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Godina zelta pārus

Ķekavā

15. novembrī plkst. 20
Ķekavas kultūras namā
Svētku pasākums

Šķērsu dienu saule tek!
Ieeja bez maksas.

Baložu pilsētā

15. novembrī plkst. 19
Baložu kultūras namā
Svētku pasākums

Tu esi Latvija!

Ieeja bez maksas.
Balle plkst. 21 spēlē Brāļi Auzāni & band,
Ieejas maksa Ls 4 (€ 5,69),
ar Drauga karti Ls 3 (€ 4,27).

Katlakalnā

Ibsens Pērs Gints

KC Mazā ģilde teātra
studijas izpildījumā. Ieeja bez maksas.

Daugmalē

14. novembrī plkst. 18
Daugmales multifunkcionālajā centrā
Koncertpasākums

Spēka dziesmas Latvijai

16. novembrī plkst. 18
Daugmales multifunkcionālajā centrā
svētku pasākums

Latvijai 95!

Ķekavas novada jauniešu
simfoniskā orķestra un Daugmales
izpildītāju koncerts.

Foto: Artūrs Zālītis

16. novembrī plkst. 15
Katlakalna Tautas namā
Teātra izrāde

Viens no zelta pāriem – Bērziņu ģimene
Retro fotostudijā pirms pasākuma
Divi cilvēki viens otram iet pretī, lai kaut kad kaut kur reiz satiktos. Iet pretī kopš pasaulē nākšanas, kopš savas pirmās
dienas, jo tā viņu liktenī rakstīts. Divi cilvēki viens otram iet pretī, kamēr dzīvo, kamēr elpo, iet pretī caur dzīvi, caur
mūžu, caur likteni. Iet pretī, lai sadotos rokās un tālāk soļotu blakus – visu mūžu un daudz, daudz ilgāk – līdz Zelta kāzām
un tālāk vēl.
Turpinājums 8. un 9. lpp.

Latvija! Lai visi mūsu darbi Tev ir kā zelts.
Lai tie ir nesavtīgi un kļūst Tev par dārgu rotu.

Sveicu Ķekavas novada iedzīvotājus
Latvijas 95. dzimšanas dienā!
Ķekavas novada domes vārdā
Valts Variks, domes priekšsēdētājs
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2 aktuāli
Atklās jaunās sociālā
aprūpes centra telpas

Sakārto ūdenssaimniecību Baložos

Atzīmējot Starptautisko sociālo darbinieku dienu, 12. novembrī Ķekavā
notiks vairāki ar sociālo jomu saistītie
pasākumi.
Plkst. 14 tiks atklātas Ķekavas soci
ālās aprūpes centra jaunizveidotās telpas
un izbūvētais lifts cilvēkiem ar invalidi
tāti (Gaismas iela 19, k. 8, 3. stāvā). Uz
atklāšanu ir aicināts ikviens novadnieks.
Plkst. 15 Ķekavas sociālajā aprūpes
centrā notiks svinīgais brīdis, lai sveiktu
un godinātu mūsu novada sociālā darba
veicējus profesionālajos svētkos.

Aicinām visus uz kopīgu apspriedi
22. novembrī plkst. 18 Mellupu sociālās mājas saieta zālē.
Nāciet un paudiet savas idejas par
saieta zāles izmantošanas iespējām. Pie
mums viesosies Ķekavas sociālās aprū
pes centra direktore Ingūna Zirne un
Ķekavas novada domes priekšsēdētaja
vietnieks Igoris Malinauskas. Neformālā
gaisotnē apspriedīsim sociālās mājas un
citas novada aktualitātes. Līdzi jāņem
mazs cienasts.
Priekšlikumus un idejas var izteikt,
arī piezvanot sociālās mājas pārvaldnie
cei I. Bošai pa tālr. 28698372 vai rakstot
uz e-pastu mazmellupi@inbox.lv.
Atgādinām, ka sociālajā centrā
Mellupos var uztaisīt dokumentu kopijas,
aizpildīt un iesniegt iesniegumus Ķekavas
novada pašvaldībai. Uz tikšanos!

Sveicam sociālos
darbiniekus!

Sociālā darbinieka loma cilvēka dzīves
līkločos ir neaizstājama, īpaši dzīves
grūtākajos brīžos, sociālais darbinieks
sniedz žēlsirdību, rada labestību ne tikai
savu amata pienākumu ietvaros, bet arī
sirdsapziņas un dvēseles balss vadīts.
Tāpēc Starptautiskajā sociālo darbi
nieku dienā novēlam visiem sociālā darba
veicējiem neatlaidību un pacietību,
kas vainagos jūsu svētīto darbu arī turp
māk!
Ķekavas novada domes vārdā
Igoris Malinauskas,
domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālajos jautājumos
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Foto no BKS arhīva

Mellupu, Plakanciema
un Dzērumu iedzīvotāji!

SIA Baložu komunālā saimniecība
(BKS) veiksmīgi nodevusi ekspluatāci
jā iepriekšējā kārtā būvētos ūdensap
gādes un kanalizācijas tīklus, kā arī sā
kusi būvniecības darbus jau pie tīklu
izbūves nākamajā kārtā.
Pie ekspluatācijā nodotajiem tīkliem ie
dzīvotāji var pieslēgties un saņemt Baložu

komunālās saimniecības sniegto pakalpoju
mu pēc tam, kad uzstādīts skaitītājs, kuru
noplombējuši BKS darbinieki, un noslēgts
līgums par pakalpojuma saņemšanu.
Savukārt pie jaunizbūvējamiem tīkliem
būs iespēja pieslēgties pēc BKS attiecīgās
atļaujas saņemšanas, bet saņemt pakalpo
jumu – pēc skaitītāja uzstādīšanas, kuru
noplombējuši BKS darbinieki, un līguma

Izmaiņas komunālo pakalpojumu jomā
Ministru kabinets (MK) pieņēmis grozī
jumus noteikumos, kas nosaka kārtību,
kādā dzīvokļu īpašnieki norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
lietošanu.
Gan 2009. gadā pieņemtie MK noteikumi
(nr. 1013), gan to jaunie grozījumi sa
ņemto pakalpojumu maksas aprēķinos
piemērojami daudzdzīvokļu mājām, kur
dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku
biedrības kopsapulcē nav vienojušās par
citu aprēķinu kārtību.
Daudzdzīvokļu apsaimniekotājs Ķeka
vas pagastā Ķekavas nami vērš iedzīvotāju
uzmanību, ka jaunās izmaiņas radījušas
neviennozīmīgu reakciju gan no dzīvokļu
īpašnieku, gan no pārvaldnieku (apsaim
niekotāju) puses.

Kas tad ir mainījies?

Starpības starp mājā uzskaitītā kopējā
ūdens daudzuma un atsevišķos dzīvokļos
uzskaitītā kopējā ūdens daudzuma sadalī
šanas kārtība.
Līdz šim daļa iedzīvotāju nenodeva ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumus un neielaida
pārvaldnieku dzīvoklī pārbaudes veikšanai.
Tas bija viens no iemesliem, kādēļ radās tā
dēvētā ūdens patēriņa starpība, par kuru jā
maksā visiem dzīvokļu īpašniekiem.
Saskaņā ar grozījumiem – ja dzīvokļa īpaš
nieks trīs mēnešus nenodos pārvaldniekam
dzīvokļa skaitītāja rādījumus, neuzstādīs skai
tītājus vai neielaidīs pārvaldnieku mājoklī pār
baudes veikšanai, viņam būs jāapmaksā mājas
kopējā ūdens patēriņa starpība. Tāda pati kār
tība tiks piemērota, ja pārbaudē tiks konstatēts,

ka dzīvoklī uzstādītais skaitītājs ir bojāts, nav
noplombēts vai vairāk nekā trīs mēnešus nav
verificēts. Ja visiem mājas dzīvokļiem būs uz
stādīti verificēti skaitītāji, rādījumi ziņoti un
pārvaldnieks tiks ielaists skaitītāju rādījumu
pārbaudes veikšanai, tad starpību starp mājas
kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu
īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patē
riņu dzīvokļa īpašnieki segs atbilstoši atsevišķo
īpašumu skaitam.
Ieteikums tiem dzīvokļu īpašniekiem,
kam nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji,
uzstādīt tos līdz 2013. gada 31. decembrim, lai
ar nākamā gada 1. janvāri nebūtu jāapmaksā
mājas kopējā ūdens patēriņa starpība.

Ūdens skaitītāju uzstādīšanas un
verificēšanas kārtība dzīvokļos

Līdz šim noteikumos nebija precīzi atrunāta
ūdens patēriņa skaitītāju pievienošanas vie
tas plombēšanas kārtība dzīvokļos. Saskaņā
ar grozījumiem ūdens patēriņa skaitītāju
dzīvoklī uzstādīt, noņemt verificēšanai vai
mainīt joprojām drīkstēs pats dzīvokļa īpaš
nieks, pārvaldnieks vai jebkura cita persona,
taču skaitītāja pievienojuma vietā noņemt
plombu vai noplombēt drīkstēs tikai pār
valdnieka pārstāvja klātbūtnē, par ko tiks
sastādīts plombēšanas akts.
Ja skaitītāja plomba vai skaitītājs tiks no
ņemts patvaļīgi bez pārvaldnieka pārstāvja
klātbūtnes, tad uzrādītie skaitītāja rādījumi
netiks ņemti vērā, un dzīvokļa īpašniekam
būs jāapmaksā mājas kopējā ūdens patēriņa
starpība.
Līdz šim noteikumos nebija atrunāta
ūdens uzskaites uzlabošanas kārtība. Taču
saskaņā ar grozījumiem dzīvokļu īpašnieki

noslēgšanas. Taču pirms tam savā zemes ga
balā izbūvējamie tīkli ir jāatrāda BKS atvērtā
tranšejā un jānodod ekspluatācijā.
Plašāka informācija par ūdenssaim
niecības attīstības projektiem ir pieejama
BKS interneta vietnē www.sia-bks.lv vai
pieņemšanu laikos pie ūdenssaimniecības
projektu koordinatora Jura Milta.
Dace Zilvere

vai pārvaldnieks iegūst tiesības visus indivi
duālos ūdens patēriņa skaitītājus nomainīt
ar vienota parauga skaitītājiem. Par jauna
jiem ūdens mērītājiem maksās paši iedzī
votāji – to iegādes un uzstādīšanas izmaksas
tiks ietvertas mājas uzturēšanas un apsaim
niekošanas izdevumos. Skaitītāji kļūs par
mājas kopīpašumu. Lēmumu par to, kādi
ūdens skaitītāji būtu mājā uzstādāmi par ko
pējiem līdzekļiem, varēs pieņemt dzīvokļu
īpašnieki, taču, ja līdz 2014. gada 30. jūnijam
viņi nebūs izlēmuši, par ūdens skaitītāju no
maiņu varēs lemt pārvaldnieks.

Pārrēķins par prombūtnes laiku

Līdz šim cilvēkiem, atrodoties prombūtnē
vairāk par septiņām dienām, bija tiesības
pieprasīt pārrēķinu par atkritumu ap
saimniekošanu. Saskaņā ar grozījumiem
tamlīdzīgi pārrēķini netiks veikti. Uz laiku
izbraucot no mājas, dzīvokļu īpašniekiem
par atkritumu apsaimniekošanu jāmaksā
parastajā kārtībā.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Līdz šim maksa par atkritumu izvešanu bija
atkarīga no dzīvoklī deklarēto personu skaita.
Saskaņā ar grozījumiem no 2013. gada 1. ok
tobra maksa par atkritumu apsaimniekošanu
visiem dzīvokļiem tiks sadalīta vienlīdzīgi.
Veicot atkritumu apsaimniekošanas maksas
pārrēķinu no daudzdzīvokļu mājās deklarēto
personu skaita uz daudzdzīvokļu māju dzī
vokļu skaitu, SIA Ķekavas nami apsaimnieko
jamām mājām par atkritumiem no dzīvokļa
ar šī gada 1. novembri būs jāmaksā 2,18 lati
(3,11 eiro) bez 21 % PVN mēnesī.
SIA Ķekavas nami
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Arī finanšu revīzija kultūras aģentūrā atklāj naudas
izšķērdēšanu. Vainīgie jāsauc pie atbildības
Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūrā (ĶNKA) ir noslēgusies finanšu
revīzija, kurā atklāta nelietderīga paš
valdības līdzekļu izlietošana.
Auditorfirma pašvaldībai iesaka vērsties
tiesībsargājošajās institūcijās par iespēja
mo zaudējuma nodarīšanu pret atbildīga
jām amatpersonām.
“Arī auditorfirmas neatkarīgi veiktā fi
nanšu revīzija apliecina mūsu rīcības parei
zību – likvidējot šo nelikumības un naudas
izšķērdēšanas midzeni. Tā kā konstatētie
pārkāpumi apliecina, ka kultūras aģentūrā
iepriekšējās domes sasaukuma un vadības
laikā notikusi apjomīga un pastāvīga paš
valdības, proti, novada iedzīvotāju nodokļu
naudas nelietderīga un neekonomiska iz
lietošana, mums jārīkojas, lai pie atbildības
sauktu vainīgās personas,” uzsver Ķekavas
novada domes priekšsēdētājs Valts Variks.
Auditorfirmas finanšu revīzijas ziņoju
mā par ĶNKA grāmatvedības un saimnie
ciski finansiālo darbību kopš aģentūras iz
veides ir konstatēti pārkāpumi, kas attiecas
uz ĶNKA štatu sarakstiem, prēmēšanu,
uzņēmumu, autoratlīdzības un saimnie
cisko līgumu slēgšanu, grāmatvedību,
ēdināšanas un transporta pakalpojumu
izmantošanu u. c.

Piemaksas – regulāras un lielas

ĶNKA vairāk nekā divdesmit darbinie
kiem par papildu darbu regulāri, pat vai
rākus mēnešus pēc kārtas, izmaksātas pie
maksas, pārsniedzot likumā atļautos 20 %
no algas. Piemaksu apmērs svārstās no
100 līdz 480 latiem mēnesī. Darbiniekiem
izmaksātas piemaksas uz uzņēmuma līgu
ma pamata pat viņu atvaļinājuma laikā.
Kā norāda auditori, veicot piemaksas,
kas neatbilst normatīvos aktos noteikta
jiem piemaksu apjoma griestiem, ĶNKA
budžeta izdevumi ir nepamatoti palielinā
ti un būtu atgriežami pašvaldības budžetā.

Uzņēmumu līgumi slēgti uz nebēdu

ĶNKA ierasta prakse bijusi slēgt uzņēmumu
līgumus ne tikai ar fiziskām un juridiskām
personām, bet ar aģentūras darbiniekiem
par veicamajiem darbiem, kas sakrīt ar viņu
darba tiešajiem pienākumiem. Piemēram,
kā šajā situācijā – ar ĶNKA mārketinga pro
jekta vadītāju noslēgts uzņēmumu līgums
par mārketinga pasākumu organizēšanu.
Uzņēmumu līgumi slēgti, piemēram, par
anketas Drauga karte apkopošanu, par pasta
adrešu apkopošanu un elektronisko adrešu
ievadīšanu, par kultūras nama pārraudzības
pakalpojumiem, par konsultācijām saimnie
ciskos jautājumos, par gida pakalpojumiem
pamatskolas skolēniem, par informācijas
sistēmu drošības speciālista pakalpojumiem,
par informatīvo stendu sakopšanu un infor
mācijas izlikšanu. Vesela virkne uzņēmumu
līgumu slēgti ar cilvēkiem par organizatoris
kās palīdzības sniegšanu.

Uzņēmuma līgumi –
faktiski ir darba līgumi,
liedz sociālās garantijas

Finanšu revīzijā konstatēts, ka faktiski no
slēgtie uzņēmumu līgumi atbilst darba
līguma pazīmēm, jo tajos nav skaidri defi
nēts darba uzdevums, darba veids, apjoms
un cena, kā arī akti par darbu izpildi faktis
ki neko nepasaka par veikto darba veidu, tā
pārkāpjot attaisnojuma dokumenta nofor
mēšanas prasības. Piemēram, uzņēmuma
līgums paredz, ka fiziskā persona veiks sī
kos remontdarbus, bet darbu pieņemšanas
nodošanas aktā teikts, ka “izpildītājs veicis
jurista pakalpojumus 40 stundas”.
ĶNKA ir slēgusi ar darbiniekiem uz
ņēmuma, nevis darba līgumus, tā dar
biniekam liedzot saņemt visas sociālās
garantijas, kas pienākas darba ņēmējam
saskaņā ar darba līgumu.

Nepamatoti palielina algas

Darba algas 2011. gadā celtas vairākkārt
(no 600 uz 750 latiem, 500 uz 550 latiem,
755 uz 795 latiem, 400 uz 550 latiem), un
revīzijā netika uzrādīti dokumenti, kas pa
matotu algu palielināšanu.
Ir noteiktas nepamatoti lielas algas,
piemēram, vienā gadījumā aprēķinātā alga
pat bijusi 1310 lati, bet nav saprotams, par
ko, jo vienlaikus izpildīt 2,5 slodzes dar
ba apjoma nav iespējams. Vienlaikus ticis
maksāts par vienu darbu diviem cilvēkiem.
Tāpat auditori konstatējuši, ka ir pār
kāpts Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības li
kums, aģentūras direktoram izmaksājot
pabalstu par bērna piedzimšanu.

