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Jaunieši iejūtas deputātu lomā
Improvizētā jauniešu domes sēde

Spodrības
mēnesis.
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot visas spodrības mēneša ietvaros piedāvātās priekšrocības
un uzpost savu apkārtni. Šajā mēnesī ir
atļauts dedzināt bioloģiski noārdāmos
atkritu-mus – 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 –
pārējā laikā to darīt ir aizliegts!

Ķekavas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus aktīvi piedalīties Lielajā talkā
kopā ar ģimeni, draugiem un kolēģiem.
Reģistrēt un apskatīt talkošanas vietasvar
interneta vietnē www.talkas.lv, un tās
jāreģistrē kopējā Talkas kartē, lai reģionu
koordinatori varētu izvietot atkritumu
maisus pie katras talkošanas vietas.
Piedalies un sakop savu novadu!
Vairāk lasi avīzes aprīļa numurā vai
www.kekavasnovads.lv

foto: Krišjānis Grantiņš

Lielā talka
26. aprīlī

21.

februārī, Ēnu dienas ietvaros, Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes iniciatīvu centru Baložu pilsētas
pārvaldē rīkoja improvizētu Ķekavas novada domes sēdi, kurā deputātu lomās iejutās skolēnu un jauniešu padomju
pārstāvji. Idejas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar domes sēdes procesu un lēmumu pieņemšanas gaitu, kā arī
veicināt jauniešu argumentēšanas spējas.
Turpinājums 4. lpp.

Iedzīvotāju tikšanās
ar Ķekavas novada domes
deputātiem un pašvaldības
speciālistiem
Valdlaučos
18. martā, plkst. 18.00
izstāžu kompleksā „Rāmava”
Aktuāli jautājumi, budžets,
prioritātes, problēmas un
iespējamie risinājumi

Paraksta sadarbības memorandu ar uzņēmējiem

5.

martā Ķekavas novada pašvaldība un Ķekavas novada uzņēmēju
padome parakstīja sadarbības memorandu, par kopīgu mērķi iz
virzot novada izaugsmes veicināšanu un uzņēmējdarbības vides
attīstību, radot mehānismus efektīvas sadarbības nodrošināšanai.
Memoranda stāšanos spēkā ar saviem parakstiem apliecināja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks un biedrības „Ķekavas novada uzņēmēju padome” valdes priekšsēdētāja Zane Ešenvalde. Līdz ar to puses ir vienojušās konsultēties un sadarboties lēmumu pieņemšanas procesā, kas skar
būtiskus uzņēmējdarbības attīstības jautājumus Ķekavas novadā. Tas ietver
arī kopīgu sociālu, politisku un ekonomisku projektu īstenošanu novada un
sabiedrības interesēs.
Turpinājums 2. lpp.

Katlakalna bibliotēka
atvērta
14. lpp

Sadarbības memorandu parakstot

Tikšanās ar
iedzīvotājiem
7. – 10. lpp

2 Aktuāli
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Par melīgas
informācijas
izplatīšanu
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs apmeklē Ķekavas novadu

ekavas novada pašvaldība feb
ruārī saņēma satrauktu Baložu
un Valdlauču iedzīvotāju zvanus par
to, ka viņu pastkastītēs tiek izplatītas
skrejlapas latviešu un krievu valodā
ar dažu Ķekavas domes deputātu solī
jumiem par pašvaldības budžetu.
Ķekavas novada dome uzsver, ka tai
nav nekādas saistības ar šīm skrejlapām,
un norāda, ka skrejlapas autors vai autori apzināti vēlas maldināt iedzīvotājus, sniedzot nepatiesu, sagrozītu informāciju par Ķekavas novada pašvaldības
2014. gada budžeta pieņemšanu Ķekavas novada domes sēdē 23. janvārī.
Ķekavas novada dome aicina iedzīvotājus būt kritiskiem pret saņemto
informāciju un iepazīties ar pilnu Ķekavas novada domes sēdes protokolu, kurā atspoguļoti visi priekšlikumi,
lēmumi un balsojumi par Ķekavas
novada pašvaldības budžetu 2014. gadam. Ar „2014. gada 23. janvāra domes sēdes protokolu nr. 2” ikviens var
iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv sadaļā „Domes sēdes” – „Protokoli” vai pašvaldības klientu
centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.
Ķekavas novada dome vērsusies tiesībsargājošajās institūcijās ar lūgumu
izmeklēt šo gadījumu un noskaidrot
vainīgos.
Vineta Bērziņa

Ķekavas novads
sociālajos tīklos

www.draugiem.lv/kekavasnovads/
www.facebook.com/KekavasNovads
twitter.com/Kekavas_novads
Šajās vietnēs regulāri tiek publiskota aktuālākā informācija par novadu, kā arī
sniegtas atbildes uz jautājumiem.
Aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi Ķekavas novada pašvaldības oficiālajiem sociālo tīklu profiliem un vairot
mūsu novada atpazīstamību, sekojot
jaunākajām aktivitātēm un informācijai
šajās lapās, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus vai ziņot par problēmām mūsu novadā.
Ķekavas novada pašvaldības izdevums

Ķekavas novads

Reģistrācijas nr. 000702385
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore: Vineta Bērziņa
Redakcijas adrese: Ķekava,
Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV 2123
Tālrunis: 67935802, 26513292
E-pasta adrese: avize@kekava.lv
vai vineta.berzina@kekava.lv
Iespiests: SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala
Maketētāja: Kristīne Šterna
Tirāža: 13 000 eksemplāru
Ķekavas novada pašvaldības interneta vietne:
www.kekavasnovads.lv.

Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E. Cilinskis (vidū)viesojoties
Ķekavas novada domē

22.

februārī Ķekavas novadu
darba vizītē apmeklēja vi
des aizsardzības un reģio
nālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis,
lai tiktos ar Ķekavas novada domes va
dību un deputātiem. Tikšanās laikā tika
pārrunāti Ķekavas novadam būtiski at
tīstības jautājumi un pašvaldības nākot
nes plāni.
Pēc diskusijas ar Ķekavas novada domes
priekšsēdētāju Valtu Variku ministrs jaunajā Ķekavas sākumskolā tikās ar domes
deputātiem un pašvaldības speciālistiem.
Kā sarunā norādīja E. Cilinskis, viņa vizītes mērķis ir tuvāk iepazīties ar katra

novada problēmjautājumiem un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iespējamo atbalstu to risināšanā,
kā arī uzzināt pašvaldības attīstības plānus
un iespējamos projektus.
Ministrs uzsvēra, ka novadiem būtu
vairāk jādomā par energoefektivitātes
jautājumu kompleksu risināšanu, veicot
sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu māju
renovāciju un siltināšanu, un ka arī pašvaldībām jātiecas uz zema enerģijas patēriņa ēku veidošanu.
Tāpat ministrs un VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze informēja par ministrijas nākotnes redzējumu attiecībā uz

foto: Artūrs Zālītis

Ķ

pilsētvidei paredzētā finansējuma sadali,
proti, 60% finansējuma plānots novirzīt
30 attīstības centriem un 40% – sadarbības
projektiem. Šo projektu mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības un publiskās infrastruktūras attīstību.
Pēc ministrijas pārstāvju domām, Ķekavas novads nākotnē varētu tiekties uz
attīstības centra statusa iegūšanu, bet
pašlaik, visticamāk, sadarbības projektus
varētu veidot ar Rīgas pašvaldību, īpašu
uzmanību pievēršot uzņēmējdarbības veicināšanai.
Savukārt Ķekavas novada pašvaldības
pārstāvji aicināja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas amatpersonas apsvērt ideju palielināt iespējas
Pierīgas pašvaldībai saņemt dažādu fondu
finansējumu, kā arī akcentēja problēmu
saistībā ar nepieciešamo pieslēgumu nodrošināšanu ūdenssaimniecības ietvaros
izbūvētajiem kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem. Šā iemesla dēļ ir apgrūtināta
iespēja sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos nosacījumus. Šāda problēma ir vērojama ne tikai Ķekavas novadā, bet arī daudzās citās pašvaldībās.
Kopā ar vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru E. Cilinski un VARAM
valsts sekretāra vietnieci reģionālās attīstības jautājumos I. Raugzi novadā bija ieradies arī Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Pēc debatēm ar Ķekavas novada domes
deputātiem Ķekavas vidusskolas direktore
Sandra Pugovka viesus iepazīstināja ar
jauno Ķekavas sākumskolu.
Vineta Bērziņa

Paraksta sadarbības memorandu ar uzņēmējiem
Turpinājums no 1. lpp.
„Pašvaldībai savu iespēju robežās ir ļoti
būtiski radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, tādējādi veicinot novadā
gan saimniecisko aktivitāti, gan jaunu
darbavietu rašanos. Šis memorands ar
Ķekavas novada uzņēmēju padomi, kas
apvieno mazos uzņēmējus, ir labs solis
turpināt mūsu sadarbību jaunā kvalitātē.
Pirmais kopdarbs būs jaunā projekta
par vasaras prakses darbu skolēniem īstenošana, lai sniegtu jauniešiem pirmo
darba pieredzi un izpratni par profesijām,
vienlaikus par darbu piešķirot stipendiju.
Pašvaldība šim mērķim ieplānojusi arī
līdzfinansējumu,” uzsver Ķekavas novada

domes priekšsēdētājs V. Variks.
Ķekavas novada uzņēmēju padomes
valdes priekšsēdētāja Z. Ešenvalde atzīst:
„Pašvaldībai un uzņēmējiem ir aktīvi jāsadarbojas, lai veicinātu sociāli atbildīgu
rīcību un lēmumus, kas vērsti uz novada
iedzīvotāju un uzņēmumu labklājības pieaugumu un dzīves vides uzlabošanu. Šis
memorands ir turpinājums jau iepriekšējos četros gados iesāktajai sadarbībai, tas
izsaka abu pušu apņemšanos strādāt kopīgu mērķu realizēšanai. Īpašs gandarījums
ir par jauno amatu pašvaldībā ar uzņēmējdarbību saistīto jautājumu koordinēšanai
un virzīšanai – progress lietu virzībā ir
acīmredzams.”

Saskaņā ar parakstīto memorandu,
turpmāk ne retāk kā reizi ceturksnī tiks
organizētas uzņēmēju un pašvaldības
pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu aktuālās
tēmas. Pašvaldība nodrošinās uzņēmējus
ar nepieciešamo informatīvo platformu,
kā arī pašvaldības rīcībā esošajām telpām
biedrības rīkoto pasākumu norisei. Savukārt uzņēmēju padome savu iespēju robežās apņemas nodrošināt nozares ekspertu
konsultācijas, informatīvu, kā arī finansiālu atbalstu pašvaldības iniciētās un organizētās aktivitātēs. Abpusējā sadarbība balstīsies uz informācijas pieejamību un atklātību kopīgo mērķu sasniegšanā.
Inga Auziņa

Ķekavas novada pašvaldība aicina visus novada uzņēmējus

uz pirmajām Uzņēmēju brokastīm,
kas notiks 26. martā plkst. 10 Doles Tautas namā.
Tikšanās laikā tiks pārrunāta pašvaldības un uzņēmēju sadarbība gan pašlaik, gan nākotnes ieceres.
Pašvaldības speciālisti iepazīstinās ar priekšlikumiem un uzsāktajiem projektiem uzņēmējdarbības atbalstam Ķekavas novadā,
kā arī tiks diskutēts par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem.
Precīza pasākuma programma būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Lūgums iepriekš pieteikties, rakstot uz
e-pastu kristine.krauze@kekava.lv vai zvanot pa tālruni 29374340.
Kopīgi mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, risināt problēmas un veicināt produktīvāku sadarbību!

Aktuāli 3
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foto: Alise Patmalniece

Daugmalē – pirmais
Ekoskolu ziemas forums

Ekoskolu ziemas foruma dalībnieki pulcējas Daugmalē.

21.

februārī Daugmales multi
funkcionālajā centrā tika
atklāts pirmais Ekoskolu
ziemas forums, kur trīs dienu garumā
tika aplūkoti atbildīga un ilgtspējīga pa
tēriņa temati.

Ekoskolu forums –
lieliska iespēja
popularizēt Daugmali,
tās resursus un iespējas.

Forumu rīkoja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Daugmales pamatskolu un
Ķekavas novada pašvaldību.
Daugmales pamatskolas direktors
Andris Ceļmalnieks informēja, ka
Daugmales pamatskola ekokustībā piedalās jau kopš 2008. gada. Intensīva darba un pieredzes gūšanas rezultātā skola
2009. gadā saņēma sertifikātu, kas nu dod
plašākas iespējas tālākai attīstībai un izaugsmei. „Šī ir lieliska iespēja popularizēt
Daugmali, tās resursus un iespējas, tieši
tāpēc tiek organizēts forums pie mums
Daugmalē. Inovācijas un jaunas idejas
dzimst tad, kad līdzīgi domājoši cilvēki sanāk kopā un dalās ar viedokļiem, pieredzi

un taktiskiem rīcības plāniem par tālāku
attīstību,” atzina A. Ceļmalnieks.
Ekoskolas vadītājs Daniels Trukšāns par
vienu no foruma galvenajiem mērķiem uzskata informācijas apmaiņu un pieredzes gūšanu, lai izglītotu un iedvesmotu dzīvot videi
draudzīgi, un Daugmale šajā ziņā ir viens
no labajiem piemēriem: pie skolas plīvo
Zaļais karogs, kas liecina, ka tā ir starptautiska Ekoskola – par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā.
Ziemas forumā tika aplūkoti atbildīga
un ilgtspējīga patēriņa temati, un jauniešiem bija iespēja apmeklēt dažādas lekcijas, piedalīties radošajās darbnīcās, kur

Viedoklis
Kad bērnam jāuzsāk skolas gaitas?

Bieži vien publiskajā telpā izskanējis viedoklis, ka vecāki paši var izvēlēties, kad
bērnu sūtīt skolā – sešu vai septiņu gadu
vecumā. Pagājušā gada rudenī vairākiem
vecākiem nācās saskarties ar viņiem neizprotamu bērnudārza vadības prasību
iesniegt ārsta zīmi par to, ka sešgadnieks
vēl nav gatavs skolas gaitām. Kādēļ? Par
ko?! Vecāku reakcija saprotama.
Lai jau laikus sagatavotos un noskaņotos jaunajam mācību gadam, atgādinu:
2014. gada 1. septembrī mācības 1. klasē
jāuzsāk visiem 2007. gadā dzimušiem
bērniem neatkarīgi no tā, vai bērns dzimis 2007. gada janvārī vai decembrī. Šādu
kārtību paredz Vispārējās izglītības likuma
32. panta 2. un 3. punkts*. Jūs vēl joprojām
varat izvēlēties un atstāt bērnu uz vienu gadu
bērnudārzā, taču tas jau būs ārpus kārtas.
Bērnus mācībām 1. klasē vēl var pieteikt
Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā un
Daugmales pamatskolā, sazinoties ar attiecīgās
skolas administrāciju. Savukārt Pļavniekkalna
sākumskolā pašlaik jau ir pieteikts vairāk bērnu, nekā iespējams uzņemt. Tiks meklēti risinājumi, lai nodrošinātu bērniem iespēju mācīties skolā, kas ir vistuvāk dzīvesvietai.

Stipendijas vidusskolēniem

Daugmales pamatskolas – Ekoskolas –
direktors Andris Ceļmalnieks.
tika veidoti video, izspēlētas tematiskās
spēles, veiktas fotoprezentācijas un praktizētas dažādas aktivitātes dabā.
Ekoskolu forums bija veiksmīgs piemērs
ikvienam, kā pilnveidot sevi ar sportiskām
aktivitātēm, veselīgu uzturu un kā radīt
ekoloģiski draudzīgu vidi ap sevi.
Alise Patmalniece

Lai ieinteresētu vidusskolēnus mācīties labāk
un tādējādi celtos Ķekavas novada vidusskolu
kopējais līmenis, kā arī lai piesaistītu vairāk
skolēnu novada mācību iestādēm, sākot no
2014. gada 1. septembra Ķekavas vidus
skolas un Baložu vidusskolas 10.–12. klašu
labākie skolēni varēs saņemt stipendijas
30–50 eiro apjomā ik mēnesi atkarībā no
sekmēm iepriekšējā mācību semestrī. Tas
nozīmē, ka arvien labākus mācību rezultātus
jācenšas sasniegt jau tūlīt – šajā mācību gadā.
Ar nosacījumiem stipendijas saņemšanai (stipendiju nolikums) varat iepazīties interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā „Izglītība”, kā arī Ķekavas un Baložu vidusskolas interneta vietnēs: www.vidusskola.kekava.lv un
www.balozuskola.lv.

