dz.g.

FK „Auda” laukums

Komanda.lv 1.līga futbolā FK AUDA–Preiļu BJSS

Daugmales pamatskola Daugmales atklātais volejbola turnīrs
Pie Baložu vidusskolas
Pavasara Veselības apļi Baložos, 7. posms
sporta kompleksa
Laukums „Fortius” pie
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 6. posms
Ķekavas sporta kluba
Pie Baložu vidusskolas Lielā talka pie Baložu vidusskolas
Pie Baložu vidusskolas Velokross Baloži 2017, 2. posms
Baloži
Ķekavas sporta klubs
FK „Auda” laukums

Lielā talka Baložu mežā
Latvijas čempionāts florbolā U10 (zēni)
sabraukums
Komanda.lv 1.līga futbolā
FK AUDA–Grobiņas SC

Baložu vidusskolas
Baložu Spaikbola turnīrs
sporta komplekss
Pie Baložu vidusskolas
Pavasara Veselības apļi Baložos, 8. posms
sporta kompleksa
Laukums „Fortius” pie
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 7. posms
Ķekavas sporta kluba
Latvijas čempionāts florbolā U16 (meitenes)
Ķekavas sporta klubs
FINĀLS (4 komandas)
Latvijas čempionāts florbolā U12 (meitenes)
Ķekavas sporta klubs
sabraukums
Komanda.lv 1.līga futbolā FK AUDA–FK
FK „Auda” laukums
Smiltene/BJSS
Pie Baložu vidusskolas Velo orientēšanās sacensības PURVA BRIDĒJA
sporta kompleksa
KAUSS
Laukums „Fortius” pie
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 8. posms
Ķekavas sporta kluba
Latvijas skolēnu 70. spartakiāde florbolā
Ķekavas sporta klubs
C grupā 2003.–2005.dz.g.
A.Eglīša kausa izcīņa basketbolā vīriešiem,
Ķekavas sporta klubs
sievietēm un senioriem
A.Eglīša kausa izcīņa basketbolā vīriešiem,
Ķekavas sporta klubs
sievietēm un senioriem
Baložu mežs (autobusa
Skriešanas seriāls Baložu Bizons, 1. posms
pietura „Meža iela”)
Laukums „Fortius” pie
Pavasara Veselības apļi Ķekavā, 9. posms
Ķekavas sporta kluba

Kultūra 11
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Ķekavas novadpētniecības muzejā šogad taps jauna, Latvijas
simtgadei veltīta ekspozīcija
par pieciem Ķekavas novada
stāstiem – par klavierēm, pūra
lādi, kara laiku, padomju laiku un brīvību. Šīs ekspozīcijas
izveidei Valsts Kultūrkapitāla
fonds (VKKF) piešķīris 20 tūkstošus eiro.
„Diskutējot par jaunās ekspozīcijas akcentu, sapratām, ka tas
jāliek uz 19. gadsimta beigām un
20. gadsimtu Ķekavas novadā, jo
gadu gaitā ir sakrājies bagātīgs
muzeja krājums par šo periodu.
Turklāt tas ir laiks, kad aktivizējas sabiedriskā dzīve, notiek nozīmīgas pārmaiņas, novadu posta
divi pasaules kari, mainās varas.
Tas ir laiks, kad dibinās kolhozi
Katlakalnā, Ķekavā un Daugmalē, kad veidojas ražotnes – Baložu
kūdras fabrika, Ķekavas putnu
fabrika, celtniecības organizācija
„Ķekavas PMK”, kad izaug ciemati un Baloži kļūst par pilsētu.
Sākoties pārmaiņu laikam, novadnieki iesaistījās Latvijas Atmodas norisēs, arī Baltijas ceļš
vijās cauri Ķekavas novadam.
Tā radās koncepcija par pieciem
Ķekavas novada stāstiem – par
klavierēm, par pūra lādi, par kara
laiku, padomju laiku un par brīvību,” stāsta Ķekavas novadpētniecības muzeja direktore Ināra
Rumbina.
Muzeja speciālisti veica krājuma fotogrāfiju, rakstisko un lietisko priekšmetu atlasi, sastādīja
atlasīto priekšmetu sarakstus pa
tēmām un tematiskajām grupām,
papildinot tematisko struktūrplānu ar konkrētiem priekšmetiem
un ievadtekstiem, priekšmetus
ieskenēja un fotografēja.
Pēdējo gadu laikā ir veikti pētījumi par Pirmo pasaules karu un
latviešu strēlnieku cīņu gaitām
Ķekavas novadā, par Otrā pasau-