Bez iepirkuma tērē naudu pārtikai,
degvielai, internetam un juristiem

Izvērtējot ĶNKA noslēgtos saimnieciskos
līgumus un veiktās iepirkumu procedū
ras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
prasībām, konstatēts, ka slēgti līgumi par
vienveidīgu pakalpojumu un preču iegādi,
neveicot atbilstošas iepirkuma procedū
ras, tā nenodrošinot ekonomisku un liet
derīgu aģentūras līdzekļu izlietojumu.
Šādi gadījumi konstatēti, izvērtējot
interneta vietnes www.parkulturu.lv uztu
rēšanas pakalpojumus, degvielas apjomus
un ēdināšanas pakalpojumus. Tā, piemē
ram, par interneta vietnes izveidi, nofor
mēšanu un aktualizēšanu ir slēgti vairāki
uzņēmumu līgumi ar vairākām atseviš
ķām privātpersonām un uzņēmumiem.
Līdz ar to kopējā uzņēmumu līgumu sum
ma sasniedz aptuveni 9000 latu, taču iepir
kums nav ticis izsludināts.
Neveicot iepirkumu, 2012. gadā
ĶNKA iepirkusi pārtiku un izmantojusi
ēdināšanas pakalpojumus no vairākiem
uzņēmumiem kopsummā gandrīz par
4600 latu. Arī visi norakstīšanas akti ir
formāli un nenorāda, kādam mērķim tie
tiek iegādāti un norakstīti.

Ir noslēgti vairāki līgumi par juridiska
jiem pakalpojumiem, pie rēķina nepievie
nojot aktus par izpildīto darbu. Tāpat viena
līguma summa ar zvērinātu advokātu ir
2999 lati bez PVN (uz šādu nav jāizsludina
iepirkums), darba izcenojums 50 lati stundā.
Taču faktiskais šim partnerim izmaksātās
naudas apjoms šogad ir 7327,11 lati, kas
nozīmē, ka tomēr bija jāizsludina iepir
kums. Līdz ar to ir iespējams paņemt sev
vēlamo, nevis saimnieciski izdevīgāko pa
kalpojuma sniedzēju.
Noslēgtajos saimnieciskajos un uzņē
mumu līgumos pamatā netiek skaidri de
finēts līguma priekšmets, kā rezultātā nav
iespējams gūt priekšstatu par pakalpojuma
būtību un apjomu.

Fiktīvi darījumi
ar darbinieka uzņēmumu

Darba auto izmanto
privātām vajadzībām,
degvielu apmaksā ĶNKA

Auditori atklājuši, ka darbā aģentūrā ir
pieņemti darbinieki, lai gan ĶNKA štatu
sarakstā konkrētais amats nemaz nav iz
veidots. Tāpat darbinieks pieņemts bez
amatā nepieciešamajām zināšanām, un,
jau esot darbā, tiek nosūtīts uz apmaksā
tām apmācībām kvalifikācijas paaugsti
nāšanai.

2011. gadā ĶNKA ir ņēmusi patapinājumā
no saviem darbiniekiem četras automa
šīnas, līgumu par to nav. Izvērtējot atse
višķus līgumus 2012. un 2013. gadā par
automašīnu patapinājumu, konstatēts, ka
automašīnas pilnībā nodotas ĶNKA rīcībā
un sedz visus ar to uzturēšanu, tehnisko
apkopi un remontu saistītos izdevumus.
Fiktīvi sagatavotas ceļazīmes, automašī
nas izmantošana darba vajadzībām atvaļinā
juma laikā, ceļazīmēs neuzrādīti brauciena
mērķi un spidometra rādījumi, apmaksāti
izdevumi par pārtērēto degvielas limitu –
tas viss norāda, ka ĶNKA darbinieki, to
starp tās direktors, ļaunprātīgi izmantoja
dienesta stāvokli – automašīnas lietoja sa
vām vajadzībām, degvielas izdevumus se
dzot no aģentūras budžeta līdzekļiem.

Kultūras aģentūra 2011. gadā noslēgusi
līgumu ar tās darbinieka uzņēmumu par
festivāla VIA Ķekava administrēšanu,
interneta lapas uzturēšanu un festivāla
grāmatas izdošanu, nenorādot veikto
darba apjomu un cenu. Saskaņā ar Valsts
ieņēmuma dienesta informāciju šis ko
mersants ir izslēgts no PVN maksātāju
saraksta un neveic nekādu saimniecisko
darbību, jo nav iesniedzis gada pārskatu
jau par 2010. gadu. Tas norāda uz risku,
ka darījumi ar šo partneri ir bijuši fiktīvi.
Kopējā darījuma summa 2011. gadā bija
1772,24 ar PVN.

Darbinieks ir, bet štata vietas nav

Darbinieku sūta uz apmācībām,
bet strādā – cits

2012. gadā ĶNKA noslēgusi līgumu ar indi
viduālo komersantu par darba aizsardzības
vecākā speciālista pakalpojumiem. Taču
nav pamatojuma, kāpēc aģentūra pērk šāda
veida pakalpojumu, ja pirms tam ar ĶNKA
rīkojumu uz darba aizsardzības speciālista
kursiem ticis nosūtīts direktora asistents un
norīkots par darba aizsardzības, drošības un
ugunsdrošības speciālistu.
Vineta Bērziņa

Sabiedriskā transporta cenas nedalīs pēc dzīvesvietas
Pašvaldības nevarēs noteikt lētākas sabied
riskā transporta biļetes, kā vienīgo kritēriju
minot tikai iedzīvotāju dzīvesvietu. To paredz
Saeimā ceturtdien, 7. novembrī, otrajā lasīju
mā pieņemtie grozījumi Sabiedriskā trans
porta pakalpojumu likumā. Likumprojekts
arī paredz izveidot vienotu sabiedriskā trans
porta pakalpojumu sistēmu.
Par likumprojektu atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās po
litikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš
norāda, ka pašlaik likums pašvaldībām atļauj
noteikt lētākas biļetes iedzīvotājiem sabied
riskajā transportā, ja pārvadātājam ar šo at
vieglojumu noteikšanu radītos zaudējumus
pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.
Taču grozījumi papildina likumu ar jaunu
noteikumu, paredzot, ka braukšanas maksas
atvieglojumu vienīgais kritērijs nedrīkst būt
personas deklarētā dzīvesvieta.
Grozījumi noteiks sabiedriskā trans
porta padomi, kurā strādās 10 locekļi – pieci
satiksmes ministra iecelti pārstāvji un pieci
attiecīgo plānošanas reģionu attīstības pa
domju deleģēti pārstāvji pa vienam no kat

ra plānošanas reģiona.
Likumprojekts paredz, ka par 2012. un
2013. gadu pārvadātājam ar sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu saistī
tos zaudējumus reģionālo vietējās nozīmes
maršrutu tīkla maršrutos kompensē no
valsts budžeta.
Likuma grozījumi arī precizēs regulāro
pasažieru pārvadājumu definīciju, valsts in
stitūciju un pašvaldību kompetenci sabied
riskā transporta nozarē, kā arī noteiks jaunu
terminu – reģionālās nozīmes maršruts.
Likumprojektu sagatavojusi Tautsaimniecības komisija, un tā norāda, ka
vienota maršrutu tīkla pārzināšana ļaus iz
veidot vienotu un izmaksu efektīvu reģio
nālās nozīmes maršrutu tīklu. Grozījumi
arī sabalansēs pārvadājumu apjomu ar
valsts budžetā pieejamo finansējumu.
Plānots, ka likums stāsies spēkā nā
kamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Grozījumi Sabiedriskā transporta pakal
pojumu likumā Saeimai vēl jāskata trešajā
galīgajā lasījumā.
www.apollo.lv
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Baložu komunālā saimniecība
uzņem jaunus apgriezienus
Lielāko daļu daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju Baložos apsaimnieko SIA
Baložu komunālā saimniecība (BKS). Tās
valdei – valdes priekšsēdētājam Jurim
Miltam, valdes locekļiem Ilmāram Brā
lim un Aigaram Evardsonam – ir darba
pilnas rokas: sākotnēji tiek izprastas
iedzīvotāju, kas ir patiesie daudzdzī
vokļu dzīvojamo māju īpašnieki, vēl
mes un iespējas, kā arī tiek izstrādāta
tālākās attīstības stratēģija.
Jaunā valde ir atvērta dialogam ar iedzī
votājiem un labprāt aicina iedzīvotājus uz
pieņemšanu, lai apspriestu aktuālo un ne
pieciešamos jautājumus turpmākajai sa
darbībai. Diemžēl dzīvojamais fonds prasa
lielus ieguldījumus, tāpēc dzīvokļu īpašnie
kiem jāizprot, ka par mājām ir atbildīgs ne
tikai apsaimniekotājs, bet arī paši iedzīvotāji,
kuru ieguldījums ir ne tikai finansiālais, bet
arī rīcība un kopīga lēmumu pieņemšana
par dzīvojamās mājas turpmāko attīstību,
uzturēšanu un saglabāšanu.
BKS aicina katras daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļu īpašniekus savā starpā vienoties un
ievēlēt savu uzticamības personu par mājas
vecāko un pilnvarot viņu lemt par attiecīgo
dzīvojamo māju jautājumiem, tā sekmējot
savas mājas turpmāko apsaimniekošanu.
Viena no lielākajām dzīvojamo māju
problēmām BKS ieskatā ir katras mājas teh
niskais stāvoklis, jo mājas ir vidēji 25–35
gadus vecas. Jo sevišķi liela problēma ir ēku
jumtu stāvoklis, kas ļoti jūtams rudens lietavu
laikā. Diemžēl bez dzīvokļu īpašnieku kopēja
lēmuma BKS nav iespēju šo problēmu risināt
ilgtermiņā un, visticamāk, pie šī jautājuma
nāksies atgriezīsimies katru gadu rudenī un
pavasarī, jo uz doto brīdi ir tikai četras mājas,
kuru dzīvokļu īpašnieki savā starpā spējuši
vienoties par jumta kapitālo remontu.

Apkures sezona sākta veiksmīgi

Ļoti nopietni jāstrādā pie siltumsistēmas
efektivitātes uzlabošanas, tāpēc jau šobrīd
BKS domā par siltumtrašu rekonstrukciju
un siltummezglu renovāciju katrai dzīvo
jamai mājai, kas ir būtiski, sākot un no
drošinot pilnvērtīgu apkures sezonu.
Šajā gadā apkures sezona pilnībā tika
sākta 18. oktobrī, un BKS apsaimnieko
tajām mājām darba dienās plkst. 6–10
un plkst. 16–23, brīvdienās – plkst. 7–23
komforta siltuma padeves režīms, bet pā
rējā laikā – ekonomiskais siltuma pade
ves režīms. BKS atgādina, ka pie āra gaisa
temperatūras virs vai ap nulle grādiem pēc
Celsija sildķermeņu temperatūra ir mēre
na vai pat auksta, tāpēc apsaimniekotājs
aicina iedzīvotājus izvērtēt ne tikai sild
ķermeņu, bet arī iekštelpu temperatūru.
Apkures sezona tika sākta veiksmīgi, kā
arī, pateicoties iedzīvotāju aktīvai līdzdar
bībai, sniedzot informāciju, kurās siltum

Foto no BKS arhīva

Aicina iedzīvotājus būt aktīviem

Siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baložos ēkām Rīgas ielā 16 (augšā), 18 un
Uzvaras prospekts 4
sistēmās ir gaiss, apkures sistēmu atgaiso
šana tika veikta operatīvi.

Gatavojas sniega tīrīšanai

Iestājoties aukstajiem gada mēnešiem, aktuāls
kļūst jautājums par sniega tīrīšanu. BKS no
drošinās sniega tīrīšanu ne tikai no daudz
dzīvokļu māju jumtiem, bet arī no ietvēm
un pagalmiem. BKS īpaši aicina automašīnu
īpašniekus cienīt gan gājējus, gan sētniekus
un, tīrot savas automašīnas, censties nemest
sniegu uz iepriekš notīrītajām ietvēm.
Apsaimniekotājs izsaka pateicību
Titurgas ielas dzīvojamo māju īpašniekiem
par sadarbību, kas noteikti turpināsies arī
šajā ziemā, iepriekš saskaņojot dienas un
laikus, kad dažas reizes ziemas periodā
pagalms tiek atbrīvots no automašīnām un
BKS darbinieki veic tā tīrīšanu ar tehniku.

Darbs ar parādniekiem

Baložu komunālā saimniecība, ievērojot labas
pārvaldības principa elementus, no 26. au
gusta līdz 30. septembrim rīkoja akciju ar
mērķi piedāvāt saviem klientiem, kuriem
dažādu iemeslu dēļ bija izveidojies parāds par
apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpo
jumiem, noslēgt izlīgumus par pakāpenisku
parāda atmaksu (līdztekus veicot aktuālā
rēķina apmaksu pilnā apmērā), nepiemērojot
soda procentus.
Šādus līgumus ar BKS noslēdza 39 fiziskas personas un viena juridiskā persona par
kopējo summu Ls 35 743,10. Noslēdzot izlī
gumu, tika sastādīts individuāls parāda at

maksas grafiks ar maksimālo termiņu līdz
diviem gadiem. Jāatgādina, ka BKS valde
šādu lēmumu pieņēma, jo neapmaksāto pa
kalpojumu parādu nasta iedzīvotājiem bija
izveidojusies un arī šobrīd veidojas dažādu
iemeslu pēc, un pārsvarā tā ir saistīta ar to, ka
iedzīvotājiem nav bijuši ienākumi, kas reāli
nosegtu viņu ikmēneša izdevumus un varētu
apmaksāt BKS sniegtos pakalpojumus.
Izvērtējot situāciju, tika konstatēts, ka
atsevišķi indivīdi par sniegtajiem pakalpo
jumiem nav maksājuši ilgstoši – tā sauca
mie ļaunprātīgie nemaksātāji. BKS ir sākusi
tiesvedības procesus, bet pirms to sākšanas
katrs parādnieks tiek individuāli brīdināts.
Diemžēl ne visi pakalpojuma saņēmēji,
parādnieki, izprot, ka par pakalpojumiem
ir laikus jāsamaksā un viņu parādi ietek
mē BKS un visu iedzīvotāju saņemto pa
kalpojumu kvalitātes attīstību un tehnisko
progresu.
Iedzīvotāji arī pēc akcijas noslēguma izsaka
vēlmi noslēgt izlīgumus par parādu atmaksu,
tāpēc BKS valde tuvākajā laikā izvērtēs akci
jas Parāds nav brālis rezultātus un lems par
turpmākām darbībām, lai rastu kompromisu
ar iedzīvotājiem par parādu apmaksu un ma
zinātu viņu ikmēneša finansiālās problēmas
apkures sezonas laikā.

Ēku renovācija rit pilnā sparā

Siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Baložos ēkām Rīgas ielā 16 un 18 tuvojas ilgi
gaidītajam finišam, tām veikta fasādes, jumta,
cokola un lodžiju pārseguma siltināšana.

Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansēju
mam, tagad tās ieguvušas svaigu elpu un jaunu
izskatu. Pati renovācija bija ļoti gara un
grūta, bet, iespējams, tāpēc, ka šīs ir pirmās
mājas Baložos, kuru renovācija tiek veikta ar
apsaimniekotāju starpniecību.
Jau pagājušā apkures sezona, kad nosil
tināta bija tikai ēkas fasāde un jumts, pierā
dīja, ka ieguvums jūtams, jo apkures maksa
bija mazāka nekā pārējām ēkām Baložu pil
sētas vecajā daļā. Pat tagad, rudens mitrajā
un drēgnajā laikā, mitrums mājās ir mazāks,
nekā tas bijis iepriekšējos gados, un arī tem
peratūra telpās nenoslīd zem 18–19 °C.
Bet jauno apkures sezonu šīs ēkas sāka ar
individuālo siltuma regulēšanas iespējām un
individuālo siltuma uzskaiti katrā dzīvoklī
atsevišķi, līdz ar to katrs dzīvokļa īpašnieks
maksās tik daudz, cik tiks iztērēts tieši viņa
dzīvokļa apsildīšanai. Šī apkures sezona būs
pirmais nopietnais rādītājs siltumnoturības
uzlabošanas pasākumu efektivitātes pār
baudei, kas, iespējams, kalpos kā stimuls arī
citām mājām spert šo svarīgo soli tuvāk at
jaunotai un siltai mājai.
Arī Uzvaras prospektā 4, Baložos, sil
tumnoturības uzlabošanas pasākumi, kuros
paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansē
jums, rit pilnā sparā. Ēkai tiks veikta fasādes,
cokola, bēniņu pārseguma, pagraba pārse
guma siltināšana un jumta seguma atjauno
šana un daļēja siltināšana. Papildus tiks veik
ta arī apkures sistēmas rekonstrukcija, ierī
kojot individuālo siltumenerģijas uzskaiti
un regulēšanas iespēju katram dzīvoklim at
sevišķi. Šo ēku paredzēts pabeigt vēl šogad,
un iedzīvotāji jau šoziem dzīvos atjaunotā
un siltā mājā. Tāpēc BKS cer, ka par apkures
tarifiem arī šīs mājas iemītniekiem vairs ne
vajadzēs satraukties.