*„32. pants. Pamatizglītības obligātums [...] (2)
Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā,
kurā izglītojamajam aprit 7 gadi. (3) Atkarībā no
veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības
izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu
gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un
ģimenes ārsta atzinumu vai psihologa atzinumu.”
Ieva Arnte,
Izglītības komitejas priekšsēdētāja

L

ai motivētu vidusskolēnus mācīties novada skolās, kā arī paaugstināt mācību sasniegumus,
no nākamā mācību gada, t.i., šā gada
1. septembrī, Ķekavas novadā stāsies
spēkā nolikums par stipendiju piešķiršanu 10.–12. klašu skolēniem.
Uz stipendiju var pretendēt Ķekavas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.–
12. klašu audzēkņi. Atbilstoši Ķekavas novada domē pieņemtajam nolikumam skolēni
varēs pretendēt uz divu veidu stipendijām:
ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī
nebūs zemāks par 7,5 ballēm, audzēknim
būs iespēja saņemt ikmēneša stipendiju 30
eiro apmērā; ja skolēna vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī nebūs zemāks par 8,5

ballēm – 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā
nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm.
Stipendiju varēs saņemt tie, kuriem nebūs neattaisnotu stundu kavējumu, kuri
ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus,
kā arī nebūs administratīvo pārkāpumu ārpus skolas. Viena no prasībām, lai iegūtu
mācību stipendiju, ir obligāta kāda interešu izglītības pulciņa apmeklēšana.
Ķekavas novada pašvaldība aicina skolēnus tiekties iegūt pēc iespējas augstākas
sekmes jau šajā mācību semestrī, kā arī
pievienoties kādam no Ķekavas novada
interešu izglītības pulciņiem, lai jau nākamajā mācību gadā varētu pretendēt uz
godam nopelnīto mācību stipendiju.
Alise Patmalniece

publicitātes foto

Vidusskolēni varēs saņemt mācību stipendiju

Novada ziņas

Īsumā

Aicina uzņēmējus
piedāvāt prakses
vietas skolēniem
Ķekavas novada pašvaldība budžetā ir ie
plānojusi daļēju finansējumu skolēnu sti
pendijām vasaras prakses darbam. Otru
stipendijas daļu sedz prakses devējs, tādā
veidā veicinot uzņēmēju un pašvaldības
sadarbību skolēnu nodarbinātībā.
Ķekavas novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus un organizācijas piedāvāt
prakses vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.
Lai jaunieši gūtu izpratni par profesijām un
nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, vērtīgi
ir gūt pirmo darba pieredzi, vienlaikus saņemot par to atalgojumu. Tāpēc pašvaldība
aicina uzņēmējus izvērtēt iespējas piedāvāt
novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 18
gadiem veikt darbu vasarā, pretī piedāvājot
finansiālu atbalstu.
Iestādes, uzņēmēji un biedrības, kas ir
gatavas piedāvāt prakses iespēju, aicinātas
aizpildīt interneta vietnē www.kekavasnovads.lv publicēto veidlapu, norādot praksē
veicamo darbu, darba izpildes termiņu un
nepieciešamo jauniešu skaitu, un iesniegt
Ķekavas novada pašvaldībā vai nosūtīt uz
e-pasta adresi linda.zake@kekava.lv. Projekts tiek realizēts laika posmā no jūlija līdz
septembrim. Plašāka informācija pa tālruni
67935824.
Inga Auziņa

Izsludina NVO
projektu konkursu
Lai veicinātu Ķekavas novada attīstību,
pašvaldība izsludinājusi nevalstisko
organizāciju (NVO) projektu atbal
sta konkursu. Projekta pieteikumi jā
iesniedz no 17. marta līdz 14. aprīļa
plkst. 17 Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības daļā personīgi vai pa pastu.
Konkursa mērķis – atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu Ķekavas novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu
risināšanā, sekmēt sadarbību starp pašvaldību
un nevalstiskajām organizācijām, kā arī atbalstīt iedzīvotāju neformālo izglītību.
Projektu īstenošanai Ķekavas novada
pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu
līdz 2200 eiro.
Projekta pieteikumus var iesniegt pretendenti, kuru juridiskā adrese atrodas un projekta plānotās aktivitātes notiks Ķekavas novadā, kā arī tad, ja ieguvēji no projekta īstenošanas būs Ķekavas novada iedzīvotāji.
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv,
kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9., Ķekavā, 14. kabinetā.
Papildu informācija pa tālr. 67847163
vai e-pastu agita.eizenberga@kekava.lv.
Vineta Bērziņa
20. martā plkst. 17 Doles Tautas
namā seminārs nevalstiskajām organi
zācijām par projektu sagatvošanu.
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Jaunieši iejūtas deputātu lomā
Jaunie domes deputāti
atzina:

foto: Krišjānis Grantiņš
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Improvizētā jauniešu domes sēde
Turpinājums no 1. lpp.
Domes sēdi ikviens interesents,
kā ierasts, varēja vērot tiešraidē
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tās norise tika pielāgota
pēc iespējas tuvāk reālai domes
sēdei – jaunieši izmantoja dokumentu vadības sistēmu „Namejs”,
lai varētu aplūkot sēdē izskatāmos
jautājumus, elektroniski iesniegt
priekšlikumus un balsot par
lēmumprojektiem.

Improvizēto domes sēdi vadīja Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Valts Variks, un
tajā piedalījās arī pašvaldības
speciālisti, kuri jaunajiem „deputātiem” sniedza skaidrojumu
par konkrētiem darba kārtības
jautājumiem.
Improvizētās domes sēdes
darba kārtībā bija jautājumi,
kas atbilst jauniešu šā brīža
aktualitātēm un interesēm,

Pirmā nodarbība - pirmdien, 24.martā
Jaunatnes iniciatīvu centrā
No plkst. 18:30 – 20:30 Bezmaksas
Grupas nodarbību cikls vecākiem,
kuri audzina pusaudzi
vecumā no 12 – 16 gadiem

„Ceļvedis audzinot pusaudzi”
sadarbībā ar „Centrs Dardedze”

Nodarbību tēmas:
Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un
atbildība.
Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības
un komunikācija.
Veselīgs dzīves veids. Pusaudžu seksualitāte.
Pusaudžu sociālā kompetence.
Emociju pašregulācija. Rūpes par sevi.
Disciplinēšana. Dzīves prasmes.
Pieteikšanās līdz 21. martam e-pasts: jic@kekava.lv, Tālr. 28633004
Pievienoties grupai varēs ne vēlāk kā līdz 3. nodarbībai.
Kopā 10 nodarbības, kas paredzētas 1x nedēļā.

Mārtiņš Jurciks
„Jāteic, ka šis, iespējams, ir labākais
veids, kā jauniešu idejas nodot tālāk
uz Ķekavas novada domes komiteju sēdēm, jo, manuprāt, jauniešus
visbiežāk nobiedē tieši iesniegumu
un veidlapu aizpildīšana. Tas liek
aizdomāties par jauniešu domes
izveidi, kurā apvienotos novada aktīvākie jaunieši, lai aizstāvētu visas
jauniešu kopienas intereses. Protams, ka pēc šādas pārstāvniecības
izveides sēdēm būtu jāgatavojas
daudz nopietnāk, jo, kā parādīja
šodienas improvizētā sēde, laiks
ir ierobežots un visus jautājumus
izskatīt nav iespējams. Sākumā
varbūt bija grūti iesaistīties, tomēr,
kad esi sapratis spēles noteikumus,
sāc jau domāt par to, kā efektīvāk
risināt darba kārtībā izvirzītās problēmas. Pēc sēdes jauniešos bija
manāms entuziasms, un šķiet, ka
viņi ar nepacietību gaida nākamo
tikšanos. Domāju, ka šis ir liels solis
tieši jauniešu pilsoniskās līdzdalības
veicināšanas virzienā, pamazām tiek
nojaukta barjera, kas šķir jauniešus
un lēmumu pieņēmējus, un par to
man ir patiess prieks.”

domes sēdē aizdomājos ne tikai
par vietējām problēmām, bet
arī par visu novadu, un, kopā
apspriežot risinājumus, varējām
saliedēties arī ar pārējām Ķekavas
novada jauniešu pašpārvaldēm
un padomēm. Tas viss radīja motivāciju tālākam radošam darbam
kopā ar Ķekavas novada Jauniešu
padomi un vēlmi uz iespējamu
sadarbību arī ar pārējiem Ķekavas
novada jauniešiem.”
Helvijs Stefanovičs
„Bija kolosāli! Uz brīdi sajutos kā
īsts deputāts. Līdz ar mani mainīsies Ķekava!”

Jēkabs Krastiņš
„Improvizētajā Ķekavas novada

Edmunds Kokins
„Jauniešiem radās dažādas idejas,
lai izveidotu tādu novadu, kādā
mēs paši vēlētos dzīvot. Šajā jauniešu domes sēdē mums kopā
izdevās panākt un uzsākt jaunas
fantastiskas lietas, lai mūsu novadu
padarītu skaistāku un sakārtotāku
no jauniešu skatupunkta. Aktīvāka
sadarbība ar augstākajām amatpersonām ļauj jauniešiem labāk
izprast, kā lietas notiek, veidojot
pārrunas par vides uzlabošanu, pasākumiem, vajadzībām vai citam
lietām. Jaunieši tika uzklausīti, tādējādi gūstot pieredzi runāt atklāti
par noteiktām lietām, kas uzlabo
arī jauniešu iemaņas.”

piemēram, par jauniešu centru
Ķekavā, par pulcēšanās vietu
izveidi Daugmalē un Baložos,
kā arī par veloceliņa ierīkošanu
un Gaismas ielas rekonstrukciju.
Produktīvu diskusiju rezultātā
jauniešu dome vienojās, piemēram, Gaismas ielas rekonstrukcijas jautājumā uzdot Jaunatnes
iniciatīvu centram sagatavot
vēstuli „Latvijas Valsts ceļiem”
un Ķekavas vidusskolas skolēnu
padomes pārstāvim Ingum Fjodorovam līdz 1. jūnijam savākt
iedzīvotāju parakstus šīs idejas
atbalstam. Savukārt veloceliņa
sakarā jauniešu dome uzdeva
Attīstības daļai sadarbībā ar
Jaunatnes iniciatīvu centru un
Tūrisma koordinācijas centru
līdz 1. septembrim veikt situācijas izpēti, sagatavot iespējamos
problēmu risinājumus un veloceliņu perspektīvo shēmu.
„Esmu patīkami pārsteigts par
jauniešu aktivitāti un konstruktīvo piegājienu šai lietai. Turklāt
no pašu jauniešu izvirzītajiem 18
jautājumiem paspējām izskatīt
tikai mazu daļu. Patiesajā politiskajā dzīvē ir politiskās aizkulises,
kas ierobežo konstruktīvudarbību, bet šoreiz parādījās, ka
jaunieši tiešām domā un vērtē
objektīvi no savām – jauniešu –
pozīcijām. Līdz ar to viņu

priekšlikumi bija pārdomāti.
Nākotnē esam iecerējuši kopā ar
Jaunatnes iniciatīvu centru veidot
Ķekavas novada jauniešu domi,
kurai būtu savas sēdes un kuras
lēmumu projekti būtu saistoši
pašvaldības speciālistiem un domei,” pēc sēdes pauda V. Variks.
Ņemot vērā to, ka šajā sēdē
jaunieši paspēja rūpīgi izskatīt
tikai piecus jautājumus, vides
labiekārtošanas jautājumu izskatīšana, piemēram, par āra trenažieru, ūdens atrakciju un meža
taku izveidi Ķekavas novadā, tika
atlikta uz nākamo sēdei. Turpmāk
vēl būs jālemj arī par sabiedriskās
drošības jautājumiem, piemēram,
par luksofora darbību Ķekavā, ietvju un gājēju pāreju izveidi.
Ķekavas novada jaunieši ir tie,
kas veidos Ķekavas nākotni. Šī
ir lieliska iespēja gūt neatsveramu pieredzi nākotnes profesijas
izvēlē vai vienkārši uzzināt, kā
tiek pieņemti lēmumi Ķekavas
novada domē.
Lai gan oficiāli Ēnu diena Latvijā tika izsludināta 12. februārī,
kad jaunieši „ēnoja” Ķekavas novada domes priekšsēdētāju un
vairākus pašvaldības speciālistus, arī skolēnu projektu nedēļas
ietvaros ir vērojama jauniešu
interese par „ēnošanu”.
Vineta Bērziņa
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Daudzsološākais koris un labākā diriģenta tituls

K

ā jau ierasts, Ķekavas Mūzikas sko
lā otrais mācību pusgads ir daudz
bagātāks ar konkursiem, koncer
tiem un festivāliem. 2014. gads vissprai
gāk sācies kora klases audzēkņiem un ko
rim, kā arī skolotājai Vinetai Litauniecei
un koncertmeistarei Irēnai Kalniņai.
Jau 24. janvārī kora klases audzēknes Kristiāna Šarāpova un Alise Līva Jansone, izturējušas gan skolas, gan reģionālo atlases kārtu,
devās uz Rīgas Doma kora skolu, kur notika
valsts konkursa fināls. Šajā konkursā savas
vokālās prasmes rādīja visu Latvijas mūzikas
skolu labākie dziedātāji. Alise Līva Jansone
ieguva 3. vietu, un tas ir ļoti augsts novērtējums gan jaunajai dzietātājai, gan viņas skolotājai V. Litauniecei.
Paralēli valsts konkursam notika intensīva
gatavošanās starptautiskajam koru konkursam Gdaņskā Polijā. Lai mūsu korim būtu iespēja tajā piedalīties, vajadzēja izturēt ierakstu
konkursu, kam bija jāsagatavo četras dziesmas, kā arī atsevišķa programma koncertam
baznīcā. Ķekavas Mūzikas skolas koris to
godam paveica un tika uzaicināts!
21. februārī agri no rīta devāmies ceļā uz
Gdaņsku. Daudziem bērniem, no kuriem
jaunākajiem bija astoņi, vecākajam – 14 gadi,
šis bija pirmais ārzemju ceļojums bez vecākiem. Jau nākamajā dienā koristiem bija vissvarīgākais uzdevums – pārstāvēt Ķekavas
Mūzikas skolu starptautiskā konkursā un vēlu
vakarā koncertēt Sv. Mikolaja katedrālē.
Konkursā piedalījās 15 kori no sešām val-

Koncertējot Sv. Mikolaja katedrālē.
stīm kamerkoru, sieviešu, vīru, jaukto un bērnu koru kategorijās. Pēc ierakstu konkursa
bērnu koru grupā bez mums piedalījās vēl
trīs kori – Rīgas 6. vidusskolas meiteņu koris
(diriģente I. Godiņa), kā arī bērnu koris no
Polijas un Baltkrievijas.
Jāatzīmē, ka mūsu dziedātāji šajā konkursā bija visjaunākie. Konkursu vērtēja
respektabla žūrija, kuras priekšsēdētājs
bija Lietuvas Mūzikas akadēmijas profesors Vītauts Miškinis, kurš labāk zināms kā slavenā zēnu kora „Ažuoliukas”
mākslinieciskais vadītājs. Visi bērnu
kori ieguva Sudraba diplomus (no iespējamiem 100 punktiem iegūstot 80–89
punktus), bet tikai mūsu skolas korim
tika piešķirta speciālbalva „Daudzso-

lošākais koris”. Liels prieks un ovācijas
bija brīdī, kad konkursa labākā diriģenta
titulu ieguva Vineta Litauniece. Patiesu gandarījumu sniedza arī neformālā
atzinība gan no žūrijas locekļiem, gan citiem konkursa dalībniekiem.
Nedaudzajos brīvajos brīžos paguvām apskatīt skaisto Gdaņsku – vienu no Hanzas
pilsētām –, apmeklēt akvāriju Gdiņā un Malborkas pili, kurp devāmies jau mājupbraucot.
Lielo pozitīvo emociju devu var ieraudzīt it
visā, kas saistīts ar šo braucienu – gan konkursa ierakstos, ko var noklausīties Ķekavas Mūzikas skolas interneta vietnē muzika.kekava.lv,
gan uzņemtajos foto, gan bērnu un skolotāju
atmiņās.
Evita Ķelle

Daugmalē aktīvi darbojas ģimenes ar bērniem

D

ienas centrā „Adatiņas” Daugmalē turpinās aktivitātes projekta
„Dzīves kvalitātes uzlabošana ģi
menēm ar bērniem Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā” ietvaros, un tās rīko
māmiņu klubs „Bille”.
Ģimenes ar bērniem jau ir apmeklējušas
„zaļās” darbnīcas, ergoterapteita un uztura speciālista nodarbības, kā arī dāvanu saiņošanas
un rotājumu veidošanas radošās darbnīcas.
Šis gads sākās ar mājsaimniecības budžeta
veidošanas principu apmācībām un fizioterapeita konsultācijām un nodarbībām.
Martā varēs apmeklēt semināru par Darba
likuma tiesiskajiem aspektiem, aprīlī tiks

turpinātas uztura speciālista konsultācijas,
bet maijā ģimenēm ar maziem bērniem būs
iespēja apmeklēt Daugmales peldbaseinu.
Maija beigās plānots projekta noslēguma
pasākums, un uz to mīļi gaidīts ikviens interesents. Īpašas aktivitātes paredzētas pasākuma pašiem mazākajiem dalībniekiem.
Aicinām ģimenes ar bērniem izmantot
šo lielisko iespēju un pieteikties nodarbībām! To var izdarīt gan dienas centrā „Adatiņas”, gan elektroniski interneta vietnē
www.billemummy.lv, aizpildot saziņas formu, gan pa tālruni 29255745 (Kristīne).

Projekts „Dzīves kvalitātes uzlabošana
ģimenēm ar bērniem Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā” tiek īstenots, izmantojot
5505 eiro piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta
starpniecību.
Projekta mērķis ir sociālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļauto ģimeņu ar
bērniem Daugmales pagastā aktivizēšana,
informēšana un izglītošana, lai veicinātu
to integrāciju sabiedrībā un uzlabotu to
dzīves kvalitāti. Galvenās projekta aktivitātes ir konsultācijas un nodarbības maziem bērniem kopā ar vecākiem.
Kristīne Krauze

Par pieteikšanos darbam Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņu komisijās

S

aistībā ar Eiropas Parlamenta vē
lēšanām šā gada 24. maijā Ķekavas
novada vēlēšanu komisija aicina
pieteikties darbam Ķekavas novada
iecirkņu vēlēšanu komisijās.
Vēlēšanu komisiju locekļu kandidātiem
jāatbilst republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komiju
likuma prasībām, kā arī jāaizpilda vēlēšanu
iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums Eiropas Parlamenta vēlēšanās (informācija pieejama Centrālās vēlēšanas komisijas interneta vietnē www.cvk.lv). Aizpildītos

pieteikumus līdz 2014. gada 20. martam
iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā ar norādi „Ķekavas novada vēlēšanu komisijai”.
Atgādinām, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk –
vēlētāju grupa);
• attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā

septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
attiecīgās republikas pilsētas domes vai
novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis
vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Aija Videniece

Senioriem

Aizvadīta senioru
padomes ikmēneša
tikšanās
Februārī Ķekavas kultūras namā aizva
dīta pensionāru biedrības „Polārblāz
ma” ikmēneša tikšanās, kuras laikā tika
pārrunāti tieši senioriem aktuāli jautā
jumi.
Uz tikšanos ieradās Ķekavas ambulances
vadītāja Dr. Daiga Āboltiņa, lai klātesošos iepazīstinātu ar šogad plānotajām izmaiņām kā
valsts, tā arī pašvaldības nodrošinātajā finansējumā medicīnai. Aktuālākais jautājums pašlaik ir ambulances filiāles atvēršana Baložos,
kā arī iedzīvotājiem nepieciešamo speciālistu
piesaiste.
Savukārt Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš
klātesošos informēja par janvāra beigās
apstiprināto 2014. gada budžetu, kā arī
citām aktualitātēm novadā.
Tāpat biedrības „Polārblāzma” pārstāvji
tika aicināti apmeklēt Ķekavas novada
pašvaldības rīkotās tikšanās ar deputātiem un speciālistiem, lai rastu atbildes uz
jautājumiem un izteiktu ierosinājumus.
Inga Auziņa
15. martā Ķekavas novada
pensionāru biedrība „Polārblāzma”

aicina visus pensionārus
uz tikšanos
Ķekavas kultūras namā.

