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RĪGAS UN APRIŅĶA AVĪZE

ĶEKAVA
Ķekavas novada domei
Lauku atbalsta dienestam
Ķekavas novada uzņēmēju padomei
Ķekavas novada iedzīvotājiem

Tirgi Ķekavas
novadā 2017
ĶEKAVĀ
laukumā pie Doles Tautas nama

Ķekavā, 2017. gada 3. aprīlī

Atklātā vēstule par
Kompleksa ceļa
Daugmalē
rekonstrukcijas projekta
īstenošanu

Pavasara krāmu tirgus
23. aprīlī plkst. 8.00–15.00
Maija tirgus
21. maijā plkst. 8.00–15.00
Zaļais tirdziņš
27. maijā plkst. 8.00–15.00
Novada svētku tirgus
17. jūnijā plkst. 9.00–14.00

Mēs, Ķekavas novada uzņēmēji, vēlamies
paust satraukumu par pēdējā laikā publiski
izskanējušo viedokli, kas vienpusēji un tendenciozi interpretējot faktus, apšauba Ķekavas
novada domes lēmumu par Kompleksa ceļa
Daugmalē rekonstrukcijas projekta īstenošanu, tādējādi sabiedrībā radot maldīgu priekšstatu par projekta nepieciešamību.
Mūsu ieskatā šī ceļa kapitāla rekonstrukcija
ir absolūti nepieciešama un pilnībā atbalstāma
no uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras
sakārtošanas viedokļa. Vēršam uzmanību uz
to, ka investīciju trūkuma dēļ uz uzņēmējdarbību orientēta infrastruktūras izbūve un sakārtošana Ķekavas novadā nav veikta pietiekošā
apjomā. Tādēļ īpaši atbalstāma ir šī Ķekavas
novada domes iniciatīva investēt pašvaldības
un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus
Ķekavas novada ceļu infrastruktūrā, tādējādi
atbalstot vietējos uzņēmumus, palielinot viņu
konkurētspēju un radot jaunas darbavietas.
Vēlamies uzsvērt, ka pārbūvējamais Kompleksa ceļš un tam piegulošās teritorijas ir viena no tām vietām, kur Ķekavas novadā tiek

Annas dienas tirgus
23. jūlijā plkst. 8.00–15.00
Skolas preču tirgus
20. augustā plkst. 8.00–15.00
Miķeļdienas tirgus
24. septembrī plkst. 8.00–15.00
Rudens tirgus
22. oktobrī plkst. 8.00–15.00
Ziemas tirgus
19. novembrī plkst. 8.00–15.00
Ziemassvētku tirgus
10. decembrī plkst. 9.00–14.00
BALOŽOS
laukumā pie Baložu kultūras nama
Pavasara tirgus
27. maijā plkst. 9.00–14.00
Miķeļdienas tirgus
16. septembrī plkst. 9.00–14.00

attīstītas industriālās ražošanas teritorijas, un
kopumā šajā un piegulošajās teritorijās darbojas ievērojams skaits – vismaz 20 – vietējo
uzņēmumu, kas kopā nodarbina vairāk nekā
70 personas. Tāpat vēršam Jūsu uzmanību uz
to, ka, rēķinoties ar pašvaldības atbalstu un investīcijām, vietējie uzņēmumi plāno savas privātās investīcijas ražošanas attīstībā, kas tuvākajos gados sasniegs vismaz 3 miljonus eiro.
Savukārt šī projekta apturēšanas gadījumā
vairāki uzņēmumi var atteikties no finanšu
līdzekļu ieguldīšanas savas uzņēmējdarbības
paplašināšanai un attīstībai. Pie tam, īstenojot Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukcijas
projektu, tiks sakārtots novada ceļa posms,
ko izmanto ne tikai uzņēmēji, bet arī pārējie
novada iedzīvotāji, dodoties uz savām dzīvesvietām, darbavietām, skolu, bērnudārzu vai
multicentru.
Ir apsveicams, ka šī projekta īstenošanai Ķekavas novada pašvaldībai ir izdevies piesaistīt
ES struktūrfondu līdzfinansējumu 250 000 eiro
apmērā, kas nozīmē, ka ievērojama daļa darbu

šī projekta ietvaros tiks īstenota par Eiropas savienības, nevis Ķekavas novada budžeta līdzekļiem. Iespējams, Gatim Līcim, kurš iestājas pret
šī projekta īstenošanu, kā pašvaldības darba
specifiku un ES struktūrfondu apguves jautājumus nepārzinošai personai, ir radies maldīgs priekšstats, ka ES struktūrfondu līdzekļus
var piesaistīt un izlietot jebkādiem mērķiem.
Savukārt mēs apzināmies un saprotam, ka ES
līdzekļi tiek piešķirti konkrētu programmu ietvaros, balstoties uz stingriem izvērtēšanas kritērijiem.
Turklāt kopš lēmuma pieņemšanas par projekta īstenošanu ir pagājuši jau 7 mēneši un līdz
šim neviens nav publiski apšaubījis vai iebildis
pret šī projekta īstenošanu vai arī vērsies tiesībsargājošās iestādēs, kas ļauj izdarīt secinājumu,
ka pašreizējās darbības ir vien vērstas uz popularitātes iegūšanu pirms pašvaldību vēlēšanām.
Mūsu ieskatā, ja kādas personas rīcībā ir fakti,
dokumenti vai pierādījumi par jebkādām Ķekavas novada domes nelikumībām attiecībā
uz šī projekta īstenošanu, vai jebkādu citu lēmumu, viņa pilsoņa pienākums ir nekavējoties
šos faktus darīt zināmus attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm. Pretējā gadījumā šādi apgalvojumi ir uzskatāmi par tendencioziem, ar
mērķi ietekmēt sabiedrību priekšvēlēšanu laikā.
Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēto, mēs
apakšā parakstījušies Ķekavas novada uzņēmēji, aicinām Ķekavas novada domi nepakļauties atsevišķu personu publiskiem izteikumiem un vienpusējai faktu interpretācijai, bet
konsekventi turpināt uzsākto darbu pie Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukcijas projekta
īstenošanas, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības un ceļu infrastruktūru novadā.
Pielikumā: uzņēmumu pārstāvju paraksti.