Uzlabos ēku siltumnoturību
arī turpmāk

Baložu komunālā saimniecība arī turpmāk
paredzējusi veikt ēku renovāciju Baložos.
Ēkām Uzvaras prospektā 8 un 12 jau ir pa
veikta lielākā daļa darbu, lai veiktu renovā
ciju, – iedzīvotāju lēmums par renovāciju,
ēkas energoaudits, renovācijas projekta sa
gatavošana un saskaņošana Ķekavas nova
da pašvaldības būvvaldē, pieteikuma saga
tavošana Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrai (LIAA) un visbeidzot līguma
parakstīšana ar LIAA, rezervējot Eiropas
Savienības līdzfinansējumu. Šobrīd notiek
iepirkuma nolikuma saskaņošana ar LIAA,
un pēc tam tiks izsludināts iepirkums
būvdarbiem. 2014. gada pavasarī plā
nots sākt būvdarbus, lai nākamajā vasarā
vēl divas mājas Baložos tiktu renovētas.
Arī Skolas ielas 2 iedzīvotāji ir spēruši
soli tuvāk renovācijai – šogad jau tiks sa
skaņots renovācijas projekts, un 2014. gadā
tiks gatavots pieteikums Eiropas Savienības
līdzfinansējuma rezervācijai.
BKS uzsver, ka jebkura māja, kuru tā
apsaimnieko, var izteikt vēlmi renovēt
savu ēku – jāsāk ar dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmumu par renovāciju un
tālāk jau Baložu komunālā saimniecība
labprāt palīdzēs.
Aktuālā informācija Baložu komunālās
saimniecības interneta vietnē www.sia-bks.lv.
Dace Zilvere
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Veiksmīgi top sākumskolas 2. kārta
Top nākamās divas projektā paredzētās
ēkas, no kurām vienā plānots mācību kor
puss trijos stāvos, bet otrā – telpas ēdi
nāšanas vajadzībām un plaša, mūsdienu
standartiem atbilstoša aktu zāle.
Ķekavas sākumskolas 2. kārtas būvniecība
pēc Publisko iepirkumu likumā paredzētās
procedūras uzticēta uzņēmumam SIA Abora,
kas cēla arī projekta 1. kārtā plānoto ēku.
Būvprojekta vadītājs Jānis Bleibergs stāsta,
ka pašlaik ir sagatavots pagaidu piebrauca
mais ceļš, norobežota jaunā būvlaukuma
teritorija, pārvietoti celtniecības vagoniņi. Ir
uzstādīti un būvniecības procesā jau darbojas
divi torņu celtņi – katrai no ēkām savs. No
būvlaukuma pārvietota melnzeme, kas pagai
dām lielā kaudzē sabērta būvlaukuma malā.
Vienam no korpusiem, kas ērtības labad
nodēvēts par 2A, pamati jau ir pabeigti un
notiek sienu mūrēšana. Otram korpusam
(5D) pamati taisīti līdz oktobra beigām, kā

Foto: Inga Auziņa

Kamēr daļa Ķekavas sākumskolas
bērnu jau bauda iespēju mācīties jau
najā skolā, turpat aiz loga turpinās
būvniecības process.

tas bija paredzēts grafikā. Pēc plāna nāka
mie darbi ir kolonnu un pārseguma plātņu
montāža, ēku sienu mūrēšana.
Jautāts par iespējamiem spāru svētku
termiņiem, J. Bleibergs skaidro, ka būvnie
cību tieši ietekmē laika apstākļi un šobrīd
precīzas prognozes nosaukt būtu pāragri.
Jāgaida, kāda būs ziema. Ja gaisa tempera
tūra ilgstoši ir zemāka par mīnus 10 grā

diem, darbi var nedaudz ievilkties.
Līgumā noteiktais ēku pilnīgas pabeig
šanas termiņš ir 16 mēneši no būvatļaujas
saņemšanas brīža, tātad – 2014. gada nogale.
Būvnieks neredz iemeslu bažām – kā ap
tuveno spāru svētku laiku nosauc nākamā
gada aprīļa beigas, savukārt ēku nodošanu
ekspluatācijā sola līgumā paredzētajā laikā.
Inga Auziņa

metodes. Ķekavas vidusskolu pārstāvēja
divas komandas: Marta Jākobsone, Evita
Kalniņa, Kristiana Zepa, Ingus Fjodorovs;
Marta Helēna Vanaga, Liene Lāse, Anna
Ozola. Baložu vidusskolu – trīs koman
das: Helēna Mūrniece, Sandis Blūmentāls;
Marija Bekiša, Olga Ļeļkova; Laima Plēpe,
Kārlis Juris Grīnvalds un Kristians Vuļs.
Šogad aprit 25 gadi kopš dibināta Latvijas
Tautas fronte. Visas valsts mērogā šo jubile
ju atzīmē ar dažādiem pasākumiem, pētot,
analizējot un caur šī brīža prizmu vērtējot
tā laika vēsturiskos aspektus, kuru ietekmē
atdzima tautas drosme un nacionālā pašap
ziņa pagājušā gadsimta 80. un 90. gadu mijā.
Arī Ķekavas novadā ir cilvēki, kas bija vieni

no tautfrontiešiem un kuru atmiņas par to
laiku ir izcils vēstures materiāls. Daudzi tā
laika varoņi tika aicināti atbildēt uz interviju
jautājumiem, kā arī piedalīties jauniešu fo
rumā viesu statusā. Pasākuma ievadā ar īsu
stāstījumu uzstājās Tautas frontes Ķekavas
nodaļas pirmais priekšsēdētājs Andris
Auziņš un Ķekavas novada domes deputā
te, Nacionālās apvienības Visu Latvijai!-TB/
LNNK pārstāve Ieva Stefensena. Pēc foru
ma dalībnieku uzstāšanās raisījās diskusijas
starp klātesošajiem par patriotismu toreiz
un tagad, par redzēto prezentāciju saturu un
intervēto cilvēku nozīmi.
Spēja vienoties kopīga mērķa sasniegša
nai bija galvenais priekšnoteikums Latvijas
kā neatkarīgas valsts atdzimšanai jeb tā
dēvētajai Trešajai atmodai. Latvijas Tautas
fronte bija organizācija, kas šo tautas ap
vienošanos padarīja mērķtiecīgu. Jaunieši,
pētot un iepazīstot Latvijas neseno vēsturi,
ne vien skrupulozi uzskaitīja datus, bet arī
meklēja atbildes uz tādiem jautājumiem
kā – vai latvieši ir patrioti, kam jānotiek, lai
šobrīd apvienotu tautu kopīgam mērķim,
un kurš no mums piedalītos barikādēs, ja
tās notiktu rīt?
Inga Auziņa

Latvijas Tautas fronte jauniešu redzējumā

9. oktobrī Doles Tautas nama zālē pul
cējās Ķekavas un Baložu vidusskolu
audzēkņu komandas, lai prezentētu
pētnieciskos darbus par tēmu Latvijas
Tautas frontei – 25. Pētījumu satu
ru veidoja intervijas ar pašu novada
iedzīvotājiem, kas bijuši iesaistīti šīs
organizācijas darbībā.
Jauniešu forums Tautas frontei – 25 tika
organizēts Ķekavas novadpētniecības
muzeja īstenotā un Kultūras ministrijas
finansētā projektā. Dalībai forumā pie
teicās piecas komandas no Ķekavas un
Baložu vidusskolas, kas izvirzīto tēmu pē
tīja, izmantojot dažādas, pat visai radošas

Foto: no JIC arhīva

Pētniecisko darbu Latvijas Tautas frontei – 25 prezentācija Doles Tautas namā

Diskutē par pedagogu pieredzes apmaiņu
Oktobrī Ķekavas novada izglītības da
ļas speciālisti devās uz Ikšķili, lai pie
dalītos mācību olimpiāžu, skašu kon
kursu, interešu izglītības un skolēnu
sporta plāna precizēšanas seminārā.
Sanāksmē novada pārstāvji diskutēja
un pauda viedokli gan par pedagogu pie
redzes apmaiņas pasākumu organizēšanu,
gan arī par skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu recenzēšanu.

Tāpat seminārā tika pārrunātas iespējas
starpnovadu līmenī rīkot kopīgus pieaugu
šo mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
un sporta pasākumus, kā arī pedagogu me
todisko materiālu izstrādņu skates.
Pasākumā piedalījās novadu apvienības
pārstāvji no Ikšķiles, Ķekavas, Carnikavas,
Olaines, Salaspils, Garkalnes un Siguldas
novada. Šie novadi ir parakstījuši kopīgu
vienošanos un izveidojuši apvienību, kuras

mērķis ir veicināt un atvieglot sadarbību
starp novadiem izglītībā, kopīgi rīkojot vis
pusīgus un kvalitatīvus pasākumus.
Pēc semināra Ķekavas novada izglītības
speciālistiem bija iespēja viesoties Tīnūžos
un aplūkot kultūras mantojuma centru
Tīnūžu muiža, kur ikviens var gūt neaiz
mirstamus iespaidus un vienkopus sajust
dabas skaistumu ar vēstures klātbūtni.
Artūrs Zālītis

Novadi kopā startēs
tūrisma izstādēs

14. oktobrī Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras saņēma labu ziņu no
Tūrisma attīstības valsts aģentūras par
to, ka ir apstiprināts projekts Par dalību
Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajās tūrisma izstādēs 2013./2014. gadā.
Iepriekšējā izstāžu sezonā Ķekavas no
vads, pateicoties labai sadarbībai ar Ogres
un Ikšķiles Tūrisma attīstības aģentūru,
tika pārstāvēts divās starptautiskās tū
risma izstādēs – Helsinkos (Somija) un
Geteborgā (Zviedrija).
Šoreiz vadošā loma projekta sagatavo
šanā un iesniegšanā bija Ķekavas novada
Tūrisma informācijas centram. Projektā ir
ietverta visa Daugavas lejteces reģiona te
ritorija, proti, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu,
Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Baldones no
vads, līdz ar to paverot iespējas projekta
vērtēšanas gaitā labāk konkurēt ar citiem
Latvijas reģioniem.
No visām piedāvātajām starptautiska
jām izstādēm un gadatirgiem, novadu pār
stāvjiem vienojoties, izvēlētas sešas atbil
stošākās. Tās ir izstādes, kuru apmeklētāji
ir orientēti uz tūrisma piedāvājumu, kas
raksturīgs Ķekavas novadam un Daugavas
lejteces reģionam kopumā, – velotūrisms,
laivošana, kemperu auto tūrisms, dabas un
aktīvais tūrisms:
• starptautiskā izstāde Vakantiebeurs,
Utrehta, Nīderlande, 2014. gada 14.–
19. janvārī;
• starptautiskā izstāde MATKA, Somija,
Helsinki, 2014. gada 16.–19. janvārī;
• starptautiskā izstāde Adventur, Viļņa,
Lietuva, 2014. gada 24.–26. janvārī;
• starptautiskā izstāde Reisen Hamburg,
Hamburga, Vācija, 2014. gada 5.–9. februārī;
• starptautiskā izstāde Tourest, Tallina,
Igaunija, 2014. gada 14.–16. februārī;
• starptautiskā izstāde OTDIH, Minska,
Baltkrievija, 2014. gada 9.–12. aprīlī.
Vineta Bērziņa

Novērtē pedagogu darbu

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa
un mācību iestādes arī 2013./2014. mācību
gadā veic pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes novērtēšanu.
Tā mērķis ir sekmēt ikkatra pedagoga
patstāvīgu profesionālo kompetenču piln
veidi un profesionālās karjeras izaugsmes
iespējas, palielinot pedagoga atbildību par
mācību un audzināšanas darba rezultā
tiem un periodiski novērtējot pedagoga
profesionālās darbības kvalitāti.
Šogad Izglītības un zinātnes ministrija
ir atbalstījusi 47 Ķekavas novada pedago
gus, no kuriem uz otro kvalitātes pakāpi
pretendē viens, uz trešo – 33, uz ceturto –
12, bet uz piekto – viens pedagogs. Pirmās
līdz trešās pakāpes pretendentu izvērtēša
nu veiks novada izglītības iestādes.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitā
tes novērtēšana norisināsies no šī gada 16. ok
tobra līdz 2014. gada 28. aprīlim. Ceturtās
pakāpes pedagogu vērtēšanu veiks Ķekavas
novada pašvaldības apstiprināta komisija.
Artūrs Zālītis
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Skaistumam –
jauni puķu podi

Ķekavas novada pašvaldība iegādājusies 20 jaunus betona puķu traukus,
kuri ir uzstādīti pie Ķekavas ambulances
un Ķekavas kultūras nama, nomainot jau
savu laiku nokalpojušos puķu podus, kā
arī izvietojot tos pavisam jaunās vietās –
pie Ķekavas Mūzikas skolas un citām iz
glītības iestādēm.
Vairāki puķu trauki aizceļojuši arī
uz Baložiem, Daugmali un Valdlaučiem.
Uzstādīšana norisinājās, izmantojot spe
ciālu tehniku, jo viena puķu poda svars
sasniedz 800 kg. Šogad ziemas periodā
jaunos puķu traukus rotās skuju koku zari,
kurus pavasarī nomainīs krāšņi ziedi.
Artūrs Zālītis

Skaistajā Ķekavas novadā ir saimnieki,
kas pelnījuši īpašu atzinību par iegul
dīto darbu un izdomu savu īpašumu
sakopšanā. Konkursa Ķekavas novada
sakoptākā sēta 2013 dalībnieku vērtē
šana ir veikta, un 2. novembrī Doles
Tautas namā apbalvoti labākie trīs
nominācijās – lauku sēta, individuālā
māja ciematā vai pilsētā un uzņē
mums vai sabiedrisks objekts.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts
Variks, uzrunājot konkursa Sakoptākās sētas
laureātus, uzsvēra, ka šajā pasākumā pulcēju
šies tie cilvēki, kuru “darba tikums savā sētā,
savā mājā, savā saimniecībā runā labāk par
vārdiem”. Neraugoties uz dzīves pārbaudīju
miem, viņi spējuši atrast sevī latviešu zemnieku
sīkstumu, darba sparu un prieku par padarīto.
Lauku sētu grupā komisija par labāko
atzina ozolu ieskauto saimniecību Palejas,
kas ar apkārt valdošo mieru un klusumu ir
pretstats steidzīgajai pilsētas dzīvei. Šajā rū
pīgi sakārtotajā vidē jūtams dabas varenības
pieskāriens, kas ir papildu pievienotā vērtība
skaitliski augstākajam punktu skaitam.
2. vietu lauku sētu grupā šogad ieguvusi
lauku sēta Stendzenieki, kas vērtēšanas komi
siju pārsteidza ar īstu perfekcionismu – rūpīgi
izravētiem dārziem, koši ziedošām dobēm,
skaisti safrizētiem skujeņiem. Šajā saimniecībā
padomāts par katru smalkāko detaļu. Malu
malās jūtama kārtības un darba mīlestība.
Kā trešo konkursa komisija ierindojusi

Sakoptākās sētas laureāti un žūrijas pārstāvji
lauku sētu Kalēji Daugmales pagastā. Vasaras
pilnbriedā šeit vilina saldu ogu pilns vīno
gulājs, kas dienvidu saulītē apvijies pergolas
koka karkasam. Šis zaļojošais īpašums, kur
saimnieko aktīvi vietējie uzņēmēji, ieguva
3. vietu pēc iegūto punktu skaita.
Speciālbalvu par piedalīšanos nominācijā
Individuālā māja ciematā vai pilsētā saņēmusi
ģimenes māja Strazdu ielā 2, Loreķos, kuru
dalībai konkursā pieteica kaimiņi. Jaunā ģi
mene pēc pašu ieceres izveidojusi skaistus,
pārdomātus stādījumus, kas rada patīkamu
gaisotni pagalmā. Speciālbalva uzņēmumu
vai sabiedrisko objektu grupā piešķirta Ķe
kavas pagasta uzņēmumam Zanzibāra. Vēr
tēšanas komisija tika savaldzināta ar prieka
un jautrības noskaņu visapkārt, ko rada košu

krāsu apvienojums ar zaļojošu dabu.
Konkursa Sakoptākā sēta 2013 vērtēša
nas komisijas vadītāja Sigita Varika stāsta,
ka uzvarētāji katrā nominācijā noteikti, ma
temātiski saskaitot iegūtos punktus vienotu
kritēriju sarakstā. Atsevišķi vērtētas tādas
īpašuma detaļas kā iebraucamais ceļš, pagal
ma zonējums, zāliens, dekoratīvie apstādīju
mi, atkritumu apsaimniekošana un citas.
Konkursa rīkotāji pauž gandarījumu par
dalībnieku ieguldīto darbu savas tuvākās ap
kaimes sakopšanā. Šie strādīgie un enerģiskie
ļaudis, piesakoties konkursam, ir bijuši dros
mīgi parādīt savu veikumu un būt par pa
raugu citiem novadniekiem. Jo vairāk šādu
cilvēku, jo skaistāks mūsu novads.
Inga Auziņa

Starp Latvijas skaistākajām saimniecībām arī mūsējā
15. oktobrī svinīgā ceremonijā
Melngalvju namā Valsts prezidents
Andris Bērziņš jau otro gadu pēc kārtas
sveica skaistākās lauku saimniecības
Latvijā. Tās tika noskaidrotas konkursā
Skaistākā lauku saimniecība 2013, in
formē Valsts prezidenta kanceleja.
Starp visas Latvijas sakoptākajām lauku sē
tām ierindojās un prezidenta apsveikumu
saņēma arī Ķekavas novada zemnieku saim
niecība Valmoniras Plakanciemā, kuru
īpašnieks ir Ilgvars Bite. “Mēs esam priecīgi
un lepni, ka esam iekļuvuši skaistāko lauku
saimniecību vidū. Ņemot vērā mūsu darbības
pamatideju – attīstīt cilvēka un dabas harmo
niju, darbu ar sabiedrībā neaizsargātākajām

iedzīvotāju grupām –, par mūsu saimniecību
interesi izrādīja Valsts prezidenta kundze
Dace Seisuma, kura izteica vēlmi ar klātienē
apmeklēt Valmoniras,” stāsta Ilgvars.
“Latvijas skaistums un patiesi latviskais
gars mīt lauku sētās, jo lauki ir mūsu valsts
pastāvēšanas pamats un Latvijas esības stūr
akmens. Tādēļ vislielākais prieks par skaistām
un sakoptām lauku saimniecībām, kuras ir
labākā no vizītkartēm šim dzīvesveidam un
veiksmīgai saimniekošanai mūsdienu lauku
vidē. Dzīvojot un strādājot laukos, mācot nā
kamās paaudzes turpināt kopt tēvu tēvu at
stāto mantojumu, mēs nododam saviem bēr
niem arī tautas dzīvesziņu un latvisko darba
tikumu. Paldies visiem, kas to dara arī šodien,
neraugoties uz urbānās vides lielo ietekmi un