Programmā: plkst. 12 – sapulce, plkst. 13 –
koncerts, plkst. 14 – atpūtas pēcpusdiena„Katrā
pūpolā atslēga priekam”.
Dāmas un kungus lūdzam ierasties cepurēs
ar pavasarīgu noformējumu, paredzēta atraktīvākā aksesuāra nēsātāja apbalvošana. Muzicēs kapela „Vecie draugi”. Pasākums pie galdiņiem, līdzi jāņem groziņš ar pašu sarūpētu
cienastu.
Lūdzam pieteikties laikus, zvanot pa tālruni
26274699 Ilgai. Uz tikšanos!

Ekskursija

2.–9. augustā ir iespēja doties astoņu dienu
ekskursijā uz Šveici. Aicinām pieteikties, zvanot Mārai Brikulei pa tālruni 29613774 vai
ierodoties Ķekavas kultūras namā ceturtdienās no plkst. 11 līdz 13.

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
25. marts

Piemiņas brīdis pie represēto
akmens Odukalnā – plkst. 17.
Aizlūgums Doles-Ķekavas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā –
plkst. 18.

6 Novada ziņas
Senioriem

Diskusiju klubs „Tikšanās
ar deputātiem”

Ķekavas Novads 2014. gada 11. marts

Publiskai apspriešanai nodod ieceri veidot
veikborda kabeļu trasi Titurgas ezerā

27. martā plkst. 18.30 Ķekavas kultūras
nama mazajā zālē diskusiju klubs „Tik
šanās ar deputātiem”.
Runāsim par izmaiņām Ķekavas novada
kultūras dzīves organizēšanā, par kultūras
centru darbību, finansējumu un citiem jautājumiem. Uz diskusiju aicināti Ķekavas novada
domes Kultūras un sporta komitejas deputāti
Arvīds Platpers, Aigars Vītols, Vēsma Ozoliņa,
Arnolds Keisters, Maksims Volkovičs.
Nākamā tikšanās 29. aprīlī ar Ķekavas
novada domes Saimniecisko lietu komitejas un Izglītības komitejas deputātiem.
Diskusiju klubā tikšanās ar deputātiem
turpināsim septembrī. Maijā runāsim ar
novadniekiem par viņu interesanto dzīves
pieredzi, darbu, sabiedrisko darbību, hobijiem. Sekojiet reklāmai!

L

Mīļie kolhoza ļaudis!

ā tika veikti aprēķini par aukstā
ūdens patēriņu un kanalizāciju Valdlaučos (6. un 7. korpuss)
2013. gada decembrī? Salīdzinot ar novembri, dzīvokļos, kuros nav uzstādīti
ūdensskaitītāji, maksa par šiem pakalpojumiem bija pieaugsi vidēji par 9%!

Papildinot Doles Tautas nama pasāku
mu organizētājas Andas uzrunu iepriek
šējā reizē, gribu teikt, ka neviens nav
aizmirsts: ne slaucējas, ne traktoristi, ne
pārējie, kuri netika nosaukti.
39 nozarēs strādāja vairāk nekā divi tūkstoši kolhoznieku, un, lai nosauktu visu šo
nozaru darbiniekus un speciālistus, vajadzētu pusi novada avīzes.
26. aprīlī plkst. 17 Doles Tautas namā aicināti bijušie kolēģi uz Kolhoznieku balli.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis, laba dziesma, kāds interesants gadījums un, protams, groziņš ar pašu sarūpētu cienastu.
Par mūzikas finansējumu jāparūpējas pašiem, tādēļ būs jāiegādājas ieejas kartes.
Un ļoti būtisks lūgums: informējiet pasākuma rīkotājus par precīzu dalībnieku
skaitu, jo pasākums notiks pie galdiņiem.
Lai visi dalībnieki varētu ietilpt Doles Tautas namā, būs mīļi jāsaspiežas. Uz tikšanos! Dzintra Maļinovska (26120206)
Dzintra Maļinovska

ai noskaidrotu sabiedrības viedokli
par iespējamo veikborda kabeļu
trases izveidi Titurgas ezerā Baložu
pilsētā, Ķekavas novadā, tiek uzsākta
publiskā apspriešana.
Viedokli par veikborda trases izveides
ieceri četru nedēļu laikā no 2014. gada
12. marta rakstveidā var iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada
pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,

LV-2123, vai iesniegt Baložu pilsētas pārvaldē (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas
novads), vai nosūtīt uz e-pastu: novads@
kekava.lv. Tālrunis informācijai 67847151.
Veikbordings jeb veikbords ir ūdens
sporta veids, kas radies pirms aptuveni
30 gadiem Amerikas sērferu pludmalēs.
Sērferis uz sērfa dēļa slīd pa ūdens virsmu,
turoties trosē, kas piestiprināta pie motorlaivas vai ūdensmotocikla.
Mūsdienās popularitāti iegūst tāds veikborda paveids, kad par vilcējspēku izmanto

kabeļtrases vai vinčas, kas nostiprinātas
ūdenstilpei abās pusēs uzstādītos speciālas
konstrukcijas stabos.

Iedzīvotāji jautā

Ūdens patēriņa aprēķini

K

Atbild SIA „Ķekavas nami”
Valdlauču 6. un 7. mājas iedzīvotāji, kuru
dzīvokļos nav uzstādīti ūdens patēriņa
skaitītāji, ir pareizi sapratuši, ka dzīvok
ļiem, kuros nav uzstādīti ūdens skaitī
tāji, tie noteiktajā laikā nav verificēti vai
īpašnieks nav ziņojis skaitītāju rādīju
mus vairāk nekā trīs mēnešus pēc kār
tas, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1013
19.1 punkta nosacījumiem ir jāsedz visa
ūdens patēriņa starpība, kas daudzdzīvokļu
mājā rodas starp mājas kopējo ūdens skaitītāja rādījumiem un atsevišķo dzīvokļu
rādījumu summu.
Ja daudzdzīvokļu mājas visos dzīvokļos
ir uzstādīti ūdens skaitītāji, tie ir noteiktajā
kārtībā verificēti un visi dzīvokļu īpašnieki
regulāri ziņo skaitītāju rādījumus, ūdens
patēriņa starpība tiek aprēķināta saskaņā

ar MK noteikumu Nr. 1013 19. punkta nosacījumiem proporcionāli dzīvokļu skaitam visiem mājas dzīvokļiem.
Tādēļ vēlreiz gribam ieteikt dzīvokļu
īpašniekiem uzstādīt ūdens skaitītājus,
jo tie, kuri to vēl nav izdarījuši vai ūdens
skaitītājus verificējuši, vai vairāk nekā trīs
mēnešus ziņojuši rādījumus, apmaksā mājas kopējo ūdens patēriņa starpību.
Valdlauču 6. un 7. mājā ūdens patēriņa
maksas aprēķinos līdz 2013. gada 31. decembrim nav piemērots maksimālais
ūdens patēriņš dzīvokļiem, kuros nav uzstādīti ūdens skaitītāji, jeb 10 m3 par katru
dzīvoklī deklarēto personu mēnesī, kā
tas būtu, pamatojoties uz MK noteikumu
Nr. 1013 22. punkta nosacījumu, ka „dzīvokļu īpašniekiem aprēķinātais ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamai mājai
piegādātā ūdens apjomu”. Patērētā ūdens
daudzuma starpības aprēķins veikts pēc
faktiskajiem skaitītāju rādījumiem, kas
nozīmē, ka katru mēnesi starpība var būt
citāda un nav pamata uzskatīt, ka novembrī ir pieaugusi maksa par ūdeni.
Tā, piemēram, Valdlauču 7. mājas kopējais ūdens patēriņš novembrī bija 1065 m3,

dzīvokļos uzskaitītais patēriņš – 491,873 m3,
patērētā ūdens daudzuma starpība: 1065
– 491,873=573,127 m3. Sadalot šo starpību uz dzīvokļiem, kur nav uzstādīti ūdens
patēriņa skaitītāji, tika aprēķināts ūdens
patēriņš šiem dzīvokļiem, t.i., 9,322 m3/
cilvēkam novembra mēnesī. Citos mēnešos ūdens patēriņa starpība ir bijusi
mazāka.
SIA „Ķekavas nami” pievienojas citu
apsaimniekotāju viedoklim, ka 2013. gada
grozījumi MK noteikumos Nr. 1014
„Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu” nenodrošina taisnīgu
ūdens patēriņa starpības sadali, kas daudzdzīvokļu mājā rodas starp mājas kopējo
ūdens skaitītāja rādījumiem un atsevišķo
dzīvokļu rādījumu summu. Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieki var kopsapulcē
lemt par citu ūdens starpības summas
sadalīšanu. SIA „Ķekavas nami” ir gatava
piemērot jebkuru dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par starpības sadalīšanas
kārtību.

Mājdzīvnieku īpašnieki kļūst arvien apzinīgāki

28.

februārī Ķekavas kultūras
namā uz izglītojošu semi
nāru „Iepazīsimies – tavs
mājdzīvnieks” tika aicināti mājdzīvnieku
īpašnieki, lai runātu par tēmām, kas bū
tiskas katram atbildīgam mājas mīluļa
saimniekam.
Par jaunākajiem pētījumiem suņu aprūpē
semināra dalībniekiem pastāstīja kinoloģe Agita Eizenberga, kas nevalstisko
organizāciju līdzfinansēta projekta ietvaros izmantoja iespēju piedalīties starptautiskās mācībās norvēģu speciālistu
vadībā. Mūsdienu metodes balstītas uz
pozitīvās pieejas nozīmi dzīvnieku audzināšanā un atbrīvošanos no novecojušiem
stereotipiem. „Par nožēlu jāatzīst – daudzi saimnieki uzskata, ka saglabāt līdera
pozīciju var tikai ar suņa gribas apspiešanu un mērķtiecīgu tā garīgās attīstības

bloķēšanu,” stāsta A. Eizenberga. „Šāda
vardarbība sunim rada spēcīgu stresu, kā
rezultātā suns zaudē dzīvesprieku, pavāji
nās spējas sazināties, suņa reakcija kļūst
neprognozējama, sunim ir grūti adaptēties
jaunās situācijās.”
Veterinārārste Sigita Roķe savukārt
klātesošo uzmanību vērsa uz izplatītāko
mājdzīvnieku slimību profilaksi. Viņa kā

praktizējošs speciālists ar piemēriem ilustrēja reālo situāciju, kuru daudzi dzīvnieku
īpašnieki izliekas nemanām. Cilvēkiem ir
jāpieņem, ka dzīvnieki mēdz slimot, pārnēsāt parazītus, taču ir efektīvas metodes,
kā ar to cīnīties.
Skaidrs, ka, ja ģimenē ir uzņemts dzīvnieks, pret viņu jāizturas ar atbildību un
mīlestību. Taču dzīvnieku patversmes
„Mežavairogi” vadītāja Danuta Priede
aicināja semināra dalībniekus neaizmirst,
ka mājas mīluļu īpašniekiem ir gan tiesības, gan arī pienākumi, kurus nosaka Ministru kabineta un Ķekavas novada saistošie noteikumi.
Semināra laikā tika piedāvāta iespēja
piereģistrēt mājdzīvnieku Ķekavas novada
pašvaldības datu bāzē, vienlaikus samaksājot ikgadējo nodevu. Atgādinām, ka
Ķekavas novada saistošie noteikumi Nr.
7/2013 „Mājas (istabas) dzīvnieku turē-

šanas noteikumi Ķekavas novadā” paredz
mājdzīvnieku reģistrāciju, kas īpašniekam
izmaksā 1,42 eiro, kā arī ikgadējo nodevu –
4,27 eiro par suni un 2,85 eiro par kaķi.
Maksājums jāveic līdz attiecīgā gada
1. maijam.
Seminārs notika EEZ finanšu instrumenta finansētā NVO darbības atbalsta
programmas projekta „Kvalitatīvas dzīves
vides nodrošināšana Ķekavas novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu
programmu, kas veicinās dzīves vides
kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Inga Auziņa
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Tiekoties ar iedzīvotājiem,
diskutē par problēmām
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Būtiskākie darbi 2014.

Ķekavā

• Sākumskolas būvniecība
• Jauniešu centra būvniecība
• Ķekavas parka projektēšana
• Nākotnes ielas asfaltēšana
(no Misas kanāla līdz Dienvidu ielai)
• Pliederu ielas ietves projektēšana
(saskaņošana ar privātīpašniekiem)
• Ķekavas upes krasta nostiprināšana pie
bērnudārza „Ieviņa”
• Ķekavas kultūras nama siltināšana
• Ķekavas Mūzikas skolas fasāžu
atjaunošana
• Tiltiņš pār Ķekavas upi starp daudzdzīvokļu namiem Nākotnes ielā 36/14
un Gaismas ielā 19, k.10
• Stadiona projektēšana

Katlakalnā

foto: Velga Kūkuma

• Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve
Rāmavas ielā
• Rāmavas ielas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde
• Ūdenssaimniecības attīstības projekta
3. kārta Ziedonī
• Ietves pabeigšana Pļavniekkalna ielā
• Pļavniekkalna sākumskolas remonts, kas
ietver iekštelpu remontu un lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūvi, sporta zāles
jumta pastiprināšanu
• Putekļu un lietus ūdens radīto problēmu novēršana Asteru, Kazeņu, Sporta, Naudītes ielā
• Ievu ielas asfaltēšana, stāvlaukuma izbūve un apgaismojuma ierīkošana atpūtas
vietā pie Daugavas (EZF projekta ietvaros)
Galvenā meliorācijas grāvja tīrīšana

Tikšanās ar iedzīvotājiem Baložu kultūras namā

F

ebruārī četrās Ķekavas novada
apdzīvotajās vietās – Katlakalnā,
Ķekavā, Baložu pilsētā un
Daugmalē – norisinājās Ķekavas novada
domes deputātu, pašvaldības darbinieku
un iedzīvotāju tikšanās.

To laikā tika pārrunātas aktualitātes novadā kopumā, kā arī tie jautājumi, kas ir
būtiski katras konkrētās teritorijas iedzīvotājiem. Katru no pasākumiem apmeklēja
vidēji 30 cilvēku, kas aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus un informēja
par sev aktuālajām problēmām.
Diskusijas ievadā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks iepazīstināja klātesošos ar novada budžetu
2014. gadam, vēršot uzmanību uz nozīmīgākajiem plānotajiem izdevumiem un akcentējot prioritātes kā novadā kopumā, tā
arī tieši iedzīvotājiem būtiskos jautājumos.
Skaidrs, ka ikviens Ķekavas novada
iedzīvotājs vēlas dzīvot skaistā, sakoptā un

Baložos

drošā vidē. Galvenie jautājumi, kas būtiski
ikvienā novada vietā, ir saistīti ar ielu un
ceļu uzturēšanu, komunālo saimniecību
darbību, apkārtējās vides sakārtošanu un
iedzīvotāju drošību. Pašvaldība plāno tur-

pināt jau uzsāktos, kā arī sākt jaunus darbus un projektus novada attīstībai. Par to
plašāk lasiet atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem 7. līdz 9. lpp..
Inga Auziņa

Novada prioritātes 2014. gadā
• Ķekavas sākumskolas 2. kārtas būvniecība
• Jauniešu centra būvniecība Ķekavā
• Ūdenssaimniecības attīstības projektu
realizācija Baložos (Titurgā), Ziedonī,
Rāmavā
• Ceļi: Pļavniekkalna ielas ietves izbūve,
Ievu ielas rekonstrukcija, Rāmavas,

Ābeļu un Nākotnes ielas, Pliederu ielas
ietves tehniskā projekta izstrāde, Rīgas
ielas posma Baložu pilsētā līdz Olaines
novada robežai rekonstrukcija (ja izdosies saņemt aizņēmumu)
• Ķekavas kultūras nama siltināšana
• Ķekavas Mūzikas skolas fasāžu
atjaunošana

• Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ziedonī
• Ķekavas upes krasta nostiprināšana gar
bērnudārzu „Ieviņa”
• Pašvaldības meža meliorācijas rekonstrukcija Daugmalē
• Sadarbība ar uzņēmējiem un NVO
(darbs jauniešiem vasarā, projektu konkursi)

• Jauna ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izbūve
• Ķekavas ambulances filiāles Baložos
atvēršana ar iespēju saņemt kā ģimenes
ārsta, tā arī citu speciālistu pakalpojumus
• Rīgas ielas asfaltēšana – tehniskais projekts ir izstrādāts, tiek meklēti līdzekļi īstenošanai
• Telpas sporta skolas riteņbraucējiem Baložu ielā 4
• Baložu kultūras nama remonts
• Darbs pie Mūzikas skolas filiāles
paplašināšanas Baložos
• Atpūtas elementu uzstādīšana pie Titurgas
ezera, kā arī takas uzlabošana apkārt ezeram
• 2015. gadā Titurgas upes gultnes tīrīšana,
līdz ar to pazeminot gruntsūdens līmeni
dārzkopības kooperatīvā „Buras”

Daugmalē

• Atpūtas vietu iekārtošana pie Daugavas,
pie pieminekļa „Važu rāvējs”
• Dīķa tīrīšana Daugmales centrā
• Lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas
izveidošana Daugmalē, Centra masīvā
• Bērnu rotaļu laukumu papildināšana ar
jauniem elementiem
• Jautājumu risināšana par publiskajām
piekļuves vietām Daugavai un karjerdīķim
• Apgaismes stabu ražotnes būvniecības
atbalstīšana Daugmalē
• Ūdenssaimniecības attīstības projekta
2. kārtas uzsākšana, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi Daugmales centram

8 Tikšanās ar iedzīvotajiem
Par kadastrālo vērtību
noteikšanu

Kā aprēķina kadastrālo vērtību?