Jaunās ekspozīcijas koncepcijas dizaina makets.
les kara notikumiem, par kolhozu veidošanos un darbību Ķekavā
un Daugmalē, par Ķekavas putnu
fabriku un Ķekavas PMK un citām tēmām. Pētnieciskā darba
rezultāti līdz šim atspoguļoti
tematiskās izstādēs, rakstos un
iespieddarbos. Šo gadu laikā arī
muzeja krājums ir būtiski papildinājies ar priekšmetiem, kuri
raksturo 20. gadsimta notikumus
Ķekavas novadā. Izzinot apmeklētāju viedokli, muzeja darbinieki
secinājuši, ka liela interese ir par
20. gadsimta vēsturiskajām norisēm, tāpēc, strādājot pie jaunās
ekspozīcijas koncepcijas, muzejs
vēlas uzsvērt un parādīt pētījumu
gaitā iegūtos jaunos materiālus,
kas atspoguļo šā perioda vēsturiskos notikumus, Ķekavas un
Daugmales pagastu un Baložu
pilsētas izveidošanos un virzību,
kas arī ir pamatā šo teritoriju tālākai attīstībai 21. gadsimtā.
VKKF atbalstītā projekta „Ķekavas novada pieci stāsti” laikā
paredzēts izgatavot mūsdienīgi
grafiski noformētus stendus, papildināt vitrīnas ar izvelkamām
atvilktnēm. Ekspozīcijā plānots

izmantot Baložu kūdras fabrikas
un Nāves salas kaujas maketus,
strēlnieku stāvfigūras un manekenus Ķekavas novada tautastērpos. Tāpat plānots izmantot
mūsdienu tehnoloģijas iespējas,
lai saistošā veidā un plašāk parādītu Ķekavas novada attīstību.
Tāpēc ekspozīcijas sākumā skārienjutīgajā monitorā tiks ievietoti digitalizētie krājuma priekšmeti, kuri attiecas uz novada senāko
vēsturi līdz 20. gadsimtam, kā arī
dažādi pētnieciskā darba rezultātā iegūtie materiāli. Otrajā monitorā, kurš atradīsies pie padomju
laika perioda, apmeklētājiem būs
iespēja iepazīties ar muzeja krājumu par kolhoziem, būvorganizācijām, ražotnēm novadā, kā arī
kultūras dzīves norisēm un amatierkolektīvu darbību, bet digitālajā fotorāmī apmeklētājiem būs
pieejamas fotogrāfijas par Baltijas
ceļu un Barikāžu laiku no muzeja
krājuma. Tā kā muzeju apmeklē arī ārzemju tūristi un novada
sadraudzības pilsētu delegācijas,
ekspozīcijas teksti un anotācijas
tiks tulkotas svešvalodās.
Vineta Geka

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
18.–27. aprīlis
25. aprīlī
26. aprīlī plkst. 11.00

Viktorīna „Ko tu zini par Baložu bibliotēku?”
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros – „Bibliotekāru stāsti”.
Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi (1–3 gadus veci) kopā ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.

27. aprīlī plkst. 17.00

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros – tikšanās ar aktieri un grāmatu autoru
Kasparu Pūci. Būs apgāda „Jumava” grāmatu galds.

10. maijā plkst. 15.00

Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
27. aprīlī plkst. 18.00
11. maijā plkst. 11.00

Tikšanās ar kriminālromānu autoru Vili Selecki.
Pasākumu cikls „Iepazīsti profesiju” – pasta darbinieks.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
20. aprīlī plkst. 19.00
26. aprīlī plkst. 10.30

Tikšanās ar rakstnieku un publicistu Otto Ozolu.
Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.