Foto: www.prezident.lv

Gatavojoties ziemas sezonai, Ķekavas
novada pašvaldība, pēc iedzīvotāju ierosinājuma, ir izveidojusi un uzstādījusi
margas tiltiņam pār grāvi Ķekavā, lai pa
sniegotajām takām iedzīvotājiem būtu
ērtāk un drošāk pārvietoties. Tiltiņš
atrodas starp Ķekavas vidusskolu un
daudzdzīvokļu māju Gaismas ielā 15.
Tāpat ir pabeigti darbi pie celiņa izvei
des uz represēto piemiņas vietu Odukalnā.
Celiņš ir veidots ar irdeno segumu un be
tonētām apmalītēm. Taču pavasarī, kad
ir labvēlīgāki laika apstākļi apzaļumoša
nai, Vides un labiekārtošanas daļa plāno
sakārtot celiņa piegulošo zaļo zonu.
Lai nākamgad pavasarī priecētu no
vadnieku acis, Ķekavas centrā iestādītas
vairākas dekoratīvo krūmaugu grupas,
kuru vidū ir potētie ceriņi, sarkanlapu
fizokarps un raiblapu plūškoks.
Savukārt Baložu skvērā novecojušās
ziemcietes nomainītas uz dekoratīvajām
graudzālēm – miskantēm, kā arī ap visu
krūmu stādījumiem ir ielabota zeme ar
kūdru un rudens speciālo mēslojumu.
Vineta Bērziņa

Apbalvo sakoptākās sētas novadā

Foto: Artūrs Zālītis

Foto: Artūrs Zālītis

Uzstāda tiltiņa
margas gājēju drošībai

Konkursa svinīgā ceremonijā Melngalvju namā pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa
(Ilgvars Bite – ceturtais no kreisās)

spiedienu. Arī pats sevi vienmēr esmu uzska
tījis par laucinieku, jo tieši lauku vidē un lau
ku darbos jūtos vislabāk. Tādēļ novēlu visiem,
kam lauki ir dārgi un tuvi, atrast savu vietu
šajā dzīvesveidā, saimniekojot mūsdienīgi un
saglabājot to īpašo saikni ar Latvijas dabu, kas
piemīt vienīgi lauku dzīvei,” atzīst Valsts pre
zidents Andris Bērziņš.
Skaistākās lauku saimniecības Latvijā tika
noskaidrotas žurnāla Ievas Māja un piena
pārstrādes uzņēmuma Food Union produktu
līnijas Mana saime kopīgi organizētajā kon
kursā Skaistākā lauku saimniecība 2013.
Konkursā varēja piedalīties ikviens Latvijas
zemnieku saimniecības īpašnieks, pārvald
nieks vai cita pilnvarota persona, kura veic
lauksaimniecisko darbību un kura ir izveido
jusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Konkursā
tika vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa
rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni
paceltam karogam, gan tas, kā saimniekošana
sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzmanība tika
pievērsta latviešu tradicionālo un kultūrvēs
turisko elementu saglabāšanai, kā arī jaunām,
neparastām idejām, atradumiem un risināju
miem. Ar konkursa dalībniekiem savus lasī
tājus iepazīstināja žurnāls Ievas Māja un citi
Ievas grupas izdevumi. Par Valmonirām var
lasīt šī gada Ievas Mājas 14. numurā.
Atgādinām, ka zemnieku saimniecība
Valmoniras pērn Ķekavas novada pašval
dības sakoptākās sētas konkursā ieguva
speciālbalvu Par tradicionālu lauku sētu.
Vineta Bērziņa
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Jau otro gadu senioru nedēļa
Jau otru gadu oktobrī Ķekavas jauniešu padome
organizēja senioru nedēļu, kuras mērķis bija
pulcināt vienkopus dažādas paaudzes – seniori
dalījās savā pieredzē, ar dzīvesstāstiem un darbiem,
savukārt jaunieši piedāvāja savu moderno
redzējumu par dažādām lietām.

Pastaigā uz Ķekavas parku

Ķirbju ievārījuma vārīšana

Foto: no JIC arhīva

Senioru nedēļas pirmajās dienās Jaunatnes iniciatīvu
centrā norisinājās dzejas vakars, kur katram bija iespēja
lasīt, klausīties un diskutēt par dzeju tagad un toreiz.
Vakaru papildināja muzikāli priekšnesumi Justa Sirmā
izpildījumā, kas radīja jauku gaisotni.
Nākamās dienas vakaru Ķekavas jaunieši padome
ar Ķekavas novada pensionāru biedrību Polārblāzma
un biedrību Sidrabaine kopā pavadīja, vārot ķirbju
ievārījumus sociālā centra iemītniekiem. Vakara gaisotne
bija lieliska – sarunas, smiekli un ķirbju ievārījuma
saldenā smarža.
Pēc garās ziemas krājuma sagatavošanas dienas Ķekavas
novada jauniešu padome ar pozitīvu noskaņojumu devās
uz Ķekavas sociālo aprūpes centru, lai sniegtu koncertu
sociālā centra iemītniekiem. Pasākuma laikā notika jestra
sadziedāšanās un dzejas lasījumi, kā arī senioriem dāvanā
tika pasniegtas ievārījumu burciņas.
Senioru nedēļas noslēgumā jau no paša rīta Jaunatnes
iniciatīvu centrā bija jūtama liela rosība, jo jaunieši vārīja
tēju un cepa cepumus, lai varētu doties pastaigā ar sociālā
centra iemītniekiem. Pastaigas maršrutā tika iekļauta jaunās
Ķekavas sākumskolas apskatīšana, sporta stadions, kā arī
bērnu laukums. Lai sasildītos no pastaigas, tika dzerta tēja,
dziedātas dziesmas, stāstīti joki un baudīta kopā būšana.
Dažas stundas pēcāk Jaunatnes iniciatīvu centrā jaunieši
un seniori tikās, lai neformālā gaisotnē baudītu atmiņu
stāstus, mielojoties ar pašu gatavotām picām, cepumiem
un kūkām. Vakara noslēgumā kino skatīšanās.
Sirsnīgu paldies Ķekavas novada jauniešu padomes
vārdā sakām visiem, kas piedalījās un palīdzēja īstenot šo
nedēļu!
Alise Patmalniece

Ciemos pie Ķekavas sociālā aprūpes centra senioriem

Rumānijā diskutē par jauniešu līderību
Projektā Jauniešu līderības veicināšana demokrātijas attīstībai oktobrī Rumānijas galvaspilsētā Buka
restē tikās trīs valstis – Rumānija, Itālija un Latvija,
tostarp pārstāvis no Ķekavas novada Jaunatnes
iniciatīvu centra.
Projekta galvenais uzdevums bija veidot platformu, kā
jauniešu vidū atrast līderus, kā tos atpazīt un motivēt tā
lākai darbībai sabiedrības un jauniešu ideju deleģēšanas
jautājumos. Kā veidot informācijas platformu un tīkloju
mu, ar kura palīdzību sasniegt pēc iesējas lielāku sabied
rības daļu.
Katra no valstīm dalījās ar savu pieredzi, ar savām
problēmām, kas skar katras valsts jauniešus un sabied
rību. Darba rezultātā atklājās, ka patiesībā lielākā daļa
problēmu visiem jauniešiem ir kopīgas – izglītības kva
litāte, neattīstīta infrastruktūra, bezdarbs, sociālā rakstu
ra problēmas, kuru rezultātā rodas jauniešu izstumtība.
Četru dienu garumā katra no piecām komandām izvirzīja
divus līderus: viens tika noteikts, izvēloties psiholoģisko
atbilstību, kas tika veikts psihologa pavadībā, otrs – lomu
spēļu rezultātā, modelējot līderu rīcību dažādās situācijās.
Tālāk komanda no šiem diviem līderiem ievēlējā vienu
līderi, kuru virzīt projekta līdera vēlēšanām. Un šajā brī
dī projekts ieguva pavisam citu noskaņu – katram no lī
deriem bija jāveido sava reklāmas kampaņa, jāatbild uz
projekta dalībnieku jautājumiem par to, kā tiks risinātas

viņu problēmas, tika organizētas dažādas lomu spēles un
situāciju simulācijas.
Tieši šajās situācijās atklājās jauniešu cilvēciskās īpašī
bas – latviešu dziļums, katru situāciju izpētot līdz mazā
kajam sīkumam, itāļu vieglums – viņiem viss ir skaisti, un
viņi lietas tver viegli, daudz nesatraucoties par niekiem un
sakot, ka viss taču būs labi, kā arī rumāņu stingrība – šīs
valsts līderi atšķīrās ar savu attieksmi pret lietām, īpaši viena
līdere, kura projekta dalībnieku vidū ieguva jaunu nominā
ciju – diktatore.
Caur šīm līderu debatēm pavisam negaidot atklājās pa
tiesās jauniešu sejas un jauniešu problēmas, ar kurām sa
skaramies arī Latvijā. Pēdējā projekta dienā, noslēdzoties
vēlēšanām, pirmo vietu ieguva rumāņu, otro – itāļu pārstā
vis, un mūsu latviešu puisis ieņēma godpilno trešo vietu,
atstājot aiz sevis vēl pa vienam itāļu un rumāņu pārstāvim.
Taču tas, ka uzvarēja Rumānijas pārstāvis, ir likumsakarīgi.
Uzvara tika balstīta uz demokrātijas pamatprincipiem –
uzvar tie, kas saņem vairāk balsu un, tā kā projektā vairā
kumā bija rumāņu jaunieši, tad demokrātija uzvarēja.
Kopumā dalība šajā projektā lika apjaust, ka mēs dzī
vojam skaistā, sakārtotā un brīnišķīgā valstī, kurā valda
demokrātija, draudzība, un darbā ar mūsu jaunatni esam
uz pareizā ceļa, jo mūsu pieredze šajā jomā bija labās pie
redzes piemērs ne tikai Rumānijas pārstāvjiem, bet arī
Itālijas jauniešiem.
Linda Vaškevica

Domes priekšsēdētājs
tiekas ar jauniešiem
31. oktobrī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts
Variks tikās ar novada jauniešu un skolēnu padomju
pārstāvjiem, lai klātienē iepazītos un pārrunātu jauniešiem aktuālas lietas.
Uz pirmo tikšanos bija ieradušies jaunieši no abām
novada jauniešu padomēm – Baložu pilsētas un Ķekavas,
kā arī no izglītības iestādēm – Ķekavas un Baložu vidus
skolām, Daugmales pamatskolas un privātskolas Gaismas
tilts 97.
Priekšsēdētājs ar jauniešiem pārrunāja viņu dalību
un padarītos darbus skolēnu un jauniešu padomēs, kā arī
uzklausīja jauno novadnieku domas par tām lietām, ko
pašvaldībai vajadzētu attīstīt, lai uzlabotu sportiskās akti
vitātes ārpus mācību iestādēm.
Baložu jauniešiem aktuāla ir skeitparka izveide tieši
Titurgas teritorijā, jo vecajos Baložos patlaban jauniešiem
ir lielākas iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku: tur ir pieeja
ma Baložu vidusskolas sporta kompleksa infrastruktūra.
Savukārt ķekavieši norādīja uz nepieciešamību atjaunot
esošo skeitparku pie Ķekavas vidusskolas. Jaunieši izrādī
ja arī gatavību izstrādāt skeitparka lietošanas un kārtības
noteikumus, kā arī paši uzraudzīt skeitparka teritoriju.
Tāpat tika pārrunāts jautājums arī par citu sporta āra
aktivitāšu attīstīšanu Titurgā, piemēram, hokeja laukuma
izveidi, kā arī par telpu izmantošanu Baložu pilsētas pa
domes jauniešu vajadzībām.
Savukārt Ķekavas vidusskolas skolēnu padomes pār
stāvis informēja klātesošos par padomes iecerēm saistībā
ar skolēnu motivēšanu mācīties vidusskolas klasēs.
Visi klātesošie vienojās par regulāru tikšanos – vienu
reizi ceturksnī. Jauniešus uz šo tikšanos apvienoja
Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centrs.
Vineta Bērziņa

, www.fotoatelje.lv
foto Juris Ķilkuts

8 Zelta pāris

Ķekavas Novads
2013. gada 12. novembris

Godina zelta p
Turpinājums no 1. lpp.
Pašā rudens pilnbriedā, lai smeltos spēku no lielām, stiprām un saticīgām ģimenēm, Ķekavas novada pašvaldība ir iedibinājusi jaunu
tradīciju – pasākumu Zelta valsis,
kurā tiek godināti tie pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un ilgāk.
17. oktobrī Ķekavas kultūras namā
pulcējās piecas stipras ģimenes –
Marija un Antons Līvmaņi, Velta
un Jānis Bērziņi, Aina un Viktors
Saknīši, Rita un Ojārs Bluķi, Velta
un Aldis Zeiboti.
Apzinot novadā zelta pārus, pašvaldība uzrunājusi vairāk nekā desmit ģimenes, taču tieši šie pieci
pāri bija uzņēmīgi un atbildēja paš-

Velta un Aldis Zeiboti (50)

Jāteic, ka viņu mīlestībai klāt stāvējis pats Dievs, jo viens otru pirmo reizi ieraudzījuši un no pirmā
acu skatiena iemīlējušies Valmierā – skaistajā Sīmaņa baznīcā kādās radu kāzās. Bijuši vēl ļoti jauni,
un skaistajai draudzībai atvēlējuši deviņus gadus.
Zīmīga ir ģimenes tradīcija – precēties Vecgada vakarā. Arī šis Vecgada vakars būs īpašs
Zeibotu ģimenē, jo tieši pirms 50 gadiem tika svinētas kāzas ar baltām kallām līgavas pušķī, ar
kāzu mašīnu Pobeda un pirmo valsi, skanot Vecajām likteņdzirnām.
Šo divu cilvēku mīlestība arī pēc 50 gadiem joprojām ir dzīva. Kaut vai mūsu kopējās sarunas
laikā – cik mīļi un aizkustinoši viņi turēja viens otra roku kā dzejas rindā: “Saņem, mīļais, manu roku
ciešāk, un es tev nešauboties līdzi iešu.”
Mīlestībā un saticībā dzimuši bērni – dēls Gints un meita Vineta, dēla ģimenē – mazmeitiņa, meitas ģimenē – mazdēliņš. Bērni un mazbērni viņu dzīvē galvenais. Neba velti abi pametuši
Valmieru, kurā nodzīvots 21 gads, un pārnākuši dzīvot uz Ķekavu, lai būtu kopā ar meitas Vinetas
ģimeni.
Ģimenē visos laikos svinēts arī 18. novembris – Alda dzimšanas diena. Nereti to nācās pierādīt
arī varas vīriem, ka dzimšanas diena patiešām sakrīt ar Latvijas jubileju.
Vaicājot Veltai un Aldim, kas ir viņu mīlestības noslēpums, viņi abi atbild: “Jāpiedod!
Jāpiekāpjas!” Velta vēl piebilst: “Gudrākais vienmēr piekāpjas.”

Marija un Antons Līvmaņi (57)
Marija pirms 58 gadiem – skaista, jauka dziedātāja un dejotāja – strādājusi dzimtās Lestenes ciema padomē par sekretāri, kad tur ieradies no padomju armijas atvaļinājumā atnākušais Antons.
Antons – strādīgs, lustīgs dziedātājs, dancotājs, pats galvenais spēlējis akordeonu. Viņa sirdī atradusies īpaša vieta šai jaukajai, strādīgajai meitenei, kas nākusi no septiņu bērnu ģimenes.
Antonam uzreiz bijis skaidrs, ka Marija būs īstā sievas un mātes godam.
Pēc dienesta armijā Antona ģimene pārcēlās uz dzīvi Baldonē, bet šoreiz attālums jaunos cilvēkus nevis šķīra, bet taisni otrādi – lika vienam pēc otra ilgoties.
Un tā 1956. gada 28. jūlijā Dobeles rajona Dzimtsarakstu nodaļā uz mūžu tika teikts jāvārds
uzticībai, mīlestībai un kopīgai dzīvei. Bet lustīgas kāzas tika svinētas Marijas dzimtajās mājās
Lestenē.
Jaukā pāra kvēls sapnis bija motocikls, kuram pakaļ braukts uz Vorkutu, kur dienējis Antona
brālis. Ar motociklu apbraukājuši visu Latviju. Marija un Antons ir bijuši arī lieli dziedātāji un piedalījušies ne vienos vien dziesmu svētkos.
Piedzimstot meitai Guntai, visa dzīve tika pakārtota mazajai. Arī pārcēlušies uz dzīvi Ķekavā.
Marija un Antons var sevi saukt par laimīgiem, jo dzīvo kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem –
meitas Guntas ģimeni, znotu Juri, mazbērniem – Mārtiņu, Madaru, Tomasu un jau ar diviem mazmazbērniem – Ernestu un Emīliju, mazdēla Mārtiņa bērniem.

valdības aicinājumam piedalīties stipro ģimeņu godināšanas pasākumā.
Pasākumu Zelta valsis rīkoja
Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūru, Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centru un biedrību Sidrabaine. Stipro ģimeņu godināšanu jau otro gadu atbalsta veikals
Alk Outlet tirdzniecības centrā Liiba,
kas zelta pāriem pasākumā dāvā šampanieti pirmajam kāzu tostam.
Pērn Ķekavas novada pašvaldības aicinājumam atsaucās desmit
stipras ģimenes, kuru stūrakmens
balstīts uz mīlestību, cieņu, iecietību, čaklumu un bērnu sirds siltumu.
Vineta Bērziņa
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pārus

Velta un Jānis Bērziņi (55)
Ne vien mirkli, bet daudz, daudz ilgāk viens
otru apgarojuši un kopā uz mūžu dzīvojuši Velta
un Jānis Bērziņi. Kopš brīža, kad 1953. gada
Ziemassvētku ballē Katlakalna Tautas namā viens
otru ieraudzījuši. No četrām draudzenēm Jāņa acis
redzējušas tikai Veltu. Un tā tikusi nodejota abu
pirmā balle. Mācījušies dejot rumbu, bet tomēr sirdij tuvāks ir bijis fokstrots. Viens otru pārbaudījuši,
draudzējoties sešus gadus.
Un tad, 1958. gada septembrī, vispirms
Dzimtsarakstu nodaļā, tad Katlakalna baznīcā,
klāt esot tuviem cilvēkiem – Ilmai un Elmāram
Slokām –, viens otram uz mūžu teikuši jāvārdu.
Jānis, pēc profesijas būdams būvnieks, cēlis
tādas īpašas būves kā atompatversmes – pavisam
četras. Bet abiem ar sievu kopējs sapnis ir bijusi
sava māja. Un, ja cilvēki kaut ko ļoti vēlas, tad arī
piepildās – 1971. gadā viņi ienākuši pašu celtā
mājā Akmentiņos Katlakalnā.
Veltai un Jānim ir divi dēli – Gints un Jānis.
Dzīvē ir sanācis tā, ka Jānītim ir nepieciešama īpaša vecāku attieksme un aprūpe, bet tas nemazina
vecāku mīlestību. Īpašs prieks viņiem ir par mazmeitiņu Elzu. Dzīve kopā ar bērniem – tas ir viņu
lielākais prieks un gandarījums.
Saimnieku lepnums ir arī viņu īpaši koptais
dārzs – ar tik skaistām kannām un eņģeļu taurēm,
kādas šai pusē nebija redzētas.