Kadastrālo vērtību aprēķina Valsts zemes
dienests automatizēti ikvienam īpašumam,
pamatojoties uz Kadastra informācijas sistēmā fiksētajām ziņām, kas reģistrētas pēc
īpašnieka ierosinājuma, tajā skaitā kadastrālās uzmērīšanas datiem vai lēmumiem (lietošanas mērķu maiņa u.tml.), ko sniegušas
pašvaldības. Aprēķināšanā tiek izmantota
zemes vai būves platības vienības bāzes vēr
tība (nosacītā standartcena) konkrētā atrašanās vietā ikkatram īpašuma veidam pēc tā
izmantošanas mērķa. Šai vērtībai tiek piemērota virkne vērtību samazinošo koeficientu,
kā rezultātā tiek iegūta kadastrālā vērtība.
Kadastrālās vērtības (bāzes vērtību)
aprēķins notiek masveida procesā, kadastrālo vērtību atbilstību tirgus līmenim
nosakot plašākā teritorijā īpašumu grupai
ar statistiskām metodēm; kadastrālajā
vērtēšanā tiek izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktie vērtēšanas modeļi,
kuri neparedz izvērtēt īpašos apstākļus.

Kas ir kadastrālo vērtību bāze?

Kadastrālo vērtību bāze ir:
• vērtību zonējums (karte ar homogēnām zonām) – katrai nekustamo īpašumu
grupai savs zonējums:
• apbūves zemei – zemes bāzes vērtības, standartplatības un korekcijas
koeficienti;
• lauku zemei – lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai, meža zemes bāzes vērtības
katrai meža zemes kvalitātes grupai;
• ēkām – ēkas tipa bāzes vērtības, ēkas
standartapjomi un korekcijas koeficenti;
• inženierbūvēm – inženierbūves tipu
bāzes vērtības.

Kadastrālo vērtību bāzes izstrādi
reglamentē:

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums – nosaka kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus;
• MK 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 305
„Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” –
nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību.

Kas visbūtiskāk ietekmē īpašuma
kadastrālo vērtību?

Visbūtiskāk īpašuma kadastrālo vērtību (tāpat kā tirgus vērtību) ietekmē tā atrašanās
vieta – vai īpašums atrodas pievilcīgā, pieprasītā teritorijā vai attālā lauku teritorijā. Tāpat
vērtību ietekmē īpašuma izmantošanas veids
(lietošanas mērķis – zemei, būvei – būves
tips), apgrūtinājumi un apjomi (platības/
būvtilpums). Būtiski atcerēties, ka, aprēķinot kadastrālo vērtību, tiek ņemti vērā tikai
tie dati, kas reģistrēti Kadastra reģistrā, – ja
dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim,
t.sk. īpašumam noteiktais lietošanas mērķis,
ko nosaka pašvaldība, kadastrālā vērtība var
atšķirties no īpašuma tirgus vērtības.
Turpinājums 9. lpp.

Jūs jautājat – mēs a

foto: Artūrs Zālītis

Noderīgi
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Tikšanās ar iedzīvotājiem Katlakalna Tautas namā

Katlakalns

– Vai Pļavniekkalna sākumskolā arī
turpmāk būs 5. un 6. klase?
– Ja saglabāsies līdzšinējās tendences,
skolas telpās var pietrūkt vietas. Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita palielināšanos un
dzimstības līknes augšupeju Ķekavas novadā. Šobrīd ir divi iespējamie attīstības
scenāriji. Skaidrs, ka būtiskāk ir uzņemt
vairāk tieši sākumskolas vecuma skolēnu,
lai viņiem būtu iespēja apmeklēt skolu
tuvāk dzīvesvietai. Vecāki, kuri šobrīd
reģistrē bērnus 1. klasei Pļavniekkalna sākumskolā, tiek brīdināti, ka, iespējams, 5.
un 6. klasi pabeigt šeit neizdosies. Otrs iespējamais risinājums ir piebūve, taču šajā
gadījumā vēl jāizvērtē pašvaldības finansiālās iespējas un lietderīgums.
– Kad un kur būs iespējams saņemt
informāciju par darbu jauniešiem vasarā?
– Ķekavas novada pašvaldība šā gada
budžetā ir ieplānojusi daļēju finansējumu skolēnu stipendijām vasaras prakses
darbam un aicina novada uzņēmējus un
organizācijas piedāvāt prakses vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Joprojām notiek
pārrunas ar uzņēmējiem. Skolēni konkursa kārtībā tiks atlasīti piedāvātajām vakancēm. Būtiski, ka šis nav sociālās palīdzības
projekts, bet gan reāla iespēja apliecināt
sevi, strādāt un par to saņemt atalgojumu.
Informācija būs pieejam gan ikmēneša izdevumā „Ķekavas Novads”, gan interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
– Vai pašvaldība plāno cīnīties ar ne
nopļauto teritoriju īpašniekiem?
– Ķekavas novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti atzīst, ka,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, situācija šajā jomā ir uzlabojusies, taču joprojām ir zemes īpašnieki, kas mēdz nenopļaut zāli sev piederošajās teritorijās. Reģionālā pašvaldības policija, regulāri patrulējot novada teritorijā, kontrolē, lai zāles
garums privātajās teritorijās nepārsniegtu
pieļaujamo – pilsētas un ciemata teritorijā

tie ir 20 centimetri – un neveidotos kūla.
Ja zemes īpašnieks kāda iemesla dēļ tomēr
nav nopļāvis zāli sev piederošajā teritorijā, policijai ir tiesības piemērot administratīvo sodu līdz pat 350 eiro fiziskām
personām un līdz 1400 eiro juridiskām
personām.
Daudzviet, it īpaši Katlakalnā, apbūve attīstījusies haotiski, pļavas mijas ar mazstāvu apbūvi, tādēļ policija ne vienmēr redz
un var piekļūt nesakoptajām teritorijām
un izmērīt zāles garumu. Policija aicina
iedzīvotājus ziņot par tām vietām, kurās,
viņuprāt, tiek pārkāptas Ķekavas novada
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 noteiktās normas. Jāatzīmē, ka policija var
piemērot sodu, bet ne nopļaut privātīpašumā pāraugušo zāli.
– Ko pašvaldība plāno darīt, lai iztīrītu
Olektes upi?
– Lai attīrītu Olektes upi, SIA „Rīgas
ūdens” sācis īstenot vērienīgu projektu,
kas sadalīts vairākos posmos. 2013. gadā
tika uzsākta gultnes tīrīšana Olektes upes
lejtecē, posmā līdz Valdlauču tiltam, kur
ilgstoši veidojies aizsērējums no nogulsnēm, kas iepriekšējo 30 gadu laikā uzkrājušās Olektes upē. Šogad darbi turpināsies. Situāciju komplicētu padara tas, ka
upe šķērso arī privātīpašumus, kur katram
upei piegulošā zemesgabala saimniekam
pieder savs posms līdz upes viduslīnijai.
Lai upi iztīrītu visā garumā, visiem šiem
īpašniekiem būtu jāsanāk kopā un jāvienojas par upes tīrīšanu un darbu izmaksu
segšanu.
Olektes upes caurplūdums ir mazs, arī
kritums ir neliels, tāpēc ūdens apmaiņa
notiek ļoti lēni. Ūdens ir barības vielām
bagāts, tādēļ upē rodas eitrofikācija – tā
aiz
aug ar aļģēm, meldriem, dažādām
ūdenszālēm.
Lai novērstu nevēlamo papildu barības
vielu nokļūšanu Olektes upes ūdenī no
Katlakalna un Rāmavas ciematu dzīvojamās apbūves, pašvaldība iepriekšējos ga-

dos jau uzsākusi un veic kanalizācijas tīklu
izbūvi, lai katrai individuālai mājai būtu iespēja tam pieslēgties un gruntī nenokļūtu
kanalizācijas piesārņojums.
– Kad plānots pabeigt ietvi Pļavniek
kalna ielā?
Pļavniekkalna ielas ietves būvdardarbu
3. kārtu plānots pabeigt šogad. Pļavniekkalna ielas ietves 1. un 2. kārtas būvdarbi
jau pabeigti, un to ietvaros uzstādīts luksofors pie Pļavniekkalna sākumskolas. Šogad ieplānotie darbi paredz ietves izbūvi
līdz pat autoceļam V2, kas ved uz Ziedoni.
– Kāpēc Katlakalns vairs nav dzīvoja
mā zona?
Dzīvojamajā zonā maksimālais braukšanas ātrums ir 20 km/h, tajā nedrīkst atrasties
luksofori, gājējiem un velosipēdu vadītājiem
atļauts pārvietoties pa ietvēm un brauktuvi
visā tās platumā. Taču dzīvojamajā zonā
aizliegts iebraukt kravas automobiļiem,
traktortehnikai, izņemot gadījumus, kad tas
nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai. Aizliegts kursēt arī
lielajiem satiksmes autobusiem, tostarp –
skolēnu autobusam. Turklāt šīs zīmes būtība
neatbilst tādai ielai kā Pļavniekkalna iela, pa
kuru notiek tranzītsatiksme arī no pārējām
Katlakalna ielām un kura šķērso visa ciemata
teritoriju. Dzīvojamā zona atbilst daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kuros arī visbiežāk
tiek lietota.
Savukārt šobrīd spēkā esošā ātrumu
ierobežojošā zīme „30” nosaka maksimālo
braukšanas ātrumu 30 km/h, gājējiem un
velosipēdu vadītājiem nav priekšrocību
pārvietoties pa brauktuvi visā tās platumā,
taču transporta satiksmes regulēšanai
drīkst uzstādīt luksoforu, kurš pašlaik
noregulēts un darbojas tā, lai autovadītāji
patiešām nepārsniegtu atļauto braukšanas
ātrumu. Turklāt nav mazsvarīgi, ka „Zonā
30” drīkst pavietoties satiksmes autobusi,
kas ir nozīmīgi daudziem iedzīvotājiem.
Lai vēl vairāk uzlabotu iedzīvotāju
komfortu, pašvaldība sadarbībā ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” atradusi risinājumu,
kā ierobežot tranzīta plūsmu cauri Katlakalnam, un uzstādīs zīmi Nr. 306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts”. Zīmes
darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem,
kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un
speciālajiem transportlīdzekļiem (piemēram, autoceltņiem), kas brauc veikt darbus. Turklāt šogad tiks pabeigta ietve un
cilvēki vairs nebūs spiesti pārvietoties pa
ielas malu.
Jāņem vērā arī fakts, ka šogad februārī
pārregulēts luksofors pie SIA „Maxima Latvija” loģistikas centra, tādējādi problēma
ar sastrēgumu no rītiem virzienā uz Rīgu
ir atrisināta, līdz ar to arvien mazāk autovadītāju izmantos Pļavniekkalna ielu sastrēguma apbraukšanai. Tāpat, lai ierobežotu transporta līdzekļu braukšanas ātrumu, uzstādīts luksofors pie Pļavniekkalna
sākumskolas un uz brauktuves izvietoti tā
sauktie guļošie policisti.
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– Kad Rīgas ielas posmā no Doles Tau
tas nama līdz veikalam „Maxima” tiks
izbūvēta ietve un uzstādīti apgaismes
objekti?
– Šis ceļa posms ir VAS „Latvijas Valsts
ceļi” pārziņā. Pērn tika īstenota Rīgas ielas
krustojuma ar Gaismas ielu rekonstrukcijas 1. kārta, kuras ietvaros uzstādīts luksofors. Šogad projekta 2. kārtas ietvaros plānots izbūvēt ietvi, kas kalpos arī kā veloceliņš, no Doles Tautas nama pār Ķekavas
upi līdz Gaismas ielai. Savukārt apgaismes
objektu uzstādīšana šajā posmā paredzēta
būvdarbu 3. kārtā, kuru arī plānots īstenot
šajā gadā.
– Kā policija risina klaiņojošu suņu
problēmu Ķekavā?
Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki bieži saņem informāciju no iedzī- Tikšanās ar iedzīvotājiem Ķekavas kultūras namā
votājiem par klaiņojošiem suņiem. Šādā
situācijā uz nosaukto vietu izbrauc policiPolicijas darbinieki veic arī preventīvus līdzināt būvlaukumu. Šī problēma ir ļoti
jas ekipāža, lai, ja iespējams, noteiktu suņa pasākumus – patrulējot ciemata teritorijā, nepatīkama ne vien iedzīvotājiem, bet arī
saimnieku.
informē sastaptos suņu saimniekus par pašvaldībai. Tiek meklēti veidi, kā ar juLai izvairītos no pārpratumiem, jāprecizē, pienākumu reģistrēt dzīvnieku, kā arī iz- ridiskiem līdzekļiem piespiest īpašnieku
ka policija neizķer klaiņojošus suņus, bet sniedz maisiņus, kas paredzēti izkārnījumu savest kārtībā šo vietu, jo tā ir pirmais, ko
deleģē to darīt dzīvnieku patversmei „Me- savākšanai.
ikviens redz, iebraucot Ķekavā.
žavairogi”, balstoties uz savstarpēju vie– Kad tiks sakopta teritorija starp
– Kad tiks izbūvēta ietve gājējiem Plie
nošanos, kas noslēgta ar Ķekavas novada tirdzniecības centru „Liiba” un Pliederu deru ielā?
pašvaldību.
ielu?
– Pašlaik tiek izstrādāts tehniskais proĶekavas novada saistošie noteikumi
– Šis īpašums pieder uzņēmumam, ku- jekts un norit būvdarbu saskaņošana ar
Nr. 7/2013 nosaka pienākumu dzīvniekus ram diemžēl nav nepieciešamo līdzekļu, ielai piegulošo zemju īpašniekiem. Tas,
reģistrēt pašvaldības datu bāzē. Katram lai turpinātu iesāktos būvdarbus, iekon- ka ietve Pliederu ielā ir ļoti nepieciešama,
reģistrētam dzīvniekam tiek piešķirts že- servētu izbūvētos pamatus vai vismaz sa- ir skaidrs. Pašlaik vēl pāragri prognozēt,
tons, pēc kura iespējams identificēt suņa koptu teritoriju. Ķekavas novada pašvaldī- kad varētu sākties būvdarbi. Iedzīvotājus
saimnieku.
ba vairākkārt sazinājusies ar zemes pašrei- interesē arī ietves uzturēšanas jautājumi,
Ja saimnieku nevar atrast, policija informē zējo īpašnieku, lai bīstamais būvlaukums vai tas nebūs papildu slogs zemes īpašniedzīvnieku patversmes „Mežavairogi” pār- tiktu vismaz nožogots. Žogu uzlika, taču kiem. Taču bažām nav pamata – darbus,
stāvjus, kas pilnvaroti klaiņojošo dzīvnie- drīz vien iedzīvotāji, kas jau iestaigājuši kas saistīti ar ietves uzturēšanu, to skaitā
ku noķert un nogādāt patversmē. Suņa taku pāri laukam un nevēlējās atteikties sniega tīrīšanu ziemā, veiks pašvaldība.
saimnieks savu mīluli var saņemt atpakaļ, no ieraduma pa taisno aiziet līdz veika– Cik tālu tiks stiprināti Ķekavas upes
ierodoties Reģionālajā pašvaldības poli- lam, to pārvietoja. Īpašniekam par teri- krasti?
cijā, kur tiek noformēts administratīvā torijas nesakopšanu atbilstoši prasībām,
– Ķekavas upe ir salīdzinoši strauja, un
pārkāpuma protokols. Saimniekam jāsedz kuras nosaka Ķekavas novada saistošie krastu erozija ir ļoti nopietna problēma.
arī visi izdevumi patversmei, kas saistīti noteikumi, ir sastādīti vairāki protokoli, Ar katru gadu straume arvien vairāk izar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, taču ne policija, ne pašvaldība nevar pie- skalo upes krasta līniju. Ķekavā ir vairākas
izmitināšanu un aprūpi.
spiest zemes īpašnieku nopļaut zāli un no- kritiskas vietas, taču šā gada darbu plānā
paredzēta Ķekavas upes krasta stiprināšana gar bērnudārzu „Ieviņa”. Jāpiekrīt
iedzīvotājiem, kurus satrauc situācija pie
daudzdzīvokļu nama Gaismas ielā 19,
k. 10, taču tur šobrīd ir jārisina daudz būtiskākais lietus ūdens novadīšanas jautājums. Šis upes posms varētu būt viens no
nākamajiem, kur krastu stiprinās turpmākajos gados.
– Vai tiltiņš pār Ķekavas upi starp
daudzdzīvokļu namiem Nākotnes ielā
36/14 un Gaismas ielā 19, k.10, kuru
šogad remontēs, tiks atvērts arī transportam?
– Šobrīd vēl nav pieņemts galīgais lēmums šajā jautājumā, taču fakts, ka tiltiņš
šogad jāremontē, ir skaidrs. Veicot remontu un izbūvējot tilta balstus, tiks ņemta
vērā arī iespēja organizēt transporta satiksmi pāri šim tiltam.
Tikšanās ar iedzīvotājiem Ķekavas kultūras namā
Turpinājums 10. lpp.