Ķekavā – pazīstamās latviešu
fotogrāfes Ivetas Vaivodes izstāde
Līdz 3. maijam jaunajā Ķekavas
Mākslas skolas izstāžu zālē apskatāma fotogrāfes Ivetas Vaivodes
izstāde „Zobens lilijas”, kas fotogrāfiju sērijā vizuāli pēta Latgales
kultūrtelpas mantojumu.
„Esot Latgalē, mani pārņem zaudējuma, bet vienlaikus mežonīga prieka izjūta. Latgale man ir kļuvusi par
metaforu zaudētai bērnībai. Redzot
šīs vietas tukšumu un pagājušo laiku mantojuma trūdēšanu, es kļūstu
par man zināmās Latgales izzušanas
liecinieci. Tomēr tā nav tikai zaudēta pagātne, tas ir mans mēģinājums
notvert vēl pēdējās, mums tik pazīstamās ainavas atblāzmas,” atzīst
izstādes autore.
Iveta Vaivode ir viena no atpazīstamākajām latviešu fotogrāfēm. Studējusi Bornmutas Mākslas institūtā,
patlaban iegūst maģistra grādu Ālto
Universitātē Helsinkos. Viņas fotogrāfiju sērija „Klēpis” guvusi vairākus starptautiskus apbalvojumus,
starp kuriem minami „CO Berlin
Talents 2013”, „Burn Magazine” stipendija, CDS Dokumentālās fotogrāfijas balva, kā arī nominācijas pasaules nozīmīgākajos fotokonkursos
„Sony Word Photography award”
un „Leica Oscar Barnack award”.
Paralēli darbībai autorfotogrāfijas
jomā Iveta ir veidojusi vizuālo iden-

FOTO: VELGA KŪKUMA

Ķekavas muzejs saņem
20 000 eiro valsts ﬁnansējumu

Izstādes atklāšana.
titāti tādiem zīmoliem kā „Madara”,
„Zofa”, „Stenders” un daudziem citiem, kā arī sadarbojusies ar neskaitāmiem Latvijas un pasaules dzīvesstila žurnāliem. Kopš 2008. gada
Iveta ir bezpeļņas organizācijas
„Starptautiskā Vasaras fotogrāfijas
skola” (ISSP) valdes locekle un ir
atbildīga par ISSP skolas mācību
programmu un atsevišķu kursu pasniegšanu.
Izstādi var apskatīt pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz
21.00, otrdienās un trešdienās – no
plkst. 13.00 līdz 19.00, piektdienās –
no plkst. 12.30 līdz 18.30.
Vineta Geka
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
22. aprīlī plkst. 17.00 Koklētāju
ansambļa „Sakta” koncerts „Mūzikas kaleidoskops”, vadītāja
Inese Krauce. Ieeja bez maksas
26. aprīlī plkst. 9.00 un 10.30
Radošās apvienības „Teātris un
ES” muzikāla izrāde pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem
un viņu vecākiem „Burunduka TV šovs”. Režisors Armands
Ekštets. Biļetes cena 3 eiro.
29. aprīlī plkst. 16.00 Radošs
skolēnu konkurss „Zvaigzne
2017”. Kategorijas (vecuma posmos 6–10 g., 11–14 g. un 15–19 g.):
dziesma (tautas vai oriģināldziesma), runa, instrumentālā mūzika. Pieteikšanās līdz 19. aprīlim.
Dalības maksa – 4 eiro. Kolektīviem – 2,50 eiro par personu.
Ieejas maksa: 1,50 eiro, pensionāriem un bērniem – 1 eiro.
1. maijā plkst. 18.00 Latviešu
mākslas filmas „Ceplis” atjaunotā
versija. Režisors Rolands Kalniņš.
Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta „Kino visiem
un visur Latvijā” ietvaros. Ieeja
bez maksas.
7. maijā plkst. 18.00 Roka triloģijas pirmā filma „Savējie sapratīs. Sešdesmitie. Sākums”.
(2016).
Stāsts par pagājušā gadsimta
60. gadu latviešu rokmūziķiem,
kas, spītējot padomju cenzūrai
un aizliegumiem, atļāvās publiski
paust mūsu alkas pēc brīvības un
neatkarības. Režisori: Kristians
Luhaers, Mareks Bērents, Igors
Linga.
Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta „Kino visiem
un visur Latvijā” ietvaros. Ieeja
bez maksas.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS
NODAĻA
12. un 19. aprīlī plkst. 19.00
Daugmales multifunkcionālajā centrā „Saulesrita” latviskās
dzīvesziņas mācību kurss. Katru trešdienu norisinās latviskās dzīvesziņas 10 nodarbību
cikls. Nodarbības vada latviskās
dzīvesziņas biedrības „Saulesrits” vadītājs, latviskās dzīvesziņas praktiķis Roberts Šilings.
19. aprīlī pēdējā nodarbība ar
dančiem. Sīkākai informācijai –
tālr. 29252594 (Olita).
27. aprīlī plkst. 18.00 Dienas
centrā „Adatiņas” Jāņa Ābeles
un Aleksandra Kamaldiņa radošo autordarbu vakars.

Ikvienam mākslas baudītājam
būs iespēja apskatīt fotogrāfa
Jāņa Ābeles fotoizstādi, kā arī
baudīt dziesminieka Aleksandra Kamaldiņa sacerēto dzeju un
mūziku.