Aina un Viktors Saknīši (55)
Skolas biedri no Limbažu puses, Vainižu
pagasta. Aina no Ozoliņas kļuvusi par
Saknīti. Un, kā tas sanācis, ka Ainas
Viktors tāds augumā padevies krietni
varenāks. Lūk, tas ir Ainas vecāsmātes
domu spēks. Viņai tais senajos kunga laikos paticis, ka kungs tāds liels un garš, bet
kundzīte maza un smalka. Un tā vecāsmātes nodomātais arī piepildījies.
Staltais uzskaitvedis Viktors noskatījis jauno un ņipro grāmatvedi Ainu, un
1958. gada 8. martā, vēl dziļai ziemai esot,
Viktora brālis iejūdzis bērīti un vedis jauno
pāri uz Augstrozes ciema padomi, lai tur
abi viens otram solītos uz mūžu.
Tajā laikā un tajā pusē laulības gredzeni
bijuši lieka greznība – tikuši uzskatīti par
buržuāzijas palieku. Bet tik un tā – ar gredzeniem vai bez – Saknīši saticīgi kopā nodzīvojuši 55 gadus, no tiem 50 Ķekavā. Aina strādāja kolhozā Ķekava par grāmatvedi, Viktors
bija celtnieks, elektriķis, cēlis Ķekavas putnu
fabriku, Jelgavas RAF, Ķekavas vidusskolu,
Babītes un Jaunjelgavas vidusskolas.
Ainu Ķekavā visi pazīst kā Ainīti. Tā viņu
mīļi dēvē lielākā daļa Ķekavas bērnu, jo viņa
kā krustmāte ir stāvējusi pie bērnu vokālā ansambļa Cīrulītis šūpuļa, ievadījusi daudzus bērnus rokdarbu pasaulē un joprojām ir sirsnīga
dežurante Ķekavas Mūzikas skolā.
Ainas un Viktora ģimenē ir dēls Aivars, meita
Daina, mazbērni Linda, Armīns un Raivo, kuri
priecājas par vecāku un vecvecāku optimismu
un možo garu. Joprojām abi ir čakli ogotāji un
sēņotāji un ar mīlestību iekopj savu skaisto, ar
īpašām puķēm pilno dārziņu. Viktora vaļasprieks
ir medības un bļitkošana, Ainītei – rokdarbi. Viņu
dzīves moto – kamēr varam, tikmēr darām.

Rita un Ojārs Bluķi (53)
Varētu teikt, ka Ritu un Ojārus Bluķus Kalvenes Tautas
namā kopā savedis klasiķis Rūdolfs Blaumanis ar savu
lugu Pazudušais dēls. Ojārs tur piestrādājis par skatuves strādnieku, bet Rita apmeklējusi teātra izrādi un,
protams, palikusi uz balli, kur abi viens otru pamanījuši. Rita – meitene no Kurzemes, Aizputes, bet Ojārs –
zemgalietis no Auces. Abi studenti – Rita studē Latvijas
Universitātē ķīmiju, bet Ojārs Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā.
Ojārs studentu vienībā aizbraucis uz Kazahstānu apgūt neskartas zemes, un, atgriežoties Latvijā, pilnīgi negaidīti abi satikušies uz perona Oškalna stacijā.
Bet, kā tautā saka, – trīs lietas, labas lietas. Trešā nejaušā
tikšanās – vienkārši uz ielas. Un tas jau vairs nav nejauši,
tas ir abu liktenis – būt kopā.
Cerējušies un pārbaudījuši viens otru gana pamatīgi –
veselus sešus gadus. Un tā 1960. gada 17. decembrī Rīgā,
Alunāna ielā, slēgta šo abu stalto, jauno cilvēku laulība.
Kopdzīves laikā strādājuši un dzīvojuši Valmierā, Siguldā
un Rīgā, bet 47 gadus sauc sevi par ķekaviešiem. Vēl joprojām Ojāru ķekavieši pazīst un ar labu vārdu piemin kā kolhoza Ķekava priekšsēdētāju, veselus 23 gadus.
Laulībā dzimusi meita Rigonda un dēls Mārtiņš. Ir divas
mazmeitas – Katrīna un Berta, mazdēls Pēteris Ādams un
mazmazmeitiņa Sofija.
Sēžot un sarunājoties viņu abu koptajā dārzā, izskan jautājums: kas satur cilvēkus tik ilgi kopā? Rita ar pārliecību atbild –
ārkārtīgi liela pacietība un, protams, mīlestība. Ne jau velti viņi
kā drošs un stabils pamats ir aicināti 15 kāzās par vedējiem.
Ritas rokdarbu prasme, akurātums, smalkums un inteliģence ir apbrīnojama. Viņas pašas darinātais Zemgales tautastērps
ir arī goda kārta viņu Zelta kāzās. Abiem joprojām tuvs ir teātris,
operas apmeklējumi un savstarpējās sarunas.

Ķekavas Novads
2013. gada 12. novembris

10 Sports
Vieta

Sacensības

18. nov.
12–13.30

Ķekavas
vidusskola

20. nov.
18–21

TC Liiba

21. nov.
20–21.30

Ķekavas
vidusskola

Maksibasketbola
līgas spēle (vīr. 50+)
Ķekava–Dakteri
Galda spēļu divcīņa,
1. posms – šautriņu
mešanā
Dubultamatieru
līgas spēle (vīr.)
RXG/Ķekava–Miele
LČ telpu futbola
spēle 3. līgā (vīr.)
Ķekavas novads–
PB Line
LČ florbola spēle
virslīgā (vīr.)
Ķekava–Bauska
Nacionālās volejbola
līgas spēle (vīr.)
VK LSPA/Ķekavas
novads–Burtnieku
novads
LČ florbola spēle
virslīgā (vīr.) Ķekava–
Valmiera/VIA
LČ florbola spēle
virslīgā (vīr.) Ķekavas
Bulldogs–Talsi/
Triobet
Maksibasketbola
līgas spēle (vīr. 55+)
Ķekava/Zemgale–
Garkalnes novads
Galda spēļu divcīņa
2. posms – novusā
Galda spēļu divcīņa
3. posms – novusā
un šautriņu mešanā
Maksibasketbola
līgas spēle (vīr. 55+)
Ķekava/Zemgale–
Ekla/Limbaži
LČ florbola spēle
virslīgā (siev.)
Ķekava–Ādaži
Maksibasketbola
līgas spēle (vīr. 55+)
Ķekava/Zemgale–
BK Tukums
LČ telpu futbola
spēle 3.līgā (vīr.)
Ķekavas novads–
Vinille
LČ florbola spēle
virslīgā (vīr.) Ķekava–
Rubene
Velodrošības
sacensības Ziemas
balva 2013
Maksibasketbola
līgas spēle (siev.30+)
Ķekava–Tukums
LČ florbola spēle
virslīgā (vīr.) Ķekavas
Bulldogs–Kurši
LČ telpu futbola
spēle 3. līgā (vīr.)
Ķekavas novads–
Cerbers – 020*
Maksibasketbola
līgas spēle (vīr. 45+)
Ķekava–Doks Jelgava
LČ telpu futbola
spēle 3. līgā (vīr.)
Ķekavas novads–
SEB United

Baložu
21. nov.
vidusskolas
20.30–21.30 sporta
komplekss
22. nov.
Ķekavas
20.15–22.30 sporta klubs
23. nov.
14–16

Baložu
vidusskolas
sporta
komplekss

23. nov.
15–17

Ķekavas
sporta klubs

23. nov.
19–21

Ķekavas
sporta klubs

24. nov.
12–13.30

Ķekavas
vidusskola

27.nov.
18–22

TC Liiba

30.nov.
11

TC Liiba

1. dec.
12–13.30

Ķekavas
vidusskola

1. dec.
13–15

Ķekavas
sporta klubs

4. dec.
20–21.30

Ķekavas
vidusskola

Baložu
5. dec.
vidusskolas
20.30–21.30 sporta
komplekss
6. dec.
Ķekavas
20.15–22.30 sporta klubs
7.dec.
10

Baložu
vidusskola

8. dec.
12–13.30

Ķekavas
vidusskola

8. dec.
19–21

Ķekavas
sporta klubs

Baložu
10. dec.
vidusskolas
20.30–21.30 sporta
komplekss
11. dec.
20–21.30

Ķekavas
vidusskola

Baložu
12. dec.
vidusskolas
20.30–21.30 sporta
komplekss

Apsveicam
Ķekavas novada
komandas peldētāju

Iļju Koļesņikovu
ar izcīnīto 1. vietu
Pierīgas novadu sporta
spēlēs peldēšanā
50 m brīvajā stilā
(rezultāts
0:25,97 sek.).

Baložu Velodrošībai liela piekrišana
“Dalībnieku atsaucība, tiesnešu kompe
tence, Ķekavas pašvaldības sporta
aģentūras finansējums, sponsoru dās
nums un iespēja par sacensību centru
izmantot plašās un mājīgās Baložu
vidusskolas telpas – tā ir izaugsme,
kas ļauj un liek mums atzīt – Baložu
Velodrošība ir Latvijas individuālās
ceļu satiksmes dalībnieku sacensības.
Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs
2008. gadā pievienojies Eiropas ceļu satik
smes drošības hartai, un jaunā parakstītā
apņemšanās 2012.–2014. gadam raksturo
mūsu vēlmi turpināt iesāktos darbus, sek
mējot ceļu satiksmes drošību,” savā uzru
nā sacensību dalībniekiem saka sacensību
galvenais tiesnesis Andris Žilko.
Astotās sezonas 5. posma dalībnieku
skaits priecēja, jo sevišķi tāpēc, ka ikviens
varēja izmēģināt spēkus pārspēt Latvi
jas izlases – Kusas pamatskolas sportis
tus, kuri tikko bija atgriezušies no tālās
Melnkalnes ar Eiropas sacensībās izcīnīto
3. vietu. Aptaujātie republikas vadošo ko
mandu treneri un skolotāji visi kā viens
atzina, ka šīs sacensības ir ļoti nepiecie
šamas bērnu motivācijai ikdienā mācī
ties ceļu satiksmes noteikumus un apgūt

Gan sacensību 4., gan 5. posmā 3. vietu
izcīnīja Baložu vidusskolas 3.a klases skolniece Marta Plauka.
velosipēda vadīšanas prasmes.
Mūsu novadu sacensībās pārstāvēja
Baložu vidusskolas bērni, un rezultāti ie
priecina – godalgotajās vietās ierindojās

Roberts Andris Barlots, Jānis Stepanovs,
Sanija Dzirlanka un Marta Plauka, bet
absolūti labākie savās vecuma grupās, gan
sacensību 4. posmā 21. septembrī, gan
5. posmā 5. oktobrī bija Ieva Līga Kajaka,
Laura Matisone un Rainers Grass.
Pateicamies mūsu sacensību atbals
tītājiem: SIA Pindstrup Latvia, AS SEB
banka, SIA Gandrs, SIA Teiko, autoskolai
Berģi, Baložu vidusskolai un Ķekavas no
vada pašvaldības sporta aģentūrai par ie
spaidīgo balvu klāstu un iespēju aizvien
papildināt sacensību organizēšanu ar kādu
jauninājumu.
Baložu Velodrošībai nav sezonas vai
kampaņas rakstura, par drošību uz ceļa jā
domā ikdienā un vienmēr, tāpēc arī nāka
mās velodrošības sacensības Ziemas balva
jau 7. decembrī Baložu vidusskolā. Īpašs
uzaicinājums piedalīties tiem mūsu no
vada skolēniem, kuri sekmīgi nokārtojuši
velosipēda vadītāja eksāmenu un izmēģi
nājuši savas braukšanas prasmes pašvaldī
bas policijas organizētajās Drošības dienās
un skolotājiem, kuri nākotnē savās skolās
labprāt vadītu velodrošības pulciņus.
Vairāk informācijas sacensību interneta
vietnē www.velodrosiba.lv.
Māris Ozoliņš

Noslēgusies velokrosa sezona
Oktobrī noslēdzās Velokrosa Baloži
12. sacensību sezona. Šogad kopumā
sacensībās piedalījās 458 dalībnieki,
vidēji 217 dalībnieki katrā sacensību
posmā.

Vislielākā dalībnieku atsaucība bija sezo
nas pirmajā posmā, kad uz starta līnijas
stājās 271 dalībnieks. Arī šogad bija liels
startējušo bērnu īpatsvars – kopumā 154,
vidēji 77 bērni katrā posmā.
Paldies visiem šī gada sacensību sezo

nas atbalstītājiem: SIA Gandrs, SIA Dion
Sportlab, Madam Fitness, Egmont Latvija,
SIA Teiko, autoskolai Berģi, konditorejas
fabrikai MARIO, zivju pārstrādes ceham
SVANI, Daugmales Jānim par garšīgo
medu un Baložu vidusskolai. Uz tikšanos
2014. gada velokrosa sezonā!
Māris Ozoliņš

Foto: No organizatoru arhīva

Datums un
laiks

Foto: No organizatoru arhīva

Sacensību kalendārs

Distancē V16 grupas kopvērtējuma
uzvarētājs Niklāvs Boļšis
(Ķekavas novada sporta skola)

Piesaki savu sporta laureātu 2013
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra arī šogad vēlas īpaši godi
nāt novada labākos sportistus, tādēļ
izsludina kandidatūru pieteikšanu
ikgadējai apbalvošanas ceremonijai
Ķekavas novada sporta laureāts 2013.
Lai apzinātu izcilākos sasniegumus Ķe
kavas novadā pārstāvētajos sporta veidos
un apbalvotu labākos sportistus, trenerus,
līdzjutējus un organizatorus, pretendentu
pieteikšana notiek vairākās nominācijās.
Pieteikuma anketas pieejamas sporta
aģentūras interneta vietnē http://sports.
kekava.lv, kuras tur var arī uzreiz aizpildīt
vai izdrukāt. Anketas var iesniegt arī Ķe
kavas novada pašvaldībā, sporta aģentūrā
līdz 21. novembrim.
Svinīgā sporta laureātu apbalvošana
notiks 7. decembrī plkst. 19 Ķekavas kul
tūras namā.
Inga Auziņa

Sporta laurētu nominācijas
• 2013. gada panākums sportā jaunietēm līdz 25 gadu vecumam
• 2013. gada panākums sportā
jauniešiem līdz 25 gadu vecumam
• 2013. gada panākums
sportā sievietēm
• 2013. gada panākums
sportā vīriešiem
• 2013. gada panākums sportā
veterānēm
• 2013. gada panākums sportā veterāniem
• 2013. gada komandas panākums
sportā jaunietēm līdz 25 gadu vecumam

• 2013. gada komandas panākums sportā jauniešiem līdz 25 gadu vecumam
• 2013. gada komandas panākums
sportā sievietēm
• 2013. gada komandas panākums
sportā vīriešiem
• 2013. gada komandas panākums
sportā veterānēm
• 2013. gada komandas panākums
sportā veterāniem
• 2013. gada panākums tehniskā jaunrades sportā
• Gada treneris 2013
• Gada atbalstītājs sportā 2013
• Par ieguldījumu sportā

Ķekavas Novads
2013. gada 12. novembris

Sveicam
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.

Ķekavas novadā
2013. gada novembrī
Ķekavas pagastā
95 gadu jubileju svin
Adolfine Bergmane,

90 gadu jubileju svin
Otīlija Gabre,
Aina Citrone,

85 gadu jubileju svin
Helēna Vildere,
Broņislavs Čjaps,
Valērija Lubiņa,
Zenta Vlasova,
Ņina Sidorova,

80 gadu jubileju svin
Agita Lepiksone,
Maigonis Lagzdiņš,
Broņislavs Katkovskis,

Baložu pilsētā
85 gadu jubileju svin
Anastasija Gavrilova,

80 gadu jubileju svin
Marija Lesene,

Daugmales pagastā
90 gadu jubileju svin
Jānis Pleikšnis,
Anna Lapiņa,

80 gadu jubileju svin
Zelma Štokmane.

Vēlam veselību, izturību un
dzīvesprieku!

Dažādi 11
Sveicam

Diskusiju klubs

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.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada oktobrī
reģistrēti jaundzimušie
Amanda Grīnerte,
Armands Spunde,
Dārta Meldrāja,
Deivids Barnatovičs,
Emīlija Kalniņa,
Emīlija Marta Dzērve,
Emīlija Maura-Fjodorova,
Emīls Ķimenītis,
Emīls Legzdiņš,
Francis Juraga,
Kārlis Dimitrijevs,
Kristers Griškovs,
Laila Aleksejeva,
Laima Pūriņa,
Marta Einika,
Mikaela Kižlo,
Paula Grinhofa,
Rūta Midrijāne,
Toms Jankovs.
Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz,
Lai mīlai nenākas teikt: “Bija”,
Lai saule vienmēr nāk Jums līdz!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada oktobrī
salaulāti
Imants Kruzkops un Zanda Puide,
Olafs Rucis un Inga Ošlapova,
Aldis Kļava un Iveta Ozoliņa,
Jānis Ševkāns un Linda Bušmane,
Oļegs Ignatovecs un Olga Orlova,
Raimonds Rutenbergs un
Darja Burova,
Artjoms Siļins un Guļmira Iržanova,
Andris Aleksūns un Ilze Pigareva.
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Mūžībā pavadīti
Pensionāru ievērībai
27. decembrī plkst. 14
Ķekavas kultūras namā

atpūtas pēcpusdiena
Jaunā gada gaidīšanas balle
Kad jauna stunda tuvāk rit –

uzrunas, apsveikumi, vēlējumi,
svētku koncerts, mūzika.
Mīļi gaidīti visi pensionāri, pasākums pie
galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Lūdzam
pieteikties laikus pa tālr. 26274699 (Ilga).