Noderīgi

Turpinājums no 8. lpp.

Kāpēc kadastrālā vērtība
katru gadu mainās?

Normatīvie akti paredz Valsts zemes dienestam
pienākumu katru gadu 1. janvārī pārrēķināt
kadastrālās vērtības visiem Kadastra reģistrā
reģistrētajiem objektiem. Kadastrālās vērtības
mainās, ja mainās situācija nekustamā īpašuma tirgū: cenu kāpuma gadījumā – palielinās,
cenu krituma gadījumā – samazinās. Valsts zemes dienests katru gadu nosaka bāzes vērtības
un tās kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto
ar 1. janvāri. Atsevišķos gadījumos kadastrālās
vērtības var mainīties, mainoties normatīvajiem aktiem, piemēram, mainoties zemes lietošanas mērķu vai būvju tipu klasifikācijai vai
mainoties aprēķina modelim (formulai), – arī
šādas izmaiņas visbiežāk tiek veiktas 1. janvārī.
Par vērtības izmaiņām šajā gadījumā īpašniekam netiek īpaši paziņots.

Kā es varu noskaidrot, kādi dati ir
izmantoti mana īpašuma kadastrālās
vērtības aprēķinam?

Vairākas iespējas:
1) pasūtīt izziņu Valsts zemes dienestā bezmaksas (saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 85. pantu);
2) portālos www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv internetā, izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”;
3) aplūkot datus par maksu Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā
www.kadastrs.lv.

Kā kadastrālā vērtība ietekmē
nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru? Kā to aprēķina?

Saskaņā ar Ķekavas novada domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem
Nr. 14/2013 pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi
par katru zemes vienību 2014. gadā nedrīkst
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par 25%.
Lai vieglāk būtu izprast minēto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina kārtību, var
iepazīties ar piemēru: Kadastrālā vērtība
zemes gabalam ar lietošanas mērķi „individuālo dzīvojamo māju apbūve” kadastrālā vērtība 2014. gadam ir 14 581 eiro.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis
par minēto zemes gabalu 2013. gadā ir 100,53
lati. Saskaņā ar iepriekš minēto aprēķina kārtību nodoklis 2014. gadam veidojas šādi:
143,04 eiro (100,53 lati) + 25% (35,76
eiro (25,13 lati)) = 178,80 eiro (125,66 lati).
Ja netiktu piemērots minētais nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojums, saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantu nekustamā
īpašuma nodoklis tiktu aprēķināts šādi:
14581 x 1,5 % = 218,72 eiro.
Tiem nekustamā īpašuma objektiem,
kam ir piemērots nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojums 25%
apmērā, paziņojumā pie aprēķinātās nodokļa summas ir pievienots atsauces
simbols „* ”.
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Izveidoti kultūras centri

Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūras (ĶNKA) vietā no 2014. gada
1. janvāra darbojas trīs kultūras centri
un Tūrisma koordinācijas centrs, līdz ar
to:
• tiek veicināta kultūras un radošā
daudzveidība, tradīciju saglabāšana atbilstoši katras teritorijas identitātei;
• tiek veicināta veselīga konkurence;
• tiek nodrošināta operatīva lēmumu
pieņemšana, jo katrs centrs ir atsevišķa
iestāde ar juridiskās personas tiesībām;
• samazināti līdzekļi administratīvajām
vajadzībām, kopumā ietaupot aptuveni
178 tūkstošus latu gadā (~253 000 eiro).

Samazināts administratīvais slogs

Pēc ĶNKA amatu nepieciešamības un
darbinieku darba rezultātu izvērtēšanas
(to veica ĶNKA likvidācijas komisija,
ņemot vērā arī audita un finanšu
revīzijas ziņojumus) kultūras jomā
darba tiesiskās attiecības turpina 109
darbinieki: Ķekavas pagasta kultūras
centrā – 65, Baložu pilsētas kultūras
centrā – 36, Daugmales pagasta kultūras centrā – 8.
Likvidētas 17 amatu vietas: trīs projektu vadītāji, saimniecības vadītājs,
Baložu sabiedriskā centra vadītājs, divi
kultūras nama vadītāji, fotogrāfs, sabiedrisko attiecību speciālists, ĶNKA
direktora vietnieks, Doles Tautas nama
vadītājs, angļu valodas pasniedzējs,
deju kolektīva vadītājs, kora koncertmeistars, plakātu līmētājs, būvmeistars,
projektu vadītāja asistents. No tām tikai
viena štata vieta – sabiedrisko attiecību
speciālists – pārņemta pašvaldībā.

Darbs pie pareiza algu līmeņa
noteikšanas

ĶNKA nebija apstiprināts amatu klasifikators, līdz ar to algu līmenis bija
noteikts nepareizi. Likvidācijas komisija uzsāka šā jautājuma sakārtošanu, bet
darbu pie amatu klasifikatora un darba
samaksas sistēmas pilnveidošanas vēl
turpina arī centru direktori.

Veikta inventarizācija

Likvidācijas komisija pilnā apjomā veikusi
inventarizāciju visās ĶNKA struktūrvienībās.

Atbildības pieprasīšana

Nosūtīti pieci pieteikumi tiesībsargājošām institūcijām un Valsts ieņēmumu
dienestam pārbaužu veikšanai, vienā
gadījumā ir uzsākta resoriskā pārbaude,
kuras rezultātā varētu tikt ierosināts
kriminālprocess par naudas līdzekļu
izkrāpšanu no Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras. Pašlaik ierosināti divi kriminālprocesi, par pārējo
procesu virzību pašvaldība vēl gaida
informāciju. Vienu pārbaudes lietu uzsācis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ir pieprasīts no ĶNKA
direktora un saimniecības vadītāja atlīdzināt pašvaldībai nepamatoti izlietotos līdzekļus.

Jūs jautājat – mēs atbildam
Turpinājums no 9. lpp.
– Kāpēc maksu par atkritumu apsaim
niekošanu aprēķina par dzīvokļu skaitu,
nevis iedzīvotāju skaitu kā agrāk?
– Šobrīd spēkā ir Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1013, kas nosaka, ka pakalpojumu apjoma uzskaiti un norēķinus
ar pakalpojumu sniedzēju veic pārvaldnieks par katru dzīvojamo māju atsevišķi
atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam – tas
nozīmē, ka maksa par izvestajiem atkritumiem tiek sadalīta uz dzīvokļu skaitu ēkā.
Šie noteikumi ir spēkā, ja vien dzīvokļu
īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra
īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto
pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība. Tas
nozīmē, ka, ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji spēj vienoties, to pārstāvis var vērsties SIA „Ķekavas nami”, lai vienotos par
tādu pakalpojuma apmaksas kārtību, kāda
iedzīvotājiem būtu pieņemama, piemēram,
kopējo maksu par izvesto atkritumu daudzumu dalot nevis uz īpašumu skaitu, bet
gan uz deklarēto iedzīvotāju skaitu.

Baloži

– Vai dr. Ievas Mežales ģimenes ārsta
prakse tiks pārcelta atpakaļ Baložos?
Pēc ambulances filiāles atvēršanas Baložos, Rīgas ielā 2, darbu uzsāks cits ģimenes ārsts, pie kura varēs pierakstīties visi
tie Baložu pilsētas iedzīvotāji, kas vēlēsies
ārsta pakalpojumus saņemt tuvāk dzīvesvietai. Dr. I. Mežale turpinās pieņemt pacientus Valdlaučos, Meistaru ielā 43.
– Vai un kad tiks celts lielveikals
„Maxima” Titurgā?
– Šobrīd situācija ir neskaidra, viss atkarīgs no tiesas lēmuma. Lai izprastu, par ko
tad norisinās tiesvedība, jāmin daži fakti
no vēstures.
2007. gadā SIA „Maxima Latvija” veikala būvniecībai iegādājās zemesgabalu
Uzvaras prospekta un Baložu ielas krustojumā, neskatoties uz to, ka pašvaldība piedāvāja pirkt citu īpašumu Katlakalna ielā,
tuvāk perspektīvajam „aplim”. Aptuveni
pusi no „Maxima” iegādātā zemesgabala
apgrūtināja pazemes komunikācijas, un,
lai būvētu lielveikalu, bija nepieciešama
papildu platība.
Gadiem ejot, „Maxima” mēģināja iegā
dāties blakus esošos īpašumus, kas izdevās
tikai 2011. gadā. Pēc SIA „Maxima Latvija”
ierosinājuma tika uzsākta Baložu pilsētas
teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde,
lai iegādātajos blakus īpašumos, kas pirms
tam bija paredzēti individuālajai apbūvei,
varētu celt lielveikalu.
Tika izveidots arī skiču projekts un rīkota
publiskā apspriešana, lai iedzīvotāji izteiktu
viedokli par to, kā plānotās būves dizains iekļausies Titurgas ainavā. 2013. gada rudenī
tika pabeigts detālplānojums šajā teritorijā,
un „Maxima” būtu uzsākusi būvniecību,
taču kāda privātpersonu grupa izstrādāto

Foto: Alise Patmalniece

Noderīgi
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Tikšanās ar iedzīvotājiem Daugmalē
detālplānojumu apstrīdēja tiesā, apšaubot
tā likumību. Kamēr notiek tiesvedība, ir
grūti prognozēt, kad un vai vispār tiks uzsākta veikala „Maxima” būvniecība Titurgā
un kādas varētu būt turpmākās darbības, ja
tiesa tiešām atzīs detālplānojumu par pretlikumīgu.
– Kā Baložos ierobežot to, ka privāt
māju iedzīvotāji savus atkritumus izmet
daudzdzīvokļu namu atkritumu savāk
šanas laukumos?
– Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, atkritumu izvešanu dzīvojamai mājai organizē pārvaldnieks, dzīvokļu īpašnieku vārdā noslēdzot līgumu
par pakalpojumu piegādi un lietošanu.
Sniegto pakalpojumu apjoma uzskaiti
un norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju
pārvaldnieks veic par katru dzīvojamo
māju atsevišķi atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam – tas nozīmē, ka maksa par
izvestajiem atkritumiem tiek sadalīta uz
dzīvokļu skaitu ēkā. Protams, ir absurdi, ja
daudzdzīvokļu mājas iemītnieki ir spiesti
maksāt arī par tuvējo privātmāju atkritumiem, kas bieži vien ir lielgabarīta vai citi
paaugstinātas izvešanas maksas kategorijā
ietilpstošie atkritumi. Tādēļ SIA „Baložu
komunālā saimniecība” meklē iespējas,
kā kompleksi risināt šo jautājumu. Tas, ko
var darīt iedzīvotāji, ir fiksēt automašīnu
numurus, kas piebrauc, lai atbrīvotos no
atkritumiem, vai cilvēkus un ziņot Reģionālajai pašvaldības policijai.
– Kā policija kontrolē vandāļus, kuri
uzdarbojas Titurgā?
– Baložu pilsētas teritorijā ir uzstādītas
12 videonovērošanas kameras, no tām astoņas – tā dēvētajos Vecajos Baložos. Šogad plānots uzstādīt vēl vairākas kameras.
Pateicoties videonovērošanai pilsētā, ir atklāti jau vairāki noziegumi. Tāpat Baložos
katru dienu patrulē viena no Reģionālās
pašvaldības policijas ekipāžām. Aizdomu
gadījumā iedzīvotāji aicināti nekavējoties
ziņot policijai.
– Vai dome meklē risinājumus, kā sa
mazinām nekustamā īpašuma nodok
ļa slogu novadā deklarētiem iedzīvo
tājiem?
– Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina, balstoties uz īpašuma kadastrālo vēr-

tību. Saskaņā ar Ķekavas novada domes
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2013 pēc nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par
25 procentiem. Taču kadastrālo vērtību aprēķina Valsts zemes dienests automatizēti
ikvienam īpašumam. Kadastrālās vērtības
aprēķins notiek masveida procesā, kadastrālo vērtību atbilstību tirgus līmenim nosakot plašākā teritorijā īpašumu grupai ar
statistiskām metodēm; kadastrālajā vērtēšanā tiek izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktie vērtēšanas modeļi, kuri neparedz izvērtēt īpašos apstākļus
– Kuras ielas Baložu pilsētā šogad
varētu tikt saremontētas?
– Šobrīd ir izstrādāti tehniskie projekti
divām baložniekiem nozīmīgām ielām –
Rīgas ielas posmam, no Rīgas ielas 20 līdz
Olaines novada robežai, un Skolas ielai.
Pašvaldība meklē iespējas, kā piesaistīt
Eiropas Savienības līdzekļus, lai šo jautājumu sakārtotu pēc iespējas drīzāk.

Daugmale

– Kad Daugmalē pastāvīgi būs pieeja
ma medmāsa?
Šis jautājums kļuvis aktuāls jau pirms
laika, un pašvaldība apzinās šā jautājuma
nozīmīgumu. Lai atrisinātu šo problēmu,
tiks meklēts finansējums medicīnas speciālista algošanai.
– Kad tiks siltinātas daudzdzīvokļu
ēkas Daugmalē?
Daugmalē izveidota pirmā daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku biedrība,
kas plāno īstenot mājas siltināšanas projektu.
– Kad Daugmalē tiks sakārtoti piekļu
ves ceļi Daugavai un karjerdīķim?
Šobrīd pašvaldība risina jautājumu par
oficiālu piekļuves ceļu izveidošanu Daugavai un karjerdīķim, kā arī pašvaldības
īpašumiem. Ķekavas novada pašvaldības
Īpašumu un Telpiskās plānošanas daļa
izstrādājusi un sagatavojusi piekļuves
shēmas publiskajiem ūdeņiem un zemes
īpašniekiem līgumu paraugus. Šis plāns
tiks īstenots jau šogad.

Dažādi
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Laime ir ligzdā, kur daudz bērnu,
kur draudzīgi dala azaidu
un kopīgi pārdzīvo bēdas un priekus.
Un, ja jūs tam neticat, paklausieties
gavilējošās putnu balsīs,
kas atskan plaukstošā pavasara
mežā.
(Kārlis Skalbe)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada februārī
reģistrēti jaundzimušie
Adams Omezdi
Aija Bundiķe
Alvīne Circene
Beatrise Bukovska
Denīze Circene
Estere Cine
Hugo Jēkabs Lukss
Ieva Rozentāle
Līva Anna Bitmete
Marta Martinova
Melānija Liepkalne
Melānija Zvaune
Nikola Vīksna
Olivers Zubankovs
Pēteris Duļevskis
Rūdis Dāvis Zariņš
Ķekavas novada dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.
(I. Ziedonis)

Ķekavas novadā
2014. gada martā
ĶEKAVAS PAGASTĀ
97 gadu jubileju svin
Marija Vegliņa
96 gadu jubileju svin
Elfrida Rudaka
Juzefa Andžāne
Valija Ozoliņa
90 gadu jubileju svin
Velta Kuļikovska
85 gadu jubileju svin
Albīne Čuba
Antoņina Roguļina
Helena Pudova
Pēteris Spūlis
80 gadu jubileju svin
Broņislava Pudža
Jevgenija Giņko
Jēkabs Teko
Līvija Rozīte
Malda Zaķe
Mariamija Soboļeva
Valentīna Troška
Valentīna Valeiņa
BALOŽU PILSĒTĀ
85 gadu jubileju svin
Aleksandra Lāma
Helēna Viša
DAUGMALES PAGASTĀ
99 gadu jubileju svin
Olga Ozoliņa
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Sveicam
Mīlestība ir vienīgā bagātība, kura
spēj brīnumaini vairoties.
Jo vairāk mēs to atdodam, jo vairāk
mums paliek.
(Romēns Garī)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada februārī
SALAULĀTI
Mārtiņš Daubergs un
Ilze Silarāja
Normunds Liepa un
Sanita Gabranova
Tise Apuhamilage Tisara Upuls
Sirivardena un Agnese Černova
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Mūžībā aizvadīti
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada februārī
reģistrēti mirušie
Jānis Aleksis (1939)
Jānis Caune (1934)
Ilona Cvetkova (1935)
Andrejs Gļebovs (1970)
Jevgeņijs Heinrihs Kurcišs
(1929)
Māris Lastenieks (1961)
Aleksandra Nikolajeva (1926)
Velta Pētersone (1922)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtības
Klausieties, draugi, ‒ es saku,
Man kopā ar jums bija prieks.
Piepildot dzīvības aku,
Nekad es nejutos lieks.
(J. Caune)

Skumju brīdī esam kopā ar
ilggadējā Ķekavas vidusskolas
skolotāja Jāņa Caunes
tuviniekiem.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Nebūs vairs trešdienās satikties ļauts,
Jo Tevi aiznesa mūžības strauts,
Nu savus rakstus zvaigznēs adi,
Lai tās vēl skaistāk atspīd mums.
Mīļu atmiņu sirdīs tik daudz,
Par stundām, kas kopā mums
krāsainas bija.