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
22. aprīlī plkst. 18.00 Kolhoznieku balle „Nepaej garām, atskaties!”. Muzicēs Ēriks.
27. aprīlī plkst. 20.00
Jānis Einfelds „Puma un Skandināvija”, pirmizrāde, pēc tematiska darba „Pilsonis Puma un
Ceturtdienas karš ar Skandināviju” motīviem. Režisore Estere
Pumpura. Biļetes cena: 2 eiro,
pensionāriem, studentiem un
skolēniem – 1 eiro. Bērniem līdz
12 gadu vecumam skatīties neiesakām.
11. maijā plkst. 18.30
Ķekavas Mūzikas skolas mācību
gada noslēguma koncerts.
13. maijā plkst. 18.00
Ķekavas vidusskolas koru
koncerts.
18. maijā plkst. 20.00 Režisora
Staņislava Tokolova mākslas filma „Tas, ko viņi neredz”. Biļetes
cena: 3 eiro.
KATLAKALNA
TAUTAS NAMS
28. aprīlī plkst. 20.00
Jaunums! Staņislava Tokolova
filma „Tas, ko viņi neredz”, psiholoģisks trilleris ar zinātniskās
fantastikas elementiem. Biļetes
cena: 3 eiro.
4. maijā plkst. 15.00 Baltā
galdauta svētki – deju kolektīvu brīvdabas lielkoncerts „Atver
savu pūra lādi”.
11. maijā plkst. 18.00
Vasarsvētku svinību meistarklase Sauliešu pilskalnā kopā ar folkloras kopu „Rāmupe”.
13. maijā plkst. 12.00 Interešu
kluba „Vecie draugi” sezonas noslēguma pasākums „Solis pretī
vasarai”. Dalības maksa 3 eiro,
kluba biedriem bez maksas.
14. maijā plkst. 12.00 Bērnu
kolektīvu mīļkoncerts „Saules
dziesmas māmiņai”. Ieeja bez
maksas.
20. maijā plkst. 19.30 Ar astoto humora šova „Smieties
nav aizliegts” izlaidumu noslēdzam humora sezonu Katlakalnā. Nāc un saņem humora devu
visai vasarai! Ieeja pasākumā –
3 eiro.
Ja ir vēlme pasākumu vērot
pie galdiņa, lūgums veikt savlaicīgu rezervāciju, zvanot uz tālr.
26439276.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
21. aprīlī plkst. 19.00 Aijas
Andrejevas akustiskais koncerts
„Ceļojums pie sevis”.
Biļetes nopērkamas tikai „Biļešu paradīzes” kasēs (15, 12 un
10 eiro).
22. aprīlī plkst. 13.00 Deju kolektīvu „Daina” tradicionālais
pavasara koncerts „Lec, saulīte,
spīdi spoži” kopā ar draugiem
no Lietuvas, deju grupu „Pinemelis”. Ieeja bez maksas.
23. aprīlī plkst. 13.00 Rokdarbu pulciņu „Labieši” tradicionālais darbu demonstrējumu pasākums. Ieeja bez maksas.
26. aprīlī plkst. 17.30 Mūzikas
un mākslas atbalsta fonda teātra
izrāde „No Rozentāla”. Galvenajās lomās Rūta Dišlere un Jānis
Znotiņš. Biļetes cena: 6 eiro, skolēniem un pensionāriem – 3 eiro,
nopērkamas „Biļešu paradīzes”
un kultūras nama kasē.
28. aprīlī plkst. 19.00 Grupas
„Big Al & The Jokers” koncerts
par godu saksofonista ķekavieša Eduarda Raubiško dzimšanas
dienai. Biļetes cena: 7 eiro, nopērkamas „Biļešu paradīzes” un
kultūras nama kasē.
3. maijā plkst. 19.00
Aicinām uz Baltā galdauta svētku
sadziedāšanos, lai atjaunotu dziedāšanas tradīcijas, tiekoties pie

svētku galda, – no tautas dziesmām
līdz ziņģēm un citām populārām
melodijām. Ieeja bez maksas.
12. maijā plkst. 19.00 Koncerts „Kungi uzlūdz dāmas”.
Jums dziedās Žoržs Siksna, Guntis Skrastiņš, Dainis Porgants,
Andris Skuja, Artis Robežnieks
un muzicēs saksofonists Raivo
Stašāns. Biļetes cena: 12, 10 un
8 eiro, nopērkamas „Biļešu paradīzes” un kultūras nama kasē.

ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas „Ķekava
laiku lokos”; „Mākslinieka un
novadnieka E. Ozoliņa dzīve un
daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk
un tagad. Foto K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”
Līdz 29. aprīlim E. Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru
zīmēšanas konkursa „Pa-smejies!” dalībnieku darbu izstāde
un izstādes „G. Bērziņš – 90” un
„Ē. Ošs – 90”
11. maijā plkst. 18.00 Izstādes
„Dadzim būtu 60” atklāšana.
20. maijā plkst.19.00–01.00
Muzeju nakts „Laika rats”.
Sekojiet līdzi kultūras
notikumiemun interneta vietnē
www.parkulturu.lv!

Lieldienu pasākumi
11. aprīlī plkst. 15.00 Baložu bibliotēkā
Radošā darbnīca bērniem „Gatavojamies Lieldienām”
16. aprīlī plkst. 12.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā
Lieldienas Daugmalē!
Lieldienu koncertu ieskandinās pašmāju mākslinieki,
pēc koncerta – aktīvā atpūta Daugmales pamatskolā
17. aprīlī plkst. 12.00 Ķekavas kultūras namā
Lieldienu olu rotāšana un izrādīšana. Bērnu vokālo ansambļu „Cīrulītis” un koklētāju ansambļa „Ekusēze” koncerts „Jau cīruļi gaisos”
17. aprīlī plkst. 12.00 pie Katlakalna Tautas nama
Lieldienu ceļojums visai ģimenei! Izrāde bērniem
„Lieldienas Medusmuižā”, koncerts, radošās darbnīcas, spēles un
atrakcijas, fotostudija, šūpošanās un olu kaujas, tradicionālā Lieldienu zupa
17. aprīlī plkst. 16. 00 Baložu kultūras namā
Otrajās Lieldienās kamermūzikas koncerts „Viva la Opera”
Klavieru trio „Opera” repertuārā kamermūzikas zelta klasika un
mazāk pazīstami un laika gaitā aizmirsti skaņdarbi.
Biļetes cena: 5 eiro, skolēniem, pensionāriem – 4 eiro.

„Nevienam nav lielākas mīlestības
kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par
saviem draugiem.” (Jņ. 15:13)

KRUSTA CEĻŠ ĶEKAVĀ
14. aprīlī
Pulcēšanās plkst. 18.00–18.30
Doles-Ķekavas luterāņu baznīcā
Plkst. 18.00–18.30 laiks baznīcā
individuālām lūgšanām
Plkst. 18.30 – Krusta ceļa sākums
Ikviens ir aicināts piedalīties, neatkarīgi no draudzes piederības.
Centīsimies dziļāk izprast Kristus
Golgātas ceļa jēgu, ieklausoties
Dieva Vārdā un pievienojoties
lūgšanām par Ķekavu un tās iedzīvotājiem.
Paredzētais maršruts:
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīca –
Ķekavas sākumskola – Brāļu kapi –
Ķekavas kapi – Ķekavas vidusskola –
Ķekavas kultūras nams – Ķekavas ambulance – Ķekavas novada
dome – Ķekavas Sociālās aprūpes
centrs – pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa” (cauri parkam, pa Nākotnes ielu) – privātā pamatskola
„Gaismas Tilts 97” – jaunā sākumskola – Ķekavas Mūzikas skola –
Doles Tautas nams – Doles-Ķekavas ev. lut. baznīca.
Ja nav iespēja noiet visu Krusta
ceļu, var pievienoties kādā no ceļa
posmiem.

„Kunga Jēzus Kristus žēlastība
un Dieva mīlestība un Svētā
Gara sadraudzība lai ir ar jums
visiem!” /2. Kor. 13:13/
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
DOLES-ĶEKAVAS
EV. LUT. DRAUDZĒ
ZAĻĀ CETURTDIENA
13. aprīlī –
vakara dievkalpojums
plkst. 19.00
Dievkalpojumā dziedās draudzes ansamblis
LIELĀ PIEKTDIENA
14. aprīlī – dievkalpojums
plkst. 10.00
Dievkalpojumā dziedās
draudzes ansamblis
Krusta ceļa sākums
plkst. 18.30
Pulcēšanās baznīcā
plkst. 18.00–18.30
SESTDIENAS NAKTS
DIEVKALPOJUMS
15. aprīlī plkst. 23.00
„No tumsas – gaismā”
Dievkalpojumā dziedās
draudzes ansamblis
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
16. aprīlī plkst. 10.00
Dievkalpojumu kuplinās
draudzes ansamblis