29. decembrī plkst. 12

Ziemassvētku koncerts
Latvijas Nacionālajā teātrī.

Pieteikties līdz 26. novembrim Ķekavas
kultūras namā, pensionāru padomes
telpās, pie Vandas vai pa tālr. 28794452.

Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada oktobrī
reģistrēti mirušie
Antons Ozoliņš (1953),
Dzidra Gailīte (1939),
Eduards Plešāns (1936),
Emīlija Prūse (1921),
Ilmārs Švenis (1942),
Irma Indrāne (1936),
Lūcija Bergere (1932),
Skaidrīte Zvirbule (1921),
Staņislavs Petkus (1954),
Varvara Fjodorova (1928),
Vilnis Kozlovskis (1957).
Ķekavas novada dome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem.

Tikšanās ar deputātu
26. novembrī plkst. 18 Ķekavas kultūras nama mazajā zālē
Attīstības un budžeta jautājumi

Diskusijas dalībnieki
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš.
Attīstības komitejas deputāti: Ilgonis Leišavnieks, Andis Damlics, Igoris Malinauskas, Ieva
Stefensena, Olita Krastiņa, Andris Ceļmalnieks.
Pašvaldības pārstāvji: izpilddirektors Aivars Liškovskis, izpilddirektora vietnieka p. i.
Astrīda Vītola, Attīstības daļas vadītājs Māris Ozoliņš, Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris
Križanovskis, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule.
Cienījamā Ķekavas sabiedrība – ne tikai pensionāri, sportisti, jaunieši, skolotāji! Visi ir aicināti
izteikt viedokli, diskutēt par Ķekavas novada, Ķekavas tālāko attīstību, stadiona būvniecību un
sporta kompleksa izbūvi pie jaunās Ķekavas sākumskolas, jauniešu centra attīstību utt.
Padomājiet, jautājiet! Jautājumus tikšanās reizē var sagatavot arī rakstiski. Esiet aktīvi!
Piedalieties jautājumu apspriešanā, no kuriem ir atkarīga jūsu dzīves kvalitāte!
Nākamā diskusiju kluba sarunas Tikšanās ar deputātu notiks 2014. gada 28. janvārī
Ķekavas kultūras namā. Saruna par finansēm un budžetu.

Pateicības
Egila Krieviņa paldies visiem atbalstītājiem
22. oktobra rītā mani un manu kaimiņu apciemoja negaidīts ciemiņš – uguns pūķis. Ko
tas nozīmē, to zina visi. Tautā saka, ka zaglis vēl kaut ko atstāj, uguns – neko.
Ugunij no zobiem mums izdevās izraut pavisam nedaudz. Palīgā steidzās ugunsdzēsēji,
pat ļoti ātri, bet velti. Vēja spārniem neatlidosi. Viņiem mans paldies. Arī TV žurnālistam Mikam Dūcim un operatoram. Viņi bija paši pirmie, kurus uztvēru kā līdzjutējus. Jaunais žurnālista kungs sāka turpmāko palīdzības meklēšanu. Viss aizgāja galvu reibinošā virpulī.
Palīdzībai pieslēdzās ļoti laipnās Ķekavas sociālā dienesta dāmas. Mūs paēdināja, ierādīja telpas, kur apmesties, arī visu turpmāko. Paldies Ķekavas domei par rūpi, īpaši Jurim
Krūmiņam, paldies sociālās palīdzības dāmām.
Dažas dienas vēlāk notika liels brīnums. Tūkstošiem atsaucīgu cilvēku palīdzēja ar dažādiem ziedojumiem. Īpašs paldies Gundegai Jumei un Gunāram Klēģerim no Ķekavas, kas
organizēja talku krāsmatu novākšanai un gardās uzkodas talciniekiem. Paldies jums, 52 atsaucīgajiem talciniekiem – futbolistiem, florbolistiem, jauniešu padomei un skaistajām meitenēm no Ķekavas. Visi darbojās ar aizkustinošu entuziasmu. Tomēr man jālūdz piedošana,
ka turpmāk, tiekoties uz ielas vai autobusā, jūs neatpazīšu, jo vāji iegaumēju sejas. Žēl. Bet
mīļš paldies un bučas.
Paldies arī fonda Ziedot.lv atsaucīgajām dāmām – Inesei Dangai un citām darbiniecēm.
Paldies maniem kaimiņiem – Ligitai, Augustam un Baibai.
Visbeidzot maniem ziedotājiem par patieso līdzjūtību vissirsnīgākais un lielākais paldies. Man trūkst īsto vārdu, lai pilnīgāk izteiktu pārsteigumu, cik mums daudz labu cilvēku
Latvijā. Mīļie, jums paldies! Paldies!
Jūsu Egils
Tagad un pirms 50...
Izsakām pateicību Vinetai Bērziņai ar komandu pasākuma “Zelta pāris” organizēšanā. Paldies par jaukajiem vārdiem, kas tika veltīti katram pārim, par mūsu jaunības laika skaistāko
atmiņu taku izstaigāšanu, par profesionālu pieeju un iejūtību intervējot.
Paldies, ka “aizvedāt mūs 50 gadus atpakaļ”, dalījāties mūsu jaunības spilgtākajos brīžos ar
mūsu vistuvākajiem cilvēkiem.
Līvmaņu un Zeibotu ģimenes

Līdzjūtības
		

Ai, pilnas ziedu un svētības šīs rokas, šie skati bija…
Ai, kālab saltajā zemē tās Tik dziļi iezvanīja…
(F. Bārda)

Esam kopā ar Jēkabu un viņa tuviniekiem,
vecmāmiņu aizsaulē aizvadot.
Ķekavas vidusskolas 6.c klase,
vecāki un audzinātāja
Raud rudens vēji, un debesis raud,
Rūgtas lāses pelēki mākoņi slaka.
Ir tikai sāpes. Un vārdu nav
Te, kur mūžībā izvijas taka....

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģēm
Dainai Marija Zozuļai un Līgai Freimanei,
no māmuļas un vecmāmiņas atvadoties.
Ķekavas novada kultūras aģentūras kolektīvs
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Tas mirdz

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei Anitai Lubovai,
tēvu mūžībā aizvadot.
Ķekavas novada kultūras aģentūras kolektīvs

Ķekavas Novads
2013. gada 12. novembris

12 Dažādi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 7. novembra sēdes
lēmumu nr. 1 § 1 (protokola nr. 32)

Saistošie noteikumi nr. 15/2013

Grozījumi 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,21. panta pirmās daļas 14. punkta
g) apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu

Izdarīt Ķekavas novada domes 2010. gada 25. februāra saistošajos notei
kumos nr. 9/2010 “Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” publiskajiem pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.8., 1.8.1. un 1.8.2. punktiem šādā
redakcijā:
Nr.p.k. Nosaukums
Mērvienība LVL
Maksa par uzturēšanos dzīvojamās
1.8.
mājās “Misas kantora ēka” un “Lilijas”
viens
Uzturēšanās maksa sociālajā
1.8.1.
kvadrātmetrs 2,11
dzīvojamā mājā “Misas kantora ēka”
mēnesī
viens
Uzturēšanās maksa dažādu sociālo
1.8.2.
kvadrātmetrs 2,11
grupu kopdzīvojamā mājā “Lilijas”
mēnesī
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3 punktu šādā redakcijā:
“2.3 2., 2.1., 2.2. 2.1 un 2.2 punktos minētie atvieglojumi nav piemēroja
mi 1.8.1. un 1.8.2. punktos minētajiem pakalpojumiem.”
Valts Variks, sēdes vadītājs

Par lokālplānojuma izstrādes sākšanu
nekustamajā īpašumā Remas
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra
lēmumu nr. 2. §1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Remas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
(protokols nr. 23) ir sākta lokālplānojuma izstrāde nekusta
majā īpašumā Remas (kadastra numurs 8070 012 0030) zemes
vienībai 9,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 012
0031, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plā
nojumam 2009.–2021. gadam ar 2012. gada un 2013. gada
grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012
0031 teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas ražoša
nas un darījumu teritorijas (JRD), ko ar lokālplānojumu plānots
mainīt, nosakot funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija
(L) pamatojot neizstrādātas smilts atradnes transformāciju par
dīķiem un ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašval
dības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.
Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs
nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas lai
kos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai
nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123
(pasta zīmogs). Tālr. 67847161, e-pasts novads@kekava.lv.

Seminārs par fizisko personu
maksātnespējas procesu

Maksātnespējas administrācija sadarbībā ar Ķekavas novada
pašvaldību iecerējusi organizēt semināru par fizisko personu
maksātnespējas procesu, ja par šo jautājumu iedzīvotāji būs izrādījuši interesi. Tādēļ lūdzam atsaukties ikvienu interesentu un
pieteikt savu dalību šajā seminārā, zvanot pa tālruni 67935802.
Fiziskās personas maksātnespējas process ir Maksātnespējas li
kumā paredzēts darbību kopums, kas fiziskai personai dod iespēju
atbrīvoties no pārlieku smagām parādsaistībām, iespējami pilnīgi
apmierināt savu kreditoru prasījumus un sākt jaunu ekonomiski
aktīvu dzīvi. Fiziskās personas maksātnespējas process nav bezno
sacījuma procedūra – pastāv noteiktas maksātnespējas procesa pa
zīmes, kurām būtu jāiestājas, lai varētu sākt šo procesu, kā arī virk
ne ierobežojumu, kas liedz personai iespēju izmantot šo procedūru.
Semināra laikā Maksātnespējas administrācijas lektori pastās
tīs iedzīvotājiem par iespējām sākt fiziskās personas maksātnespē
jas procesu (tostarp par maksātnespējas procesa pazīmēm, ierobe
žojumiem un izmaksām) un tā gaitu, tāpat iedzīvotāji tiks informēti
par iespējām saņemt līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju
fonda līdzekļiem darba devēja maksātnespējas gadījumā.
Dalība seminārā būs bez maksas.

Paziņojums par detālplānojuma
Baložu iela 7, Baložos,
detālplānojums grozījumu apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 10.10.2013. sēdes lēmumu
2. §. 1 (protokols nr. 29) “Par detālplānojuma “Baložu iela 7,
Baložos detālplānojums” grozījumu apstiprināšanu” ir apstipri
nāti detālplānojuma Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums gro
zījumi nekustamajos īpašumos Baložu iela 7, Uzvaras prospekts
2A, Baložu iela 5 un Doles iela 3, Baložos, Ķekavas novadā.
Detālplānojuma grozījumi paredz vietējās nozīmes tirdzniecības
un pakalpojuma objekta izvedi minētajos nekustamajos īpašumos.
Ar detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Ķekavas
novada pašvaldībā (Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavas, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads) un pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.

MŪŽĪBAS SVĒTDIENAS
DIEVKALPOJUMS
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā
24. novembrī plkst. 10
SVECĪŠU VAKARA
piemiņas svētbrīdis
draudzes kapos plkst. 16
Aizlūgumus par mirušajiem tuviniekiem jūs varat
iesniegt draudzes kancelejā.
Svētku koncerti
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā
17. novembrī pēc dievkalpojuma dziedās Ķekavas
vīru koris “Ķekava”, diriģents Arvīds Platpers.

Informācija zvejniekiem

Lūdzam Ķekavas novada zvejniekus līdz 6. decembrim
pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai
2014. gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem
nr. 1374 Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, iesniedzot
pašvaldībā iesniegumu.
Atgādinām, ka Ķekavas novada teritorijā noteik
ti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – trīs
murdi, Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 murdi. Plašāka
informācija pa tālruni 67847167.
Vides un labiekārtošanas daļa

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 7. novembra sēdes lēmumu nr. 1. § 2 (protokola nr. 32)

Saistošie noteikumi nr. 16/2013

Grozījumi Ķekavas novada domes 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos nr. 3/2009

Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu 21. panta pirmās daļas 16. punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Ķekavas novada Domes 2009. gada 25. augusta saistošajos noteiku
mos nr. 3/2009 Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.13. punktā skaitļus: “90” un “80”, attiecīgi ar skaitļiem “80” un
“70”.
1.2. izteikt 1.14. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“1.14. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene, kas sastāv no laulātajiem, perso
nām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī,
vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), ja tās vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepār
sniedz 128,06 euro un ja:”.
1.3. izteikt 1.17.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.17.3. viens transporta līdzeklis, ne jaunāks par pieciem gadiem (skaitot no
pirmās reģistrācijas brīža), kas tiek izmantots ģimenes (personas) locekļu ik
dienas vajadzību nodrošināšanai.”.
1.4. izteikt 4.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.1. Garantētais minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, kur GMI apmērs
ir noteikts 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumos nr. 913
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni.”
1.5. izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.2. ēdināšanas pabalsts ir:
4.1.2.1. ēdināšana sociālajā virtuvē darba dienās, apmaksājot 1,44 euro dienā,
(trūcīgām, maznodrošinātām, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, perso
nām ar nepilngadīgiem bērniem, vientuļām personām, personām, kurām
noteikta I vai II invaliditātes grupa un pensionāriem);
4.1.2.2. ēdināšana zupas virtuvē Baložu pilsētā laika periodā no oktobra līdz
aprīlim (ieskaitot), divas reizes nedēļā, apmaksājot 1,44 euro dienā (trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm (personām));
4.1.2.3. pārtikas produkti (trūcīgām, maznodrošinātām, krīzes situācijā nonā
kušām, novada lauku teritorijā dzīvojošām ģimenēm (personām) ar nepiln
gadīgiem bērniem, vientuļām personām, personām, kurām noteikta I vai II
invaliditātes grupa un pensionāriem) ne biežāk kā reizi trīs mēnešos – 1,44
euro apmērā, apmaksājot pārtikas produktus atbilstoši darba dienu skaitam.”
1.6. izteikt 4.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.3. brīvpusdienas Ķekavas novada izglītības iestādēs (trūcīgu ģimeņu bēr
niem);”.
1.7. izteikt 4.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.4. ēdināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs (trūcīgu ģi
meņu bērniem);”
1.8. izteikt 4.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.5. ikmēneša apkures maksājumu pabalsts apkures sezonas laikā (laika
periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim) tiek piešķirts šādā apmērā:
4.1.5.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ar darbaspējī
gu personu apmaksā 25 m² no apkurināmās platības;
4.1.5.2. trūcīgam un maznodrošinātam, vientuļam vai atsevišķi dzīvojošam
pensionāram, personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa apmaksā

30 m² no apkurināmās platības;”
Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtī
bā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un kura atbilst šādiem kritērijiem:
1) personas īpašumā (valdījumā) vai turējumā ir dzīvoklis, kas atrodas Ķeka
vas novada administratīvajā teritorijā, un personai nepieder cits nekustamais
īpašums;
2) personas dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvā teritorijā
un dzīvokļa valdījuma, turējuma vai lietošanas tiesības nostiprinātas atbilstoši
Civillikuma normām (līgumā);
4.1.5.3. Pabalstu apkures maksājumu veikšanai pašvaldība pēc lēmuma pie
ņemšanas samaksā attiecīgajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam;”
1.9. izteikt 4.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.6. naudas pabalsts kurināmā iegādei, tiek piešķirts 113,83 euro apmērā
(trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm) vienu reizi gadā.”.
1.10. aizstāt 4.1.7.1.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 200” ar
skaitli un vārdu “284,57 euro”.
1.11. aizstāt 4.1.7.2. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 50” ar
skaitli un vārdu “71,14 euro”.
1.12. aizstāt 4.1.7.3. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 30”
ar skaitli un vārdu: “42,69 euro”, simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 50” ar
skaitli un vārdu: “71,14 euro”.
1.13. izteikt 4.1.7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.7. 4. medikamentu, zobārstniecības un ārstēšanās slimnīcā izdevumu
apmaksa līdz 199,20 euro gadā uz ģimeni, uzrādot stingrās uzskaites kvītis ar
personas datiem, iesniedzot Sociālajā dienestā ne vēlāk, kā sešu mēnešu laikā
no izdevumu rašanās brīža un ģimenes ārsta izziņu (trūcīgām un maznodro
šinātām ģimenēm);”
1.14. aizstāt 4.1.7.5. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 300”
ar skaitli un vārdu: “426,86 euro”.
1.15. izteikt 4.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.1.8. naudas pabalsts mācību līdzekļu (individuālo mācību piederumu) un
skolas formas iegādei Ķekavas novada izglītības iestādes audzēknim, kā arī
Ķekavas novadā deklarētam audzēknim, kurš mācās izglītības iestādē bēr
niem ar speciālajām vajadzībām, mācību gada laikā – 42,69 euro, bet ne vairāk
kā 85,37 euro uz vienu ģimeni, ar izziņu par mācību līdzekļu/skolas formas
nepieciešamību (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm)”.
1.16. aizstāt 4.1.9. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 20” ar
skaitli un vārdu: “28,46 euro”, simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 100” ar
skaitli un vārdu: “142,29 euro”.
1.17. aizstāt 4.1.10.apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 500” ar
skaitli un vārdu: “711,44 euro” .
1.18. aizstāt 4.1.11. apakšpunktā simbolisko apzīmējumu un skaitli “Ls 100” ar
skaitli un vārdu: “142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Valts Variks, sēdes vadītājs
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Kvalitatīvāk kontrolēs maluzvejniekus
Lai varētu kvalitatīvi veikt makšķernieku kontroli
uz ūdeņiem un pie tiem, Reģionālās pašvaldības po
licijas (RPP) darbinieki speciālās mācībās padziļinā
ja zināšanas par vides pārkāpumiem zvejniecībā un
maluzvejniecībā, kā arī ieguva plašāku informāciju
par zivju nārstu laikiem un zvejas sezonu.
“Tā kā mūsu apkalpes teritorijā atrodas zvejnieku un
makšķernieku iecienītas ūdenstilpnes, kur viena no lie
lākajām ir upe Daugava, tad mūsu darbiniekiem, patru
lējot teritorijā, itin bieži jāsaskaras ar nelikumīgas zivju
iegūšanas gadījumiem. Likumsargiem, padziļinot savas
zināšanas šajā jomā, būs iespējams kvalitatīvāk uzraudzīt
makšķerniekus un zvejniekus, neļaujot tiem veikt likum
pārkāpumus,” skaidro RPP priekšnieks Māris Bomiņš.
Neraugoties uz makšķerēšanas liegumiem, galvenokārt,
kas saistīti ar zivju nārsta laikiem un nārsta vietu aizsardzību,
rudenī aktivizējas maluzvejnieki, jo tieši šajā laikā uz nārstu
dodas lašveidīgās zivis. Taču Reģionālās pašvaldības policijas
darbinieki būs modri un uzraudzīs, lai netiku pieļauti vides
pārkāpumi zvejniecībā.
RPP atgādina, ka, atrodoties pie ūdeņiem, jāatceras ne ti
kai par makšķerēšanas aizliegumiem un makšķerēšanas karti,
bet arī par atļauto makšķerēšanas rīku daudzumu un atļauta

jiem izmēriem nozvejo
jamām zivju sugām.
Atbilstoši
Makšķerēšanas noteikumiem rudens sezonā
aizliegts iegūt (izņemot
rūpniecisko zveju):
• nēģus – visu gadu;
• lašus un taimiņus –
iekšējos ūdeņos visu
gadu, izņemot Buļļupē,
Sausajā Daugavā un
Daugavā, posmā no ietekas jūrā virzienā augšup pret strau
mi līdz 700 metru no Rīgas HES, kā arī licencētās makšķerē
šanas nolikumos norādītajās vietās un laikā;
• sīgas, strauta foreles un repšus (ripusus) – no 1. oktobra
līdz 30. novembrim;
• vēžus (platspīļu un šaurspīļu) – no 1. oktobra līdz 30. jūni
jam, kā arī vēžu mātītes ar redzamiem ikriem – visu gadu.
Visu gadu aizliegts makšķerēt Daugavā šādās vietās: no
Rīgas HES aizsprosta 700 metru posmā lejup pa straumi, no
Ķeguma HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi,
no Pļaviņu HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi.
Vineta Bērziņa