Skumstam kopā ar
Ilonas Cvetkovas tuvajiem
cilvēkiem, viņu mūžībā pavadot.
Rokdarbu pulciņš „Labieši”

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētais projekts
„Speciālista piesaiste Ķekavas novadam”.
Projekta mērķis bija Ķekavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes
stiprināšana, piesaistot speciālistu – vecāko datortīkla administratoru ‒ uz 21
mēnesi. Projekta ietvaros tika veikts Ķekavas novada pašvaldības informācijas
tehnoloģiju (IT) sistēmas iekšējais audits. Piesaistītais speciālists projekta laikā
nodrošināja centralizētu atjauninājumu uzstādīšanu, attālinātu datoru drošības
uzraudzīšanu, tādējādi ļaujot ietaupīt laiku, līdzekļus un cilvēkresursus.
Projekta plānotie rezultāti ir sasniegti, un tie ir saistīti ar pašvaldības
vajadzībām – palielināt IT nodaļas kapacitāti. IT speciālista piesaiste ir veicinājusi IT nozares attīstību un mūsdienīgu risinājumu ieviešanu Ķekavas
novada pašvaldībā. Realizējot projektu, iedzīvotājiem ir sagatavoti un piedāvāti e-pakalpojumi, nodrošināta datu drošība un darbu nepārtrauktība
kvalitatīvas un pareizi konfigurētas sistēmas ietvaros.
Projekts īstenots ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu.
Agita Eizenberga

Tiek apkopota informācija par dārzkopības „Titurga II kārta”
teritorijas iespējamajiem attīstības virzieniem
2014. gada 30. janvārī Baložu kultūras namā pašvaldība organizēja sapulci dārzkopības „Titurga II kārta”
teritorijā esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem. Tikšanās mērķis bija
noskaidrot zemes īpašnieku viedokli par to, kā viņi redz sava īpašuma
un kopējās teritorijas attīstību.
Baložu pilsētas dārzkopība „Titurga II kārta” aizņem aptuveni 16,5 ha,
Kartogrāfiskais materiāls, kurā
un tajā atrodas 179 nekustamie
norādīta
dārzkopības „Titurga II
īpašumi. Patlaban teritorija tiek
kārta” teritorija
izmantota mazdārziņu iekopšanai.
Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.‒2020. gadam šo teritoriju ir iespējams attīstīt kā dzīvojamās
apbūves teritoriju, pirms tam veicot kompleksus teritorijas izpētes un projektēšanas darbus visā teritorijā kopumā.
Pašvaldības aicinājumam ir atsaukušies 43% no visiem uzrunātajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem. 29% īpašnieku ir izteikuši vēlmi teritoriju
attīstīt par dzīvojamās apbūves teritoriju.
Tā kā izpētes un projektēšanas darbu veikšanai ir nepieciešama visu nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana, pašvaldība atkārtoti vērsīsies pie
tiem īpašniekiem, kuri savu viedokli nav izteikuši. Pēc iedzīvotāju viedokļa
uzklausīšanas tiks vērtēts, vai pašvaldībai ir pamats uzsākt papildu izpētes
un projektēšanas darbus, lai teritoriju veidotu par dzīvojamās apbūves zonu.
karte: © karšu izdevniecība „Jāņa sēta”

Sveicam

Atļauta Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānoju
ma 2007.‒2019. gadam 2013. gada grozījumu īstenošana
2014. gada 7. februārī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.‒2019. gadam 2013. gada grozījumu īstenošanu, kas
2013. gada 21. novembrī apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr. SNTDP-6/2013 „Grozījumi 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.
SN-TPD-34/2009 „Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”” (domes lēmums Nr. 2. § 1., protokols Nr. 33).
Grozījumi teritorijas plānojumā ir veikti plānotās (atļautās) izmantošanas plānā, Kopējos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un Atsevišķu teritoriju apbūves noteikumos.
Ar aktuālo teritorijas plānojuma redakciju un tā grozījumiem ir iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts), Daugmales pagasta pārvaldē („Salnas”, Daugmale,
Daugmales pagasts) vai arī interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā
„Attīstība un plānošana”.

Pateicība
Liels paldies visiem tiem ļaudīm,
kuri gan klātienē, gan domās pavadīja Jāni Cauni pēdējā ceļā.
Īpašs paldies Ķekavas novada pašvaldībai, sociālajam dienestam, Doles-Ķekavas baznīcas draudzei un
mācītājam Arnim Eltermanim,
Ķekavas kultūras namam un māksliniecei
Marijai
Patmalniecei,
Ķekavas vidusskolas kolektīvam,
vīru korim „Ķekava” diriģenta Arvīda Platpera vadībā un SIA „Sebeka”.
Personīgs paldies Dacei Cīrulei,
Inesei Krejānei un Andrim Pilveram.
Tuvinieki
P.S. Jānis Caune bija apsolījis dažiem ķekaviešiem savu dzejoļu grāmatu, bet nepaspēja uzdāvināt. Grāmatu var saņemt, iepriekš piezvanot
pa tālruni 22146100.
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Apstiprināti
Ķekavas novada domes
2014. gada 23. janvāra sēdē
ar lēmumu Nr. 4. § 1. (protokols Nr. 2.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2/2014

Grozījums Ķekavas novada domes 2010. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010

„Par pašvaldības aģentūras
„Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem
pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 7. punktu un
21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu,

Izdarīt Ķekavas novada domes 2010. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr.
9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem
pakalpojumiem” grozījumu un izteikt
pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās
aprūpes centrs” cenrāža 1.8.1. un 1.8.2.
apakšpunktos noteiktās publisko sociālo
pakalpojumu maksas šādā redakcijā:
Publisko sociālo
Nr. p.
pakalpojumu
k.
veidi
Uzturēšanās
maksa sociālajā
1.8.1. dzīvojamā mājā
„Misas kantora
ēka”
Uzturēšanās
maksa dažādu
1.8.2. sociālo grupu
kopdzīvojamā
mājā „Lilijas”

Mērvienība

Cena
(EUR)

viens m2
mēnesī

3,00

viens m2
mēnesī

3,00

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas.
Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
lai izpildītu Euro ieviešanas kārtības likumu, tiek veikti grozījumi Ķekavas novada
domes 2010. gada 25. februāra saistošo
noteikumu Nr.9/2010 „Par pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem pakalpojumiem”
1.8.1 un 1.8.2 apakšpunktos.
2. Īss projekta satura izklāsts: Ķekavas novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem pakalpojumiem”
1.8.1 un 1.8.2 apakšpunktu pielāgošana
Euro ieviešanas vadlīnijām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: plānotā
projekta ietekme uz pašvaldības budžetu
nemainās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā: neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām: institūcija, kurā persona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir Ķekavas novada pašvaldības aģentūra
„Ķekavas sociālās aprūpes centrs”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: nav notikušas.
V. Variks, domes priekšsēdētājs

Advokātu diena
Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi organizē Advokātu dienu, kuras ietvaros 13. martā no plkst. 14 līdz 19 pašvaldības telpās Ķekavā, Gaismas ielā 19,
k. 9, bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs zvērināts advokāts
Dr. iur. Imants Muižnieks.
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konflikti – 33, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība – 14,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 14, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu
satiksmes noteikumu neievērošanu, – 20, gulošas personas
alkohola reibumā – 19, izsaukumi, kas saistīti ar to, ka kāda
persona laužas durvīs, – 5, izsaukumi, kas saistīti ar objekta
apskates nepieciešamību, – 5, izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu, – 3, izsaukumi par smēķēšanu neatļautā
vietā – 3, izsaukumi, kas saistīti ar kautiņa izraisīšanu, – 3,
cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un
citām iestādēm – 368.
• Saņemti 16 iesniegumi.
• Aizturētas 3 personas.
• Uz mājokli nogādātas 2 personas.
• Sastādīti 58 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā (LAPK
171. panta pirmā daļa) – 3, par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā (LAPK 171. panta otrā daļa) – 1,
par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta (LAPK 186. panta pirmā daļa) – 2, par gājējiem noteikto
pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23 panta otrā daļa) – 20,
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa) – 9,
par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 panta ceturtā daļa) – 6, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.p.1.d.) – 2, par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, atkārtoti
gada laikā (LAPK 106.panta otrā daļa) – 1, par gaisa, zemes,
mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu
(LAPK 58.p.) – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem sastādīti 13 administratīvie protokoli.
• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
Ķekavas novadā – 9.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 28 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas
ar bērniem un viņu vecākiem.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasāku
mos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 1
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 9 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī

Februārī
• Reģistrēti 100 notikumi, no tiem 19 noziegumi, par

ko uzsākti kriminālprocesi: zādzība no īpašuma – 1, zādzības no dzīvokļiem – 3, zādzības no automašīnām – 3,
zādzības no juridiskām personām piederošiem objektiem – 2.
Nozagtas divas automašīnas. Reģistrēts viens mantas bojāšanas gadījums un viens miesas bojājumu nodarīšanas gadījums, atrasta mirusi viena persona. Likumsargi fiksējuši
vienu krāpšanas un vienu nelikumīgas darbības ar finanšu
instrumentiem gadījumu. Uzsākts viens kriminālprocess
par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, viens par patvaļīgu koku ciršanu un viens par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.
• Atklāti 3 noziegumi: par zādzības izdarīšanu nelielos
apmēros – 2, par automašīnas zādzību – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturēta viena persona, kurai netika piemērots drošības līdzeklis, kas
saistīts ar brīvības ierobežošanu, t.i., apcietinājums.
• Pieņemti 15 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli: no
tiem par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 2,
par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu – 1, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 2, par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 5,
par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 1,
par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 1, par elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes
izmantošanas noteikumu pārkāpumiem – 1, par aizliegtu
zāļu lietošanu attiecībā uz dzīvniekiem – 1, par preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības
neievērošanu – 2, par patvaļīgas tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšanu – 1, par maznozīmīga miesas bojājuma
tīšu nodarīšanu – 1, par darba tiesiskās attiecības regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem – 1.

Par kūlas
dedzināšanu draud
pat arests

Š

ogad pavasaris ir atnācis agrāk
nekā parasti, un līdz ar dabas
pamošanos aktivizējas arī kūlas
dedzinātāji. Protams, nav patīkami,
ja ainavu bojā iepriekšējā gadā ne
nopļauti lauki. Nodedzināt pērno
zāli līdz ar zemi, šķiet, ir visvienkār
šāk. Diemžēl šādas rīcības sekas ir
ļoti nopietnas. Pirmie kūlas uguns
grēki Latvijā šogad reģistrēti jau feb
ruārī, Ķekavā pagaidām – neviens.
Par uguns bīstamību runāts daudz,
tomēr joprojām saskaramies ar vieglprātīgu attieksmi pret šo jautājumu.
Lēmums nodedzināt pērno zāli var
būt cēlonis tādām nelaimēm kā ēku
vai mežu ugunsgrēkiem. Uguns no
nelielas teritorijas saules un vēja
ietekmē var izplatīties neprognozējamā ātrumā un virzienā.
Pagājušā gada statistika ir baisa –
2316 kūlas ugunsgrēki (pēc Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
datiem). Turklāt vairākos no tiem

Publicitātes foto

Februārī
• Reģistrēti izsaukumi – 487, reģistrēti ģimenes un kaimiņu

iesaistītās personas guvušas apdegumus vai saindējušās ar dūmiem.
Iepriekšējos gados ir bijuši pat gadījumi, kad cilvēki zaudējuši dzīvību.
Vēl viens no šādas rīcības negatīvajiem aspektiem ir kaitējums dabai.
Aiziet bojā kukaiņi un citas radības,
kurām agri pavasarī tikai sākas attīstības process. Šie kustonīši, lai cik
nenozīmīgi sākumā varētu šķist, ir
ekosistēmas un barošanās ķēdes būtisks posms. Tāpat uguns skartajās
teritorijās tiek nopostīta augu valsts.
Iemesls šai sērgai ir pērnā vai pat
vairākus gadus nenopļautā zāle, kas
neiederas pavasarīgajā ainavā. Tāpēc,
lai izvairītos no kūlas ugunsgrēkiem,
Ķekavas novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti, sadarbojoties ar Reģionālo pašvaldības
policiju, katru gadu apseko novadā
esošās nesakoptās teritorijas un aicina
to īpašniekus ievērot teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumus.
Atgādinām, ka saskaņā ar šiem

noteikumiem nekustamo īpašumu
īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā
veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un
ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt
20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu,
nepieļaujot būvgružu un atkritumu
uzkrāšanos.
Par šā punkta pārkāpšanu Reģionālā pašvaldības policija var piemērot administratīvo sodu fiziskām
personām līdz 700 eiro, juridiskām
personām – līdz 2900 eiro.
Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants
par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, proti, par kūlas dedzināšanu,
paredz naudas sodu fiziskām personām no 280 līdz 700 eiro vai pat administratīvo arestu uz laiku līdz 15
diennaktīm.
Inga Auziņa

Uz autoceļa A7 mazinās sastrēgumi

Apzinoties problēmu, ka autoceļa
A7 (Bauskas šoseja) krustojumā ar
autoceļu V1 (Bauskas iela) veidojas
sastrēgums, VAS „Latvijas Valsts ceļi”
sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību ir radusi risinājumu.
Ir veikta pareiza luksofora signālplāna izstrāde, un luksofors noregulēts atbilstoši satiksmes intensitātei.
Iedzīvotāji aicināti turpmāk vairs neizmantot Pļavniekkalna ielu sastrēguma apbraukšanai, jo tagad sastrēgums vairs neveidojas.
Inga Auziņa
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Reģionālajā pašvaldības policijā

Ķekavas Novads 2014. gada 11. marts

Ķekavā atrod zagtu dārgu automašīnu
18. februārī Reģionālā pašvaldī
bas policija saņēma informāciju
par to, ka aiz loģistikas centra
„Dominante Park”, pie Ķekavas
upes, atrodas, iespējams, pamesta
Land Cruiser markas automašīna,

kas radījusi aizdomas apkārtnes
iedzīvotājiem.
Operatīvi reaģējot uz iedzīvotāju
sniegto informāciju, norādītajā vietā
ieradās Reģionālās pašvaldības policijas ekipāža. Apsekojot automašīnu

un noskaidrojot lietas apstākļus, tika
konstatēts, ka automašīna atrodas
zagto spēkratu sarakstā. Tā kā ir
iero
sināta krimināllieta, spēkrats
nodots Valsts policijas rīcībā.
Alise Patmalniece
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Soču pieredze uzmundrinājusi kalnu slēpotāju

K

Jaunajai kalnu slēpotājai Agnesei Āboltiņai
šīs bija pirmās olimpiskās spēles, un 18 gadus vecā sportiste tās vērtē kā lielisku pieredzi. Lai gan Agnese pēc supergiganta sacensībās iegūtās 31. vietas ir pārliecināta,
ka spēja sasniegt labāku rezultātu, pašpārmetumos nedzīvo. „Šoreiz mērķis bija
izbaudīt olimpisko gaisotni un izdzīvot to,
kā ir piedalīties tāda līmeņa sacensībās,”
Agnese ir pozitīvi noskaņota.
Vērtējot jaunietes sniegumu, trenere Vita
Ciesniece uzskata, ka pirmās olimpiskās
spēles bija veiksmīgas un Agnese savu
iespēju robežās izdarīja visu, ko varēja.

foto: www.infoski.lv

alnu slēpotāja Agnese Āboltiņa
un viņas trenere Vita Ciesniece
ir apmierinātas ar pirmajās olim
piskajās spēlēs paveikto un pateicīgas par
tur gūto vērtīgo pieredzi. Lai gan Agne
se joprojām ir Soču Ziemas Olimpisko
sēļu noskaņās, abas jau gatavojas dalībai
Korejā.

Agnese Āboltiņa
„Agneses kā tik jaunas dalībnieces starts
vērtējams vairāk nekā pozitīvi – ir iegūta
neatņemama pieredze, nostiprināta sportiskā pašapziņa, kā arī rezultāti ir labi,”
secina V. Ciesniece.

Dalība olimpiādē pašai sportistei joprojām liekas neticama. Starts kopā ar pasaulē labākajām kalnu slēpotājām bijis
satraucošs un lepnuma pilns vienlaikus.
„Tā kā Vanesa Meja trenējās kopā ar mūsu
komandu, man bija iespēja ne tikai nofotografēties kopā ar viņu, bet arī iepazīties
tuvāk,” atmiņās dalās Agnese.
Soču olimpiādē gūtās emocijas un prakse
palīdzēs gan Agnesei, gan viņas trenerei
gatavoties nākamajām olimpiskajām spēlēm. „Vairāk centīšos sevi pierādīt pēc
četriem gadiem Dienvidkorejā,” apņēmīgi
saka sportiste, ar intensīvu darbu un cerībām turpinot pilveidot savas iemaņas.
Kā iepriekš ziņojām, kalnu slēpotāja A. Āboltiņa sarežģīto Soču Ziemas
olimpisko spēļu supergiganta trasi pievārēja 36,10 sekundēs, ieņemot 31. vietu, un
slalomā ieguva 49. vietu. Milzu slaloma
otrajā nobraucienā viņai finišēt diemžēl
neizdevās.
Laura Mozule

Aiztrauksim nogurumu „Veselības apļos 2014”

D

ienām kļūstot arvien garākām
un saulainākām, Ķekavas nova
da iedzīvotāji un viesi no marta
līdz aprīlim aicināti piedalīties sporta
aktivitātēs „Veselības apļi 2014”. Stipri
nāsim veselību un atgūsim spēkus ejot,
nūjojot un skrienot!
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra saviem novadniekiem un viesiem rīko sporta aktivitātes „Veselības apļi
2014”, kas katru trešdienu no 12. marta

plkst.18 norisināsies Baložu meža daļā gar
veloceliņu Titurga–Baloži un no 19. aprīļa
plkst.18.30 laukumā „Fortius” pie Ķekavas
sporta kluba. Aktivitātes gājējiem, nūjotājiem un skrējējiem notiks līdz 30. aprīlim.
Sportiskajās aktivitātēs aicināti piedalīties
visu vecumu interesenti, lai kopā svaigā
gaisā aiztrauktu ziemas nogurumu. Veiklākie dalībnieki tiks apbalvoti ar pārsteiguma
balvām.
Ar plašāku informāciju par pasākuma norisi

Ķekaviešiem medaļas
Latvijas junioru čempionātā skvošā
15. februārī Rīgā, „Zelta boulinga” kor
tos, norisinājās Latvijas čempionāts
skvošā junioriem, kurā medaļas izcīnī
ja arī jaunieši no Ķekavas - Jānis Plūme
ieguva 1. vietu BU15 grupā un, iegūs
tot 4. vietu BU19 grupā, bija tikai soļa
attālumā no otras medaļas, savukārt
Niks Kozlovskis ieguva 3. vietu BU13
grupā.
Čempionātā piedalījās 25 dalībnieki no
visas Latvijas – Rīgas, Madonas, Jelgavas,

Pļaviņām, Liepājas.
Jānis un Niks trenējas „Skvoša dārzā
„Zanzibāra”” pie trenera Anda Ozola, un
šīs ir pirmās nopietnās sacensības, kurās
viņi izcīnījuši godalgotas vietas. Ņemot
vērā to, ka puiši skvošu sākuši spēlēt salīdzinoši nesen, tas ir ievērojams panākums.
Apsveicam Jāni un Niku ar panākumiem! Vairāk par čempionāta norisi un
rezultātiem lasiet www.squash.lv.
Zane Ešenvalde

Noskaidroti Ķekavas čempioni novusā
Veiksmīgi noslēdzies Ķekavas novada
Individuālais čempionāts novusā 2014.
Šogad pirmo vietu jauniešu grupā iz
cīnīja Ričards Lazda, sieviešu grupā –
Regīna Andersone, bet Juris Firsts bija
pirmais starp vīriešiem.
1. martā Ķekavas sporta klubā norisinājās
individuālais čempionāts novusā, kurā savu
sniegumu demonstrēja 28 šīs spēles entuziasti. Plaši pārstāvētajā vīriešu grupā trešo
vietu ieguva Ritvars Kauss, bet sīvā cīņā par
čempiona titulu otrās vietas ieguvējs Egils
Cepurītis piekāpās Jurim Firstam.