Ķekavas novada Uzņēmēju padomei – jauna valde

Valdes locekļu pienākumus turpmāk pildīs uzņēmējdarbības vides
eksperte un vairāku uzņēmumu
valdes locekle, revidente Angelika
Bondare, ar bioloģisko attīrīšanas
iekārtu un ekostandarta tehnoloģiju uzņēmējdarbību saistītais
Uldis Kašs, vides un ūdens saimniecības jomas inženieris, projektētājs Juris Milts, kā arī jauniešu
līderis, sociālekonomisko procesu virzītājs un satiksmes ministra
padomnieks Reinis Uzulnieks.
Ķekavas novada Uzņēmēju padomes biedri uz kopsapulci pulcējās viesmīlīgajā Rāmavas-Depkina muižā. Sākotnēji Uzņēmēju
padomes valdes priekšsēdētājs I.
Bāgants klātesošos iepazīstināja
ar 2016. gadā paveiktajiem darbiem. Pēc tam notika valdes vēlēšanas.
“Esmu gandarīts par jauno
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20. martā notika Ķekavas novada Uzņēmēju padomes gadskārtējā vēlēšanu sapulce, kurā vienbalsīgi par valdes priekšsēdētāju
ievēlēts ķekavietis, vietējais uzņēmējs un jurists Inārs Bāgants.

Ķekavas novada Uzņēmēju padomes valde
Ķekavas novada Uzņēmēju padomes sastāvu, kurā turpinās
aktīvi darboties līdzšinējie biedri
un mums pievienojušies arī jauni
censoņi. Mūsu mērķis ir apvienot
lielākos un veiksmīgākos uzņēmējus novadā, rādot priekšzīmi
un iedrošinot arī pārējos. Savstarpējas tikšanās, atbalsts vajadzīgajā brīdī un biedrošanās ļauj
iepazīt uzņēmējus mūsu Ķekavas
novadā un veicināt jauno uzņē-

mēju iesaistīšanu. Iespējams, pat
atsevišķos gadījumos veidojot
kopīgus klasterus konkurētspējas palielināšanai un startējot kopīgos finanšu projektos,” uzskata
Inārs Bāgants.
Jaunā valde apņēmīgi nobalsoja par virkni biedrībai svarīgiem
jautājumiem un izvirzīja nākama
gada prioritātes uzņēmēju atbalstam Ķekavas novadā. Viena no
svarīgākajām darbības prioritā-

tēm būs iedzīvotāju informēšana
par novada uzņēmumiem un to
veiksmes stāstiem.
Turpmāk padome palīdzēs uzņēmumiem attīstīt biznesu ar tām
iespējām, ko piedāvās uzņēmēju
biedrība. Ņemot vērā katra uzņēmuma vēlmi attīstīties un veiksmīgi pārdot savu pakalpojumu
vai produktu, Uzņēmēju padomes valde piedāvā iespējas saviem
uzņēmējiem izmantot biedrības
aprīkojumu (telpas, IT un citu
tehnisko aprīkojumu), piemēram, biznesa tikšanās, darbinieku
apmācībām vai sava uzņēmuma
prezentācijai. Katrs iesniegums
tiks izvērtēts individuāli.
Tā ir iespēja Ķekavas novada
biedrībām, kuru mērķis nav peļņas gūšana, bet gan sabiedrisks
labums, kļūt par Ķekavas novada
Uzņēmēju padomes “Goda biedriem”. Šie uzņēmumi vai biedrības
būs atbrīvoti no biedru naudas
samaksas.
Tāpat valde nobalsoja, ka no
2017. gada biedru nauda tiek
noteikta 100 eiro gadā. Biedru
naudas palielinājums bija balstīts

uz konkrētām vajadzībām, lai
sasniegtu biedru noteiktos mērķus. Tomēr, iesniedzot pamatota
biedra lūgumu, valde var pieņemt
lēmumu par biedru naudas samazinājumu.
Jaunā Ķekavas uzņēmēju biedrības valde uzskata, ka jāturpina
vēl ciešāka sadarbība ar Ķekavas novada domi, ar ko noslēgts
sadarbības memorands. Ņemot
vērā, ka dome ir viens no galvenajiem sadarbības partneriem
publiskajā pārvaldē, uzņēmēju
biedrība turpmāk aktīvi iesaistīsies domes darbībā un aizstāvēs
uzņēmēju intereses – piedaloties
gan finanšu, gan attīstības komiteju sēdēs.
Uzņēmēju padome aicina
piebiedroties ikvienu uzņēmumu, biedrību vai privātpersonu,
kura jūtas piederīga Ķekavas
novadam. Visa nepieciešamā
informācija atrodama interneta vietnē www.knup.lv. Kontakti: tālrunis 29506255, e-pasts:
inars.bagants@knup.lv.
Ķekavas novada
Uzņēmēju padome