Kā nekļūt par krāpšanas upuri
Šodien ļoti izplatīts noziegums ir ātro kredītu iz
krāpšana, izmantojot trešo personu nelikumīgi ie
gūtos sensitīvos datus, banku kontus, kodu kartes
un citus datus.
Tāpēc personām vai nu nākas atdot kredītus, kurus tās nav
ņēmušas, vai arī ilgstoši skaidrot kredīta izsniedzējam un
tiesību aizsardzības iestādēm, lai pieradītu, ka viņas šos kre
dītus nav ņēmušas. Tāpēc lūgums iedzīvotajiem neatklāt un
nedot citam personām savus sensitīvos datus, banku kontus,
personas kodus un kodu kartes, kā arī dokumentu nozaudē
šanas gadījumā nekavējoties informēt policiju.
Tuvojas laiks, kad visi pāriesim uz norēķiniem ar eiro.
Tam gatavojas ne tikai iedzīvotāji, uzņēmēji, kredītiestā
des un visa valsts, bet arī noziedznieki. Tāpēc sniegsim
dažus ieteikumus, ka nekļūt par noziedznieku upuriem.

Jau laikus izmantot jebkuru jums pieejamo iespēju ie
pazīties ar eiro banknošu un monētu izskatu un palīdzēt
to izdarīt tiem tuviniekiem, kuriem pašiem to izdarīt va
rētu būt apgrūtinoši, – bērniem, vecākiem cilvēkiem.
Izmantot iespēju samainīt latus pret eiro tikai legālās
maiņas un tirdzniecības vietās. Nekādā gadījumā neiz
mantot piedāvājumus, īpaši no svešiem un mazpazīsta
miem cilvēkiem, veikt maiņu no rokas it kā pēc izdevī
gākā kursa. Dodoties mainīt skaidru naudu, neņemt līdzi
lielu sumu, bet sadalīt to vairākās daļas.
Aicinām bērnus, pusaudžus, gados vecus cilvēkus un
invalīdus vieniem pašiem nedoties mainīt naudu, bet gan
atrast sev pavadoni. Atcerēsimies, ka arī zagļi, krāpnieki
un laupītāji nesnaudīs. Būsim tam gatavi!
Valsts policijas
Rīgas Reģionālās pārvaldes Baložu iecirknis

Jauni satiksmes ierobežojumi vecajā Ķekavā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību Nākotnes ielā,
pa kuru rītos savās ikdienas gaitās dodas skolēni,
Ķekavas novada domes deputāti ir lēmuši par labu
izmaiņām satiksmes organizēšanā.
Līdz šim Nākotnes, Skolas un Dienvidu ielu šķērsotajā
Ķekavas daļā, kas vietējiem iedzīvotājiem pazīstama kā
vecā Ķekava, autovadītāji tika ierobežoti ar ceļa zīmēm
Dzīvojamās zonas sākums un Dzīvojamās zonas beigas.
Taču turpmāk šajā teritorijā maksimālais atļautais ātrums
palielināts līdz 30 km/h, bet pretī jaunajai sākumskolai un
privātskolai Gaismas tilts 97 tiks uzkrāsots gājēju pārejas

tradicionālais marķējums un attiecīgās ceļa zīmes.
Tāpat iedzīvotājiem, tostarp skolēnu vecākiem, kuri
automašīnās pavada savus bērnus uz skolu, turpmāk rīta
stundās būs jārēķinās ar apstāšanās un stāvēšanas ierobe
žojumiem Nākotnes ielā. Stāvvietās iepretī sākumskolas
un privātskolas vārtiem darba dienās plkst. 7–9 ir noteikts
maksimālais stāvēšanas ilgums – 15 minūtes, bet pretējā
ielas pusē 50 metru garumā, sākot no Ķekavas Mūzikas
skolas stāvlaukuma, apstāties turpmāk būs aizliegts.
Jaunā kārtība stājas spēkā līdz ar ceļa zīmju uzstādī
šanu.
Inga Auziņa

Pastiprināti uzrauga mazdārziņus
Vasaras beigās dārzkopības kooperatīvos iestājas
miers un klusums, bet mazdārziņu īpašnieki atgrie
žas pilsētas dzīves ritmā, atstājot vasaras mājiņas
bez uzraudzības.
Rudens un ziemas sezonas ir garnadžu iemīļotākais
periods, lai veiktu zādzības no klusajām mazdārziņu
teritorijām, kur atrodas bez uzraudzības atstāti darbarīki

un citas vērtīgas lietas.
Lai mazinātu pastrādāto noziegumu skaitu, vasaras
sezonai noslēdzoties, Reģionālā pašvaldības policija veic
pastiprinātu preventīvo darbību vairākās Ķekavas novada
dārzkopības kooperatīvu teritorijās – Dzērumos, Burās,
Ziedonī un citur, pasargājot iedzīvotāju īpašumu un ma
zinot ļaundaru vēlmi veikt kārtējo noziegumu.
Artūrs Zālītis

Reģionālajā pašvaldības
policijā oktobrī

• Reģistrēti izsaukumi – 344, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 18, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 15,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru, – 9, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes
noteikumu neievērošanu, – 6, gulošas personas alkohola reibu
mā, – 24, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepiecieša
mību, – 2, izsaukumi, kas ir saistīti ar alkohola lietošanu, – 6,
Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 6, cita saņemtā infor
mācija par pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm – 259.
• Saņemti 16 iesniegumi.
• Aizturētas 14 personas.
• Nogādātas četras personas uz mājokli.
• Sastādīti 76 administratīvie protokoli: par alkohola lie
tošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā
(LAPK 171. panta pirmā daļa) – 10, par alkohola lietošanu
vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, ja pār
kāpums izdarīts atkārtoti gada laikā (LAPK 171. panta otrā
daļa), – 7, par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 panta
pirmā daļa) – 4, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186.
panta otrā daļa) – 4, par dzīvošanu bez derīga personu ap
liecinoša dokumenta (LAPK 186. panta pirmā daļa) – 1, par
alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzē
rienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta
pirmā daļa), – 1, gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu,
pārvietošanās diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja (LAPK
149.23 panta otrā daļa) – 12, par dzīvnieku turēšanas, labtu
rības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106. panta pirmā daļa) – 2, par dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpša
nu, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, – 1, par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzē
rienu lietošanā (LAPK 172. panta pirmā daļa) – 1, par sīko
huligānismu (LAPK 167. pants) – 2, par smēķēšanu, ja to iz
darījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 panta ceturtā daļa), – 2, par
invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu ne
veikšanu (LAPK 51.2 panta pirmā daļa) – 1, par nepilngadīgā
iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā (LAPK 172. panta
pirmā daļa) – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 18 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 38 materiāli.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 4.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 27 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī oktobrī

Reģistrēti 136 notikumi, no tiem 20 noziegumi, par ko
sākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 1, zādzības no
juridiskām personām piederošiem objektiem – 2, zādzības
no dzīvokļiem – 8, zādzības no veikala – 2, zādzības no au
tomašīnām – 1. Nozagta viena automašīna. Reģistrēts viens
mantas bojāšanas gadījums, viens krāpšanas gadījums, viens
gadījums saistībā ar narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu,
viens slepkavību draudu izdarīšanas gadījums. Atrasta mirusi
viena persona.
• Atklāti 6 noziegumi: par zādzības izdarīšanu nelielos apmē
ros – 3, par krāpšanu – 2, par zādzību – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas trīs per
sonas, no tām vienai tika piemērots drošības līdzeklis, kas
saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., apcietinājums.
• Pieņemti 15 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 27 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 6, par pār
kāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 10, par atrašanos
sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 2, par nepa
kļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām – 1, par
policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu – 1, par fizisku un
emocionālu vardarbību pret bērnu – 2, par tirdzniecības, sa
biedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu
pārkāpšanu – 2, par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanā – 2, par smēķēšanas ierobežojumu
neievērošanu – 1.
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Baložu pilsētas bibliotēkai – 55
Daži interesanti fakti

Taču Baložu pilsētas vēstures kontekstā –
tas ir daudz. Jo bibliotēkas rodas tur, kur
ir cilvēki. Cilvēki, kas kaut ko dara, kam
nepieciešamas zināšanas, garīga degviela
vai ieniršana kādā citā pasaulē, citā dzīvē,
citā liktenī, lai arī tas būtu uz neilgu brīdi.

Ieskats vēsturē

Baložu bibliotēkas izveide ir cieši saistīta
ar Baložu ciemata attīstību, kura izveido
šanās savukārt saistīta ar kūdras ieguves
rūpnīcu Baloži aktīvo darbību un strād
nieku pieplūdumu. 50. gadu beigās ciema
tā bija aptuveni 2000 iedzīvotāju. Vispirms
cilvēki izveidoja sabiedrisko bibliotēku
(katrs atnesa savas mājas grāmatas), un tā
no visu kopējā ieguldījuma radās pirmā
bibliotēka Baložos. Pirmā darbiniece tajā
bija Valija Rūzniece.
Viņa atceras: “Pabeidza celt skolu un
iesāka būvēt kultūras namu. Cilvēku ak
tivitāte bija ļoti liela. Sāka nākt uz izpild
komiteju ar priekšlikumiem par bibliotē
ku. Ne telpu, ne grāmatu. Izpildkomitejas
virtuvē atnesām no fabrikas kopmītnes
vecu galdu un kaut kādu plauktu. Cilvēki
paši sanesa nedaudz grāmatu. Tās salikām
plauktā un uz plīts. Galds durvīm priekšā,
un notika grāmatu apmaiņa. Man kā jau
nākajai tika uzticēts apkalpot lasīt gribētā
jus, apmainīt grāmatas.”
1958. gadā 23. maijā Rīgas rajona Ba
ložu strādnieku ciemata Darbaļaužu de
putātu padomes izpildu komiteja pieņēma
lēmumu dibināt bibliotēku, un tā sāka
darbu 1959. gadā bijušajā Padomju ielā 5
(tagad Medema iela 5). 1961. gadā biblio
tēka pārcēlās uz jaunajām bibliotēkas tel
pām jaunuzceltajā kultūras namā. Pirmā
vadītāja bija Vaira Lorberga, kura iekār
toja bibliotēku un strādāja līdz 1976. gada
rudenim. Viņa bija sabiedriski ļoti aktīva:
organizēja dažādus pasākumus, ekskursi
jas, vadīja lietišķās mākslas pulciņu, deju
kolektīvu, mācīja galda klāšanas kultūru
un ilgus gadus bija deputāte.
Pēc viņas bibliotēkas vadītājas darbu
pārņēma Dainuvīte Markelova, kas līdz
šim strādā šajā amatā un ir daudz piere
dzējusi. Viņas vadīšanas laiku var dalīt
divos posmos – padomju laikos un pēc
atmodas laikā, kas abi ir krasi atšķirīgi.
2000. gados bibliotēkai sākās uzplau
kuma laiks kā materiālajā, tā arī sabied
riski aktīvajā ziņā. Baložu pilsētas dome
atbalstīja bibliotēkas attīstību, izprotot
tās nozīmību un vajadzības. Bibliotekā
rās sistēmas ALISE iegāde būtiski mainī
ja bibliotēkas darbu un kļuva par galveno
nosacījumu, lai 2009. gadā, Baložu pilsētai
iekļaujoties Ķekavas novadā, Baložu bib

foto no bibliotēkas arhīva

Tāds jauks cipars. Tas ir daudz vai maz?
Pasaules vēstures kontekstā tas nav
daudz, kaut vai ņemot par piemēru
vecāko publisko bibliotēku pasaulē –
Francijas Nacionālo bibliotēku, kas at
vērta lasītājiem kopš 1692. gada, vai
Redvudas bibliotēku Ņūportā, Rod
ailendā, kas dibināta 1747. gadā.

Bibliotēkas darbinieku kolektīvs 2013. gadā
Bibliotēkas darbinieku kolektīvs:
V. Lorberga, V. Kvile, V. Naļivaika
liotēka tiktu noteikta par Ķekavas novada
galveno bibliotēku bibliotekārajā darbā, bet
2011. gadā – par metodisko centru Ķekavas
novada vispārizglītojošo skolu bibliotēkām
bibliotekārajā darbā un vienotas bibliotēku
informācijas sistēmas jautājumos.

Tagadne

Straujā pasaules un arī Latvijas ekonomiskā
un tehnoloģiskā attīstība padara bibliotēku
par arvien stiprāku un nepieciešamāku sa
vas iedzīvotāju kopienas daļu. Neaizmirsī
sim arī, ka bibliotēku, pirmkārt, veido tās
lasītāji jeb drīzāk klienti, jo tieši viņi ir tie,
kas dodas uz bibliotēku pēc informacionā
lajiem pakalpojumiem.
Baložu pilsētā tagad ir apmēram 6000 ie
dzīvotāju, no kuriem 20 % ir Baložu biblio
tēkas lasītāji, taču bibliotēkas pakalpojumus
izmanto arī citi novada iedzīvotāji. Tāpēc
bibliotekārs ikreiz ir atbildīgs par to, lai lasī
tājs saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. Ap
mierināts klients taču esot vislabākā reklāma.
No sirds teikts paldies un atzinīgi vārdi bib
liotekāram vienmēr ies pie sirds, un 55 gados
ir izskanējis patiešām daudz “Paldies!”. 55 ga
dos ir aptuveni 20 088 3209 dienas.
Vislielākais prieks ir vērot, kā mirdz bēr
nu acis un skan izsaucieni: “Tas tik bija pasā
kums!” un “Tādus vajadzētu vairāk!”. Viens
no spilgtākajiem piemēriem bija zibakcijas
pasākumi 2012. un 2013. gadā Baložu kultū
ras nama skvērā, kurā vienlaikus 15 minūšu
garumā daudzi jo daudzi mūsu mazie un arī
lielie lasītāji lasīja savas visiemīļotākās grā
matas. Un bērni aizvien atgriežas pie mums,
lai pakavētos pēc skolas un starpbrīžos, arī
brīvlaikos. Jo tur kaut kam ir jābūt!
Tās nav tikai sienas, grāmatas un da
tori, tie ir cilvēki un enerģija, dzīvesprieks,
kas padara bibliotēku par daudz ko vairāk.
Ja jūs būtu atnākuši uz bibliotēku oktobrī –
veļu laikā, kad bibliotēkas darba laiks jau
beidzies, tad redzētu, kā bibliotēkas telpas
piepildījuši mazie mošķi, raganiņas un zir
nekļu cilvēki, bet bibliotekāres pārvērtušās
līdz nepazināšanai.

Baložu bibliotēka nav iedomājama bez
darbiniekiem – dzīviem cilvēkiem, kas ne
tikai saņem un izsniedz grāmatas, bet palīdz
un dalās savās zināšanās. Ja nepieciešams,
uzklausa un nomierina, aiznes grāmatas uz
mājām kādam, kurš nevar atnākt pats.
Dainuvīte Markelova atzīst: “Šodienas
bibliotekāram jābūt gudram, erudītam, zi
nošam un ar vēlmi palīdzēt, reizē informato
ram, psihologam, pētniekam un sociālajam
pedagogam. Jāspēj tikt galā ar visiem iespē
jamajiem jautājumiem.”
Īpašs prieks arī par daudzajiem laba vēlē
jumiem un atzinību, ko bibliotēka saņēmusi
kampaņas Uzslavē labu servisu! laikā un arī
pēc tam. Tieši dalība šajā kampaņā tikai
vēlreiz apstiprina, ka mūsu lasītāji novērtē
bibliotēkas darbu un pamana cilvēkus aiz tā.
Tas ir nenovērtējams gandarījums un iegūtā
atgriezeniskā saite. Kā teicis slavenais ame
rikāņu rakstnieks Kurts Vonnegūts: “Bet,
kas gan ir dzīve, ja ne bezgalīga aizņemšanās
un aizdošana, ņemšana un došana?” Varbūt
K. Vonnegūts to nebija domājis gluži šādi,
bet bibliotēka nu reiz ir tā vieta, kas vienmēr
priecāsies, ja aizņemsieties kādu grāmatu,
žurnālu vai disku.
Baložu bibliotēkas darbinieki izmanto
iespēju un pateicas saviem lasītājiem par uz
ticību un atbalstu daudzu gadu garumā, par
dāvinātajām grāmatām, par grāmatu mīles
tību un lasīšanas prieku, kas tiek ieaudzināts
jau pavisam maziem bērniņiem. Par intere
santiem un sarežģītiem jautājumiem, jo tā
mācās arī darbinieki. Un, protams, cer, ka
lasītāju pulks kļūs arvien kuplāks.