Kungu labajam sniegumam tuvojās arī
novusa spēlētājas. Šā gada čempionātā
labākā sievietēm bija Regīna Andersone,
aiz sevis atstājot Birutu Siliņu (II) un trešās vietas ieguvēju Dainu Vanagu. Savukārt jauniešu grupā zeltu izcīnīja Ričards
Lazda.
Sakām paldies dalībniekiem par aizvien
aktīvāku dalību ikgadējās novusa meistarsacīkstēs un sveicam šā gada čempionus ar
labajiem panākumiem!
Sacensību rezultātus un fotogrāfijas varat aplūkot – http://sports.kekava.lv
Laura Mozule

var iepazīties interneta vietnē sports.kekava.lv.
Uz tikšanos aktīvā un aizraujošā pavasarī!
Laura Mozule

Sacensību kalendārs
Alternatīvās Basketbola
līgas spēle BK „Just”-BK
„UBS”
Ķekavas novada
21. martā Park Hotel
čempionāts zolītē
18.00
Ķekava
2. posms
Maksibasketbola spēle
22. martā Ķekavas
(siev.30+)
12.00-13.30 vidusskola
„Ķekava”-„Otrā elpa”
Daugmales atklātais
Daugmales
23. martā
multifunkturnīrs kāršu spēlē
12.00
cionālais centrs Zolīte
Dubultamatieru basket24. martā Ķekavas
bola līgas spēle
19.00-20.30 vidusskola
„RXG/Ķekava”-BK „Ķekari”
25. matā
Ķekavas
Basketbols sacensības
10.00-15.00 sporta klubs
novadu skolām
26. martā
Sporta aktivitātes
Baloži
18.00-18.30
„Veselības apļi 2014”
Laukumā
26. martā „Fortius”, pie
Sporta aktivitātes
18.30-19.00 Ķekavas sporta „Veselības apļi 2014”
kluba
Ķekavas novada
28. martā Park Hotel
čempionāts zolītē
18.00
Ķekava
3. posms
Sporta aktivitātes
2. aprīlī
Baloži
18.00-18.30
„Veselības apļi 2014”
Laukumā
2. aprīlī
„Fortius”, pie
Sporta aktivitātes
18.30-19.00 Ķekavas sporta „Veselības apļi 2014”
kluba
Ķekavas novada
4. aprīlī
Park Hotel
čempionāts zolītē
18.00
Ķekava
4. posms
9. aprīlī
Sporta aktivitātes
Baloži
18.00-18.30
„Veselības apļi 2014”
Laukumā
9. aprīlī
„Fortius”,pie
Sporta aktivitātes
18.30-19.00 Ķekavas sporta „Veselības apļi 2014”
kluba
20. martā Ķekavas
20.15-21.45 vidusskola
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Vēlies doties uz teātri, bet negribi
braukt uz Rīgu pēc biļetēm? Tev nekur
nav jābrauc, jo Tūrisma koordinācijas
centrā Doles Tautas namā var iegādā
ties biļetes uz izrādēm gandrīz visos
Latvijas teātros – Latvijas Nacionālajā
un Dailes teātrī, Leļļu teātrī, M. Čehova
Rīgas Krievu teātrī un Nacionālajā operā,
„Dirty Deal Teatro” un teātra klubā
„Austrumu Robeža”, uz izrādēm Liepājas, Valmieras un Daugavpils teātrī,
kā arī uz koncertiem Latvijas lielākajās
un svarīgākajās koncertzālēs – Lielajā
Ģildē, Austrumlatvijas koncertzālē
„GORS”, mūzikas namā „Daile”, Sv. Pētera baznīcā, Spīķeru koncertzālē, Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”, Rīgas
Kongresu namā un „Arēnā Rīga”. Pieejamas biļetes arī uz pasākumiem – galerijā–skatuvē „Degunradzis”, mākslas
telpā „64 krēsli”, koncertbārā „Laternu
stundā”, „Zirgu pastā”, kultūras pilī „Ziemeļblāzma” un tējnīcā „Materia”.
Rīgas Cirka kasēs pirms izrādēm
mēdz būt garas rindas, tāpēc iegādājies
biļetes iepriekšpārdošanā tepat Ķekavā
un dodies uz cirku bez raizēm! Vasarā
norisinās izrādes un koncerti brīvā dabā,
kā arī dažādi festivāli, piemēram, „Positivus”, „Summer Sound”, „Laba Daba”
un citi, tādēļ sāc domāt par biļetēm jau
tagad! Labāk patīk hokejs un citi sporta pasākumi? Pērc biļetes uz hokeja
spēlēm, basketbolu, motosportu vai uz
„Freestyle Show” un vēro, kā pirmoreiz
Latvijā tiek demonstrēts salto ar sniega
motociklu.
20. septembrī notiks jaunās koncertzāles „Rīga” atklāšanas koncerts Latvijas
Zinātņu akadēmijā. Tā būs liela amfiteātra tipa zāle ar izcilu akustiku un neatkārtojamu interjeru. Pašlaik zāle tiek
restaurēta un durvis klausītājiem vērs
tikai rudenī, taču biļetes uz koncertiem
jau ir nopērkamas.
Kā tas iespējams? Tāpēc, ka pie mums
ir „Biļešu Paradīzes” un „Biļešu Servisa”
kases, kurās pieejamas biļetes uz visiem
labākajiem kultūras pasākumiem šajā
pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā gan
Rīgā, gan Ķekavas novadā, gan citviet
Latvijā, kā arī Igaunijā.
Pie mums pieejami arī kopēšanas,
drukāšanas, skenēšanas un faksa pakalpojumi. Ceļotājiem piedāvājam plašu
Latvijas novadu tūrisma karšu un bukletu klāstu.
Gaidām Tūrisma koordinācijas centrā
Doles Tautas namā Rīgas ielā 26 – pretī
baznīcai. Strādājam katru darba dienu no plkst. 9 līdz 20 un brīvdienās no
plkst. 10 līdz 18 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 14 līdz 15. Tālrunis uzziņām – 27017333.
Diāna Spertāle

6.

martā svinīgi tika atklāta ap
meklētājiem uz laiku slēgtā Kat
lakalna bibliotēka, kas atrodas
19. gadsimta beigās celtajā Katlakalna
Tautas namā.

Bibliotēkas telpas ir ne vien skaisti izremontētas, bet kļuvušas arī daudz plašākas.
Remontdarbi veikti 141,3 m2 lielā platībā:
renovētas iekštelpas, pārbūvēti iekšējie
ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes tīkli, kā arī izbūvēta jauna vēdināšanas sistēma. Pārbūves rezultātā bibliotēka
no nepilniem 60 m2 paplašināta līdz teju
153 m2.
Aicinām sekot līdzi Katlakalna bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, izstādēm, kā
arī izmantot tās piedāvāto grāmatu klāstu.
Katlakalna bibliotēka ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai skolēni un studenti varētu
apgūt mācību vielu un realizēt savus skolas
darbus, izmantot internetu un pieejamo literatūru. Aicināts ikviens interesents!
Alise Patmalniece
Bibliotēku atklājot

foto: Velga Kūkuma

Pērc biļetes Ķekavā!

Katlakalna bibliotēka atklāta

Sveicot ilggadējo bibliotekāri
Vairu Lorbergu (no kreisās)

Daugmalē tiekas ar „Šķērsielas” režisoru

25.

februārī Daugmales multi
funkcionālajā centrā Ķeka
vas novada iedzīvotāji tikās
ar režisoru, Triju Zvaigžņu virsnieku
Ivaru Selecki, lai noskatītos pēdējo no
filmu triloģijā „Šķērsiela” iekļautajām
filmām „Kapitālisms Šķērsielā”.
Šķērsiela ir 800 m gara iela Pārdaugavā, kas
filmas radošajai komandai kalpojusi par
materiālu precīzam laikmeta un cilvēku
likteņu atspoguļojumam. Aiz izteiksmīgajiem filmas tipāžiem – reāliem šīs ielas
iedzīvotājiem – ļauts atpazīt ne tikai konkrētus cilvēkus ar to vājībām un rakstura
iezīmēm, bet arī latviešu tautas dramatiskās likteņgaitas.
Šajā filmā režisors, iespējams, neapzināti

foto: Alise Patmalniece
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Režisors Ivars Seleckis
ielaužas katra skatītāja zemapziņā un rotaļājas ar katra iekšējām bailēm, sajūtām un
emocijām. I. Seleckis nevairās no ironijas,
sarkasma un traģiskās realitātes, kas pasā-

kuma apmeklētājiem šķita tik aizraujoša
un dramatiska vienlaikus. Patiesais cilvēku ikdienas atspoguļojums liek aizdomāties, novērtēt un pārdomāt savu ikdienu,
cilvēkus sev apkārt un paskatīties, kas notiek arī tālāk, aiz savas sētas žoga.
Daugmales kultūras organizatore Anita
Lubova: „Filmas demonstrēšanas laikā skatītāji dzīvoja līdzi Šķērsielas varoņiem – bija
gan smiekli, gan rūgtums par redzēto, kas
daudziem lika aizdomāties par līdzcilvēkiem,
kuri tepat vien ir mums blakus, par likteņiem
un dzīvesstāstiem, kuri slēpjas mūsos pašos.”
Paldies biedrības „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” vadītājai Ievai Pitrukai
par iespēju skatīties filmu Daugmalē un
klātienē tikties ar tās režisoru.
Alise Patmalniece

Pirmā baznīcas torņa skatu karte Latvijā

Ķ

ekavas novada Tūrisma koordi
nācijas centrs izveidojis Latvijā
pirmo baznīcas torņa skatu karti,
kurā ikviens var iepazīties ar visiem ap
skates objektiem, kas redzami no DolesĶekavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās
baznīcas torņa. Šī karte pirmo reizi tika
prezentēta tūrisma izstādē „Balttour
2014”.
Baznīcas skatu torņa augstums ir 15
metri. No tā var redzēt gan Rīgas radio un
televīzijas torni un Saules akmeni galvaspilsētā Rīgā, gan, paveroties uz otru pusi,

Rīgas HES dambi un Salaspils ūdenstorni.
Tāpat ikviens var apskatīt ierastos
objektus, piemēram, tirdzniecības centru
„Liiba”, putnu fabriku „Ķekava” un Odukalna ūdenstorni, no cita, neierasta skatupunkta. No baznīcas torņa augstumiem
var vērot ne tikai arhitektoniskos objektus,
bet arī baudīt skaistos Daugavas krastus,
Doles salu un dabas ainavas.
Lai pilnvērtīgāk varētu izbaudīt ainavu
un skatu kartes iespējas, vēlams līdzi ņemt
kompasu un tālskati. Nepieciešamības
gadījumā ekskursanti šīs lietas varēs aizņemties Ķekavas novada Tūrisma koordi-

nācijas centrā Rīgas ielā 26, Ķekavā, tālr.
27017333.
Skatu kartes elektronisko versiju iespējams lejuplādēt novada kultūras interneta
vietnē www.parkulturu.lv.
Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās
baznīcas tornis pieejams apmeklētājiem
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 13
līdz 16 un sestdienās no plkst. 10 līdz 15,
citos laikos – iepriekš piesakoties. Uzkāpšana baznīcas tornī – par ziedojumu. Skatu
torņa apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālr. 26018531.
Alise Patmalniece
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Justs Sirmais jeb
kad matemātika satiekas ar mūziku

J

Paralēli mācībām Justs aktīvi muzicē savā
grupā „Tax free”, piedalās dažādos projektos un spēj atlicināt laiku, lai būtu lielisks draugs. Justs turpina aktīvi darboties
Ķekavā, lai gan jau iekarota arī galvaspilsēta Rīga, proti, Justs iesaistījies „Rīga 2014”
pasākumos kā brīvprātīgais un ir diriģenta
Inta Teterovska padomnieks. Vienā no zināmākajām kustībām Latvijā „Ghetto games”
dziedāšanas konkursā „Ghetto faktors” Just
sieguva 2. vietu, nedēļas nogalēs viņš izklaidē publiku zināmākajās jauniešu izklaides
vietās, kā arī organizē grupas koncertus savam nu jau samērā kuplajam fanu pulkam.
2013. gadā Justs piedalījās un ieguva galveno balvu rokkonkursā „Bliez no bedres”
Ķekavā, viņš bieži redzēts Ķekavas novada
jauniešu padomes organizētos pasākumos
gan kā apmeklētājs, gan kā dalībnieks.
14. februārī Justs un viņa grupa muzicēja
kopā ar Ingu Lagzdiņu un draugiem muzikālajā uzvedumā „Mīlas čardašs”.
– Kas ir tava Ķekava? Ko tā nozīmē tev?
– Mana Ķekava ir manas mājas, mana
ģimene un mani draugi. Tas vienmēr ir bijis un vienmēr būs mans ciemats. Šī vieta
man nozīmē mieru, draudzību un sirsnību.
Šeit es jūtos vislabāk.
– Kā nonāci pie mūzikas? Kā saprati,
ka tas ir tavs?
– Tas, kā nonācu pie mūzikas, ir ļoti
vienkārši. Mamma mani jau pavisam
mazu aizveda uz mūzikas skolu. Tieši tik
vienkārši. Bet tas, kā es sapratu, ka tas ir
mans, notika citādi. To es sapratu pēc pirmajiem koncertiņiem. Es sajutu to neaprakstāmo saviļņojumu un sapratu, ka tas

publicitātes foto

usts Sirmais ir ķekavietis jau kopš
dzimšanas. Iedvesmojošs jaunietis,
kurš pašlaik mācās Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas 12. klasē.

Justs Sirmais
ir mans, ka gribu nodarboties tieši ar to.
Tā sajūta ir tāda kā narkotika. Tu gribi vēl
un vēl, un vēl...
– Tava personība, izrādās, ir ļoti
daudzšķautņaina... Kā vari savienot tik
ļoti atšķirīgo – matemātikas formulas,
ko apgūsti Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, un
radošo, muzikālo lidojumu?
– Es uzskatu, ka mūzika un matemātika ir ļoti līdzīgas. Lai gan šķiet, ka mūzika ir ļoti abstrakta un nekonkrēta, tomēr
arī tur ir daudz konkrētības, formulu un
tā sauktās ātrās domāšanas. Tas var likties
nedaudz absurdi, taču arī matemātikā ir
daudz radošuma. Man šķiet, ka šīs divas
sfēras nav atšķirīgas, un ir ļoti loģiski, ka
tad, ja tev padodas viena, tev padosies arī
otra.
– Zinu, ka esi ceļojis pa pasauli un
muzicējis. Pastāsti, kur esi bijis, kādi
iespaidi, sajūtas, spilgtākie notikumi un
varbūt ne tik saulainā avantūras puse
palikusi prātā.
Pa pasauli neesmu ceļojis, tas būtu pārāk plaši teikts, bet pagājušajā vasarā ar
autostopiem devos no Ķekavas līdz Parīzei un atpakaļ, paralēli muzicējot uz ielām lielākajās pilsētās. Iespaidi bija spilgti.

Dažādas pilsētas, dažādi cilvēki. Pilnīgi
cita mentalitāte un kultūra. Tas viss mani
ļoti vilina un iedvesmo, bet noteikti nav
tik viegli un vienkārši, kā biju to iedomājies sākotnēji. Ir diezgan grūti gan emocionāli, gan fiziski. Visvairāk adrenalīnu
uzsita tas, ka pārvietojāmies stopējot, tas
bija kā lēciens nezināmajā.
– Kas ir tas, uz ko tu tiecies jeb, kā
skolas domrakstos raksta, „pēc pieciem,
desmit, divdesmit gadiem es būšu…”?
– Es tiecos uz to, ka pēc pieciem gadiem
cilvēkiem patiks mana mūzika, tas ko es
daru un viņi nāks uz maniem koncertiem.
Un es varēšu turpināt darīt to, ko es mīlu.
– Kas ir tavs mūzikas žanrs? Vai var
būt vēl esi tā meklējumos?
Grūti pateikt, kurš ir mans mūzikas
žanrs, jo ikdienā izpildu ļoti dažādu mūziku, tādēļ izšķirties par vienu konkrētu
man pagaidām liekas neiespējami.
– Kā sauc tavu grupu? Vai arī ārpus
muzicēšanas jūs esat draugi un labi sa
tiekat?
– Manu grupu sauc „TaxFree”. Grupas
nosaukums radās tā sauktās prāta vētras
jeb brainstorming laikā, diskutējot par to,
ko katram grupas dalībniekam nozīmē
mūzika. Mums mūzika ir galvenais, un tā
arī ir mūsu pievienotā vērtība, tāpēc šāds
nosaukums šķita pietiekami skanīgs, viegli
iegaumējams un mūsu radošo vīziju un
sajūtas raksturojošs. Protams, ka arī ārpus
muzicēšanas esam ļoti tuvi draugi. Manuprāt, bez tā jau nevar.
– Kas tevi iedvesmo?
– Visvairāk mani iedvesmo labi koncerti, pēc kuriem es mājās vairs nevaru atrauties no klavierēm, un cilvēki, kuri dara to,
ko mīl, un mīl to, ko dara.
Dari to, ko mīli, un mīli to, ko dari!
Alise Patmalniece

Mans vaļasprieks

Piesaki gaismas nesēju

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) At
balsta biedrība arī šogad gaidīs lasītāju un
pagastu iedzīvotāju stāstus un vēstules par
bibliotekāriem – gaismas nesējiem.
Konkurss „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” notiek jau astoto gadu. Tā ir
iespēja atrast un izcelt darbīgus, radošus
un pašaizliedzīgus mūsu mazo „gaismas
piļu” darbiniekus. „Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs” ir lasītāju balva un atzinība savam bibliotekāram. Pateicoties
konkursam, visa Latvija var uzzināt par
aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri palīdz
uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.
Biedrība šogad gaidīs stāstus par bibliotekāriem Latvijas pagastos, lai kopīgi pateiktu
paldies par viņu entuziasmu un radošumu,
rūpēm par saviem lasītājiem, savas bibliotēkas izveidošanu par vietējo Gaismas pili,
radošu nodarbju organizēšanu, mājīgu bibliotēkas vidi, laipnību un smaidu. Biedrība
aicina atkārtoti pieteikt arī tos bibliotekārus,
kuri līdz šim vēl balvu nav saņēmuši.
Pieteikumi un fotogrāfijas, kas stāsta par
bibliotekāra aktivitātēm, līdz 21. martam
jānosūta LNB Atbalsta biedrībai (adrese:
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001) vai uz epastu gaisma@gaisma.lv.
Sanita Kitajeva

Veido skices Ķekavas
sākumskolas ēdamzālei

Egijas Smeiles skice
Ķekavas Mākslas skolā uzsākts darbs pie
skiču veidošanas jaunās Ķekavas sākum
skolas ēdamzāles sienas noformējumam.
Audzēkņu darbus paredzēts iesniegt un
izvērtēt aprīļa vidū Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļā.
Agnese Kampmane

Lai top
Daugmales ģerbonis!

Ķ

foto: Alise Patmalniece

ekavas kultūras nams sāk jaunu
izstāžu ciklu „Mans vaļasprieks”.
Pirmā šīs izstādes autore ir
Ķekavā visiem pazīstamā Ingera
Bērziņa, kura visu savu darba mūžu no
strādājusi Ķekavas aptiekā kopš pirmās
tās pastāvēšanas dienas. Starp citu, šogad
Ķekavas aptieka svin 40 gadu jubileju.
Par Ingeras fotogrāfijām var teikt, ka tās
visas ir ar garšu, ar baudu, ar filozofiju.
Viņas dzīves moto – „Dzīvot sev, dzīvot
aktīvi un tajā visā dalīties ar citiem”. Dzīves aktivitātēm Ķekavā viņa iedvesmo arī
savas vienaudzes: peldēšana, vingrošana,
nūjošana, joku diena, smilšu diena, kar
tupeļu diena, mālu diena – to visu ir noorganizējusi Ingera, un Ķekavas dāmas
seniores par to viņai ir ļoti pateicīgas. Arī
par ceļojumu iespaidiem Ķekavas biblio-

Īsumā

Kultūra 15

Izstādes autore Ķekavas kultūras namā
tēkā, kuri ir bijuši kā spilgti piedzīvojumi.
Paldies Ingerai par jauko izstādi saka
Ķekavas kultūras nams un aicina visus

ķekaviešus un Ķekavas viesus to apmeklēt
līdz Lieldienām.
Marija Patmalniece

Ķekavas novada pašvaldība aicina
visus Daugmales iedzīvotājus iesais
tīties Daugmales ģerboņa tapšanā.
Daugmale ir īpaša vieta ar skaistām
dabas ainavām, savu pilskalnu, Nāves
salu un sava pagasta burvību.
Iedzīvotāji ir tie, kuri Daugmali izjūt
visspēcīgāk – caur savu sētu, ģimeni,
draugiem, piedzīvojumiem un atmiņām.
Pagasta ģerbonim ir jābūt ar savu stāstu,
ko vislabāk var atainot paši daugmalieši,
uzsverot savas apdzīvotās vietas identitāti.
Savas idejas un priekšlikumus, ko jūs
vēlētos redzēt Daugmales ģerbonī, lūdzam
iesūtīt līdz 14. aprīlim uz e-pastu daugmale
@kekava.lv vai nosūtīt pa pastu Daugmales pagasta pārvaldei („Salnas” Ķekavas
novads, Daugmales pagasts, Daugmale,
LV-2124), vai personīgi ienesot pārvaldē,
Klientu apkalpošanas centrā.
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS KULŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
„Baložu cālis 2014” – pirmsskolas vecuma bērnu vokālais konkurss vecuma
kategorijās: CĀLIS 2–5 g. un CĀLIS SENIORS 6–7 g. Dalībnieks konkursā piedalās
15. martā plkst. 11.00
ar vienu dziesmu.
Ieejas maksa: EUR 1,42 (Ls 1), bērniem no 4 g. EUR 0,71 (Ls 0,50).
„Baložu pavasara danči 2014” – VI starptautiskais vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvu festivāls. Piedalās: „Umbsoelg” (Igaunija), „Viesula” (Lietuva), „Straupe”
22. martā plkst. 16.00 (Straupe), „Krišjānis” (Valdemārpils), „Bānītis” (Rīga), „Savieši” (Katlakalns), „Brīze”
(Lapmežciems), „Baloži” (Baloži) un folkloras kopa „Cēlāji” (Carnikava). Ieejas
maksa: EUR 1,42 (Ls 1), bērniem un pensionāriem EUR 0,71 (Ls 0,50).
„Pavasaris dabā - sirdī prieks”. Pensionāru pavasara atpūtas vakars ar pašmāju
un viesu kolektīvu uzstāšanos. Pasākums pie galdiņiem, līdzi ņemiet cienastu!
29. martā plkst. 14.00
Pieteikšanās līdz 25. martam pa tālr. 28314746 (Mudīte) vai 28620351 (Ludmila).
Ieeja – bez maksas.
„Kapitālisms Šķērsielā”. Režisora Ivara Selecka un scenārista Tālivalža Margēviča
4. aprīlī plkst. 18.00
pilnmetrāžas dokumentālā filma, jaunākā Latvijas kino lielfilma. Pirms seansa
tikšanās ar filmas režisoru Ivaru Selecki. Ieeja: EUR 1,42 (Ls 1).
„Kas par traku, tas par traku” – jautrs muzikāli izglītojošs piedzīvojums visu
vecumu bērniem. Veltīts Ojāra Vācieša 80. jubilejai. Lomās: E. Silāre (aktrise),
7. aprīlī plkst. 10.00
M. Bezmers (ģitāra), K. Balčus (čells), G. Grīnbergs (vijole), E. Balčus (klavieres,
flauta, blokenšpīle, ksilafons). Režisore: Dita Balčus. Ieejas maksa: EUR 3 (Ls 2,11).
„Zvaigzne 2014” – skolēnu vokālais konkurss ansambļiem un solistiem vecuma
grupās 7–10 g., 11–14 g. un 15–19 g. Pieteikšanās līdz 4. aprīlim, papildu
12. aprīlī plkst. 16.00
informācija www.kekava.lv, pa tālr. 26551966, 67917453 vai Baložu kultūras
namā. Ieejas maksa: EUR 2,13 (Ls 1,50), bērniem un pensionāriem EUR 1,42 (Ls 1).
21. aprīlī plkst. 16.00 Izrāžu apvienība „PANNA” ar izrādi „Līgavainis” dosies uz Baložiem, kur Lauris
Dzelzītis meklēs ideālo līgavu. Biļetes nopērkamas Baložu KN kasē un visās
„Biļešu Paradīzes” kasēs Latvijā. Ieejas maksa: EUR 6; 7; 8; (Ls 4,22; 4,92; 5,62).
(Otrās Lieldienas)
DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
Atkārtoti pēc iedzīvotāju lūguma nodarbība „Celaines aušana” mājā „Alpi”.
14. martā plkst. 18.00
Lūgums iepriekš sazināties par dalību – tālr. 26648571.
18. martā plkst. 18.00. Mājā „Alpi” tikšanās ar režisori un grāmatas „Eņģeļu vēstījumi” autori Diānu Bērzu.
Dalības maksa – EUR 1,42.
DMC tikšanās ar režisori Dzintru Geku, filmas „Ķekavas SINOPSE”
21. martā plkst. 19.00
demonstrēšana. Ieejas maksa – EUR 2,13.
Mājā „Alpi” tikšanās un sarunas ar mācītāju, vēsturnieku un grāmatas „Senbaltu
4. aprīlī 18.00
vēsture” autoru Andreju Kavaci. Tēma – „Ko nemāca skolās par vēsturi”.
Ieeja – bez maksas.
DAUGMALES KERAMIĶU RADOŠĀS DARBNĪCAS
Daugmales radošo darbnīcu telpās (mājā „Salnas”, 3. stāvā) leļļu darbnīca
3.–6. marts
„Mīļāko pasaku varoņi”. Informācija tālr. 29265723 (Inta Radziņa).
Daugmales multifunkcionālajā centrā izstāde „Krāsainais Zirga gads”.
Līdz 17. martam
Informācija pa tālr. 29265723 (Inta Radziņa).
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
PAVASARA SADZIEDĀŠANĀS „Lai palo prieks”. Piedalās Ogres kultūras centra
sieviešu koris „Rasa” (mākslinieciskā vadītāja A. Birziņa) un Ķekavas kultūras
15. martā plkst. 17.00
nama vīru koris „Ķekava” (mākslinieciskais vadītājs A. Platpers).
Ieeja – bez maksas.
Tikšanās ar aktrisi Olgu Dreģi „Es savā mūžā daru to, kas ir mans
aicinājums”. Ieejas maksa – EUR 4,27 (Ls 3,00). Biļetes iepriekš var iegādāties
16. martā plkst. 16.00
Tūrisma koordinācijas centrā, Rīgas ielā 26, vai stundu pirms pasākuma Doles
Tautas namā.
TAUTAS DZIESMU KONCERTS „Nāc, Lieldiena, pār augstu kalnu”. Piedalās
bērnu vokālie ansambļi „Cīrulītis” (vad. M. Ikasa un L. Saveļjeva), „Kamolītis” (vad.
13. aprīlī plkst. 16.00
D. Bula) un privātskolas „Gaismas tilts 97” vokālais ansamblis (vad. I. Millere).
Ieeja – bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Teātra izrāde ģimenēm ar bērniem – S. Maršaks „Kaķu nams” Krimuldas novada
Raganas amatierteātra iestudējumā.
22. martā plkst. 14.00
Biļetes: EUR 1,50 (Ls 1,05), pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas. Biļetes
nopērkamas izrādes dienā Katlakalna Tautas namā.
IK „Vecie draugi” aicina uz tematisku tikšanos „Es pavasarī ieeju kā mājās”,
12. aprīlī plkst. 12.00 īpašais viesis – Latvijas Lepnums, Lāču mamma Velga Vītola ar Līgatnes dabas
taku iemītnieku dzīves stāstiem. Biļetes: EUR 3,56 ( Ls 2,50).
Lieldienu lustes – teātris, radošās darbnīcas, tradicionālā Lieldienu zupa –
21. aprīlī plkst. 12.00
Katlakalna Tautas nama pagalmā.
Teātra izrāde „DZEJNIECE. Mirdzas Ķempes mīlestība”
Lomās: R. Vazdika, A. Bulis, Ģ. Šolis.
25. aprīlī plkst. 19.00
Biļetes: iepriekšpārdošanā EUR 8 (Ls 5,62), pasākuma dienā EUR 9 (Ls 6,32),
nopērkamas „Biļešu servisa” kasēs un Katlakalna Tautas namā.
Līdz 30. martam
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Pensionāru balle „Katrā pūpolā atslēga priekam”: plkst. 12 – sapulce; plkst. 13 –
15. martā plkst. 12.00
koncerts; plkst. 14 – saviesīgā daļa.
23. martā plkst. 11.00 Novada mazo vokālistu konkurss „Odziņa”.
Teātra izrāde maziem bērniem „Vilks”. Biļetes: EUR 2,85 (Ls 2) nopērkamas
24. martā plkst. 11.00
iepriekš pārdošanā Ķekavas kultūras nama kasē.
25. martā plkst. 18.30 Diskusiju klubiņš „Tikšanās ar deputātu” – sarunas, jautājumi, atbildes.
Tradicionāls Teātra dienai veltīts koncertuzvedums „Gandrīz Blaumanis” ar
2. aprīlī plkst. 19.30
atraktīvu pašmāju kolektīvu piedalīšanos. Ieeja – bez maksas.
6. aprīlī plkst.
Rokdarbu pulciņa „Labieši” radošās darbnīcas „Nāc nākdama, Lieldieniņa” – olu
13.00–16.00
appērļošana, zaķu tamborēšana, sveču tīšana, stikla apgleznošana, filcēšana u.c.
12. aprīlī plkst. 19.00 TDA „Zīle” tradicionālais vārda dienas koncerts. Ieeja – bez maksas.
21. aprīlī plkst. 16.00 Kuldīgas kustību teātra izrāde „Ceļojums uz Turieni”. Biļetes: EUR 1,42
Ingeras Bērziņas fotoizstāde no cikla „Mans vaļasprieks” apskatāma kultūras
Līdz 20. aprīlim
nama 2. stāva foajē darba laikā.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
12. martā plkst. 15.00 Sarunas muzejā – tikšanās ar Eduarda Otomara Jēkabsona audzēkņiem.
1. aprīlī plkst. 14.00–
Joku diena Ķekavā, Doles Tautas namā
16.00
Skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursa „Pa-smejies” dalībnieku un „dižkoku” –
1. aprīlis- 31. maijs
Ozoliņa, Bērziņa, Oša, Liepiņa – darbu izstāde.
Līdz 29. martam
Izstāde „Novadnieki – jubilāri 2014”
Pastāvīgā ekspozīcija „Ķekava laiku lokos”
Sekojiet līdzi kultūras notikumiem arī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
http://twitter.com/parkulturu un mājaslapā www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
„Eža kažociņš”. Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140
„Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”. Rakstniekam Jānim Purapuķem – 150
12. – 29. martā
„Ūdens ceļš”. 22. martā – Pasaules ūdens diena
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
„Tas trakais kavalieru gads”. Aīdai Niedrai – 115
Izstādes:
1. – 5. aprīlī
„Smejies vesels!” 1. aprīlis – Joku un smieklu diena
2. – 9. aprīlī
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
1. – 15. aprīlī
„Raiba, raiba Lieldieniņa”. Gaidot Lieldienas (bērniem)
„Sarežģītais zvirbulēns”. Rakstniekam Vikam – 75
„Latvijas personība”. Aktierim Ēvaldam Valteram – 120
„Deg uguntiņa”. Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 90
„Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs”. Nāk Lieldienas.
„Būt veselam – tas ir modē!!!” 7. aprīlī – Pasaules veselības diena
„Brīnumu pasaulē”. Rakstniekam Jānim Širmanim – 110
12. martā plkst. 10
Pasākums lasīšanas veicināšanas programmas ietvaros – UNESCO „Stāstu laiks”
18. martā plkst. 11
Ķiparu-piparu rīta stunda bibliotēkā (mazuļiem)
19. martā plkst. 18
Sarunas ar rakstnieci un žurnālisti Līgu Blauu. Būs apgāda „Jumava” grāmatu galds.
21. martā
Pasaules ūdens diena – pasākums Baložu vidusskolas skolēniem
26. martā plkst. 10
E-prasmju nedēļas pasākums – internetbankas lietošanas apmācība
24. martā plkst. 18
Jauno grāmatu apskats
15. aprīlī plkst. 15
Gatavojam Lieldienu rotājumus – radošā darbnīca bērniem
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
Izstādes:
17. – 28. martā
„Aizvesto piemiņai”
14. – 22. aprīlī
„Nāc, nākdama, Lieldieniņa”
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
12. – 15. martā
Eiropas diena
Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140
16. – 20. martā
Latviešu leģionāru piemiņas diena
21. – 25. martā
Pavasara sākums. „Aiz kalniņa lejiņā sidrabota upe tek...”
23. – 25. martā
Rakstniecei Aīdai Niedrai – 115
25. – 27. martā
Komunistiskā genocīda upuru atceres diena
27. – 31. martā
Starptautiskā teātra diena
1. – 6. aprīlī
Starptautiskā bērnu grāmatu diena – H. K. Andersenam dzimšanas diena
7. – 10. aprīlī
Pasaules veselības diena
11. – 15. aprīlī
Kādas dabas veltes ēdīsim šajā mēnesī
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
14.–23. martā
Vācu–amerikāņu fiziķim Albertam Einšteinam – 135
19.–31. martā
Literatūrzinātniecei Dacei Lūsei – 65
19.–31. martā
Rakstniecei Aīdai Niedrai – 115
22.–31. martā
Pasaules ūdens diena
24.–31. martā
No Latvijas izvestos atceroties
1.–15. aprīlī
Rakstniekam Vikam – 75
2.–15. aprīlī
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
4.–15. aprīlī
Rakstniekam Jānim Širmanim – 110
7.–15. aprīlī
Pasaules veselības diena
7.–15. aprīlī
Austriešu rakstniekam J. M. Zimmelam – 90
19., 26. martā
„Grāmatu tārpiņš” aicina – klubiņa nodarbība
2., 9. aprīlī plkst. 10.30
27. martā plkst. 17
„Grāmatu klubiņa” tikšanās