Ieceres nākamajiem 55 gadiem

Skaitlis pieci apzīmējot jaunradi un dažādību.
Tā pozitīvās īpašības ir pārmaiņas, daudzpu
sība, humora izjūta, veselīga zinātkāre, sabied
riskums un entuziasms. Bibliotēkas darbinieki
cer saglabāt un izmantot šīs īpašības, lai reali

• Pirmais bibliotēkas nosaukums – Baložu
strādnieku ciemata bibliotēka.
• Bibliotēku ir vadījušas tikai divas vadītājas – Vaira Lorberga un Dainuvīte Markelova.
• Pirmā telpa bija tikai 5 m² lielumā, tagad –
345 m².
• Šajos 5m² darbu uzsāka 2 bibliotekāri, tagad – 8.
• Grāmatu krājums toreiz – 860 grāmatas,
tagad – 29232.
• 1972 – atsevišķi izveidota bērnu bibliotēka. Darbinieku skaits palielinās līdz pieci.
• 1999 – pirmais dators.
• 2001 – sākts darbs bibliotekārajā sistēmā
ALISE.
• 2003 – bibliotēkas rekonstrukcija. Izveidota plaša integrētā bibliotēkas telpa, ierīkota
interneta lasītava un arhīvs ar mobilajiem
plauktiem. Pievienota klāt bērnu bibliotēka.
• 2004 – sākta veidot Baložu bibliotēkas
novadpētniecības datubāze sistēmā ALISE.
• 2008 – viss krājuma ievadīts e-katalogā,
sākta automatizēta lasītāju apkalpošana.
• Ciemojušies tādi slaveni cilvēki kā Zigmunds Skujiņš, Knuts Skujenieks, Māra Svīre
un Vladimirs Kaijaks, Anita Mellupe, Kārlis Sebris, Velta Skurstene, Ģirts Jakovļevs,
Jānis Paukštello, Jānis Streičs, Juris Rubenis
un daudzi citi.
• 2012 – pirmā zibakcija Ņem līdzi savu mīļāko grāmatu un lasi.
• 2013 – izveidota Preses lasītava kultūras
nama 1. stāvā cilvēkiem ar ierobežotām
pārvietošanās iespējām.
• 2013 – kampaņā Uzslavē labu servisu saņem 100 % kvalitātes novērtējumu.
• Jaunākajam bibliotēkas lasītājam ir nepilni
divi gadi, vecākajam – turpat 94 gadi.

zētu savas vēlmes, idejas un ieceres nākotnei.
Lielākā un svarīgākā vēlme ir paplaši
nāties, kam nepieciešama jauna un attiecīgi
ierīkota bibliotēkas ēka. Būtu vajadzīga lie
lāka telpa mazajiem bērniem un hormonu
stūrītis lielākiem. Ir vēlme pēc nelielas kon
ferenču, mācību telpas, kur lasītāji varētu
mācīties datorzināšanas vai klausīties inte
resantu cilvēku lekcijas, netraucējot ikdie
nas bibliotēkas darbam. Ir nepieciešamība
pēc plašākas telpas grāmatu izvietošanai, jo
labu grāmatu nekļūst mazāk.
Taču, kas zina, iespējams, mazos aparā
tiņos – e-lasītājos – lasīsim visu, ko gribēsim,
un grāmatu nozīme mazināsies. Kas zina?
Skeptiķi kādreiz teica, ka ar televīzijas parādī
šanos cilvēki neies uz teātri vai kino, bet tā nav
noticis. Viena no patīkamākajām lietām taču
ir ierausties kādā kaktiņā ar savu iemīļoto grā
matu, sajust rokās tās vāku, sajust lapu smaržu
un iegrimt tajās.
Bet pagaidām... 2013. gada 22. novembrī
plkst. 18 Baložu kultūras namā bibliotēkas
55 gadu jubilejas svinīgajā pasākumā pakavē
simies atmiņās par to labo, kas ir bijis, un ar
pozitīvu skatu raudzīsimies nākotnē. Laipni ai
cināti visi bibliotēkas draugi un lasītāji! Plašāka
informācija pa tālruni 29435055.
Dainuvīte Markelova,
Zita Kronberga, Ināra Silvāne
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Bērna piedzimšana. Viņa
krustmātes un ceļamaize dzīvei
Par savas dzejoļu grāmatas Mana mūža
grāmatzīmes krustmātēm publiski esmu
atzinis Āriju Briģi un Broņislavu Priedīti.
Jau vairākus gadus sarunās ar draugiem
biju ieminējies – būtu jau gan jauki redzēt
savus dzejoļus publicētus vienuviet. Krā
jumā. Diemžēl pensionēti skolotāji nav
naftas magnāti vai banku akcionāri, tālab
pašam par saviem līdzekļiem izdot grā
matu nešķita reāli. Tālab jau samierinājos
ar domu, ka tas paliks tikai sapnis. Taču
abas minētās kundzes kādā kopējā tikša
nās reizē jau pavisam reāli sāka runāt, kā
ideju īstenot. Un tad tika ieslēgts galvenais
motors – Broņislava Priedīte iesaistīja savu
meitu Līgu Priedīti, kura pavisam īsā laikā
izveidoja komandu. Tika dots starts proce
sam – grāmata top! Aktīvi kopīgajam dar
bam pieslēdzās citi mani bijušies skolēni –
Dace Cīrule, Juris Grīnvalds un Juris Ķil
kuts. Savukārt Vineta Liepiņa ir grāmatas
maketa autore. Lielo un smago rediģēšanas
darbu uzņēmās mana bijusī kolēģe Silvija
Zītare. Viņas ieguldījums ir arī manas grā
matas ievadvārdi. Tā ir kā
ceļamaize visam krā
jumam, un uzskatu,
ka Silvija ir pratusi
dziļi
ieskatīties
manā būtībā, pa
manot daudzas

foto: no organizatoru arhīva

Pazīstamāka mums ir situācija – vis
pirms piedzimst bērns, un tad mek
lējam viņam krustvecākus. Ar manu
grāmatu bija otrādi – vispirms bija
krustmātes, un tikai tad piedzima pats
bērns – grāmata.

Jānis Caune kopā Juri Ķilkutu, Līgu Priedīti, Vinetu Liepiņu, Daci Cīruli, Juri Grīnvaldu un Silviju Zītari
lietas, kas nepaiet secen vien acīgam vē
rotājam. Sirsnīgs un liels paldies visai
komandai, kas deva starta šāvienu manai
grāmatai!
Taču nekas nebūtu īstenojies tikai ar šo
cilvēku entuziasmu. Visur blakus nostājas
dzīves realitāte – nauda. Vai tās trūkums.
Taču arī tas neapturēja enerģisko darba
grupu. Tika iedarbināti mūsdienu saziņai
tik svarīgie sociālie tīkli (man kā seni
oram šie tīkli joprojām ir diezgan liela
mīkla), un pēc dažiem mēnešiem
es uzzināju, cik daudz vis
apkārt ir manu skolēnu,
kuri vēl mani atceras! Pal
dies visiem, kas gribēja,
spēja un varēja atbalstīt
manu grāmatas izdo
šanu! Nav pat būtis
ki – kurš finansiāli,
kurš organi
zatoriski,

kurš, sarūpējot prezentācijas pasākumu,
kurš ar laba vēlējumiem. Galvenaisir re
zultāts – grāmata Mana mūža grāmatzīmes. Te ir manas izjūtas un sajūtas. Grā
matzīmes esmu ielicis katrā savas dzīves
lappusē – sākot no bērnības līdz sirmam
vecumam. Tas ir arī mans veltījums Ķeka
vai un ķekaviešiem.

Grāmatas prezentācija
Doles Tautas namā

Saulainā oktobra dienā aicināju savus
draugus, kolēģus un paziņas Doles Tautas
namā, kur notika manas grāmatas prezen
tācija. Izvēle par labu Doles Tautas namam
nebija nejauša – šī vieta saistās ar maniem
pirmajiem gadiem Ķekavā. Te spēlēju
kādu laiku pašdarbības teātrī, te tika dibi
nāts vīru koris, kas uz ilgiem gadiem bija
arī mans dzīves pavadonis.
Kaut arī tik ilgus gadus esmu stāvējis
klases priekšā, šajā dienā tomēr biju sa
traucies. Galu galā – dzejoļu grāmatas ne
iznāk katru dienu. Taču atkal man jāsaka
paldies manai komandai, kas bija rūpīgi
pārdomājusi pasākuma scenāriju.
Paldies maniem draugiem un kolē
ģiem, kas runāja manus pantus. Paldies
meitenēm no ansambļa Jūti, muzikāla
jai Gailīšu ģimenei, maniem vīru kora
draugiem, kas prezentāciju iekrāsoja ar
nošu rakstiem! Paldies labajiem rūķīšiem
Inesei Buliņai un Aināram Valeiņam, kas
parūpējās, lai maniem viesiem netrūktu
cienasta! Un, ja arī lielajā satraukumā ne
prezentācijas dienā, ne tagad es kādam
nepasaku paldies publiski, tad sirds dziļu
mos tas paldies jau tāpat ir, un ceru, ka jūs

visi – mani ķekavieši – to jūtat.
Paldies visiem, kas atrada brīdi, lai šajā
dienā būtu kopā ar mani Doles Tautas namā!
Mani draugi smēja – sveicēju rinda bijusi
tāda kā padomju laikā pie šņabja veikala...
Jūsu dāvātie ziedi vēl ilgi priecēja manu sirdi.
Kā jau rakstīju laikraksta Diena senioru
pielikumā – cilvēkiem, kas visu mūžu biju
ši aktīvi, vecumdienās nav viegli pieņemt
situāciju, ka neesi vairs sabiedriskajā apri
tē. Visi taču zina, cik daudziem aktieriem
grūti pieņemt ikdienu, kad vairs neskan
publikas aplausi. Ar pedagogiem ir līdzīgi –
arī tā savā ziņā ir kā skatuve. Turklāt ska
tuve, kur publika nevis klusējot tevī skatās
un klausās, bet aktīvi uzdod jautājumus,
provocē, iesaista diskusijās un analizē. Kad
tā visa vairs nav, tad kādu laiku esi izsists
no sliedēm. Arī tuvinieki, lai cik mīļi un
rūpīgi, nevar veltīt visu savu laiku, izklai
dējot pensionāru. Tālab pašam jāatrod, kā
piepildīt savu ikdienu. Kamēr fiziski vēl
varu, joprojām nododos dārza darbiem.
Ne jau tik daudz tas materiālais atspaids,
cik prieks par kustībām svaigā gaisā un
paša izaudzētu burkānu.
Taču gribas arī kaut ko dvēselei. Tuvo
joties pensijas gadiem, sāku rakstīt dzeju.
Protams, apzinos, ka neesmu ne Ziedo
nis, ne Rainis. Nemaz uz to nepretendēju.
Rakstu savam priekam un, ja vēl kādam
patīk, jūtos gandarīts.
Tālab saku paldies visiem, kas ir palī
dzējuši manam sapnim pārvērsties realitā
tē! Izrādās ir sapņi, kas var piepildīties pat
sirmā vecumā, kas ir kā balzams dvēselei,
lai ikdienas pelēcība nenomāktu.
Jānis Caune
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16 aktuāli
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
Pianiste Diānas Zandbergas. Ungāru un latviešu klavierainavas – CD prezentācija. Biļetes Ls 2
14. nov. plkst. 19 (€
2,85) ar Drauga karti Ls 1 (€ 1,42) nopērkamas Tūrisma informācijas centrā Doles TN.
Ziemassvētku
labdarības koncerts Artas Teivānes atbalstam
13. dec. plkst. 19 Par sapņiem, kas
piepildās ar pašmāju un viesu mākslinieku piedalīšanos.
Ziemassvētki kaķīša dzirnavās ar aktieri Jāni Skani. Biļetes: Ls 3
15. dec. plkst. 16 Koncertuzvedums
(€ 4,27), ar Drauga karti Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas Tūrisma informācijas centrā Doles TN.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Svētku gājiens ar lāpām uz Titurgas ezeru par godu Baložu pilsētas 22 gadu jubilejai.
14. nov. plkst. 17 Pulcēšanās
skvērā pie vardes.
Svētku
pasākums
Tu esi Latvija! – Ķekavas novada domes apsveikuma uzruna, pilsētas
15. nov. plkst. 19 amatierkolektīvu koncerts.
Ieeja bez maksas.
22. nov. plkst. 18 Baložu pilsētas bibliotēkas 55 gadu jubilejas svinīgs pasākums. Ieeja bez maksas.
8. dec. plkst. 13 Pianistes Diānas Zandbergas audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas.
14. dec. plkst. 16 Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem. Ieeja ar pašvaldības ielūgumiem.
un 18
Ziemassvētki kaķīša dzirnavās ar aktieri Jāni Skani. Biļetes: Ls 3
15. dec.plkst. 12 Koncertuzvedums
(€ 4,27), ar Drauga karti Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas Baložu KN kasē.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
iedzīvotājiem Latvijas dzimšanas dienā! Ķekavas novada pašvaldības uzruna un KC
16. nov. plkst. 15 Sveiciens
Mazā Ģilde jauniešu Teātra studijas Vinnijs izrāde – H. Ibsens, Pērs Gints. Ieeja bez maksas.
Lekciju cikls Kā labāk izprast savu mazuli? Lekcija Pozitīvā disciplinēšana – ģimenēm
26. nov. plkst. 10 Jaunums!
ar bērniem līdz 3 g. v. Ieejas maksa – Ls 2,50 (€ 3,56). Iepriekš pieteikšanās pa tālruni 67938960.
IK Dzīvesziņa diena No idejas līdz savam tautas tērpam. Tautastērps laiku lokos – lektores:
30. nov. plkst. 12 tērpu pētniece arheoloģe Irita Žeijere un Ilze Ziņģīte. Tautastērpa stāsts – tikšanās ar Ievu
Freinbergu un Austri Grasi. Ieejas maksa Ls 6 (€ 8,54).
Danču un dziesmu vakars Andreja dienā Mīļo Andrej, paklausies... – kopā ar Ādažu FK
30. nov. plkst.
Saulgrieži un Katlakalna FK Rāmupe. Līdzi jāņem neliels Andrejdienas cienasts. Ieejas
17.30
maksa Ls 2 (€ 2,85), ar Drauga karti Ls 1 (€ 1,42).
7. dec. plkst. 12
7. dec. plkst. 16

IK Vecie draugi tematisks pasākums Pretī Ziemassvētku brīnumam – kopā ar šarmanto dziedāju
Māru Krievkalni. Ieejas maksa Ls 2 (€ 2,85), ar Drauga karti Ls 1 (€ 1,42), kluba biedriem bez maksas.
Katlakalna svētku egles iedegšana pie Tautas nama Gaismas ceļš uz Ziemassvētkiem.
Tradicionālā bluķa vilkšana un ķekatās iešana.

14. dec.
Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem. Ieeja ar pašvaldības ielūgumiem.
plkst. 11 un 13
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
pasākums Šķērsu dienu saule tek!. Ķekavas novada domes svētku apsveikuma
15. nov. plkst. 20 Svētku
uzruna, kultūras nama amatierkolektīvu koncertuzvedums. Ieeja bez maksas.
30. nov. plkst. 19 Jaunā Miltu teātra Spēlmaņu nakts. Ieeja bez maksas.
ar Kino Punkts, Latvijā ražotu animācijas filmu programma Multenītes sniegā.
3. dec. plkst. 11 Sadarbībā
Biļetes: Ls 1,50 (€ 2,13), varēs iegādāties pirms seansa.
Inetas Rudzītes Ziemassvētku koncertprogramma Eņģeļu pieskāriens.
6. dec. plkst. 19 Biļetes: Ls 3 (€ 4,27), nopērkamas iepriekš Tūrisma informācijas centrā,
Doles TN vai Ķekavas KN. Koncerta dienā biļešu cena – Ls 4 (€ 5,69).
koncerts novada daudzbērnu ģimenēm Pasauli sasildīt – rīko biedrības
12. dec. plkst. 19 Labdarības
Sidrabaine un Ozols. Ieeja ar ielūgumiem.
14. dec. plkst. 18 Ķekavas Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
15. dec. plkst.
Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem. Ieeja ar pašvaldības ielūgumiem.
11 un 13
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
14. nov. plkst. 18 DMC koncertpasākums Spēka dziesmas Latvijai.
svētku pasākums Latvijai 95! – Ķekavas novada domes svētku apsveikuma uzruna,
16. nov. plkst. 18 DMC
Ķekavas novada jauniešu simfoniskā orķestra un Daugmales izpildītāju koncerts.
19. nov. plkst. 15 Mājā Alpi cikla Iepazīsti sevi tikšanās.
3. dec. plkst. 15
21. nov. plkst. 17 Mājā Alpi, rokdarbu darbnīcas –
26. nov. plkst. 15 Gatavojam Ziemassvētku dāvanas un rotājumus,
28. nov. plkst. 15 Apgūstam Zeķu adīšanu, Adventes vainaga darināšana.
Mājā Alpi, lekcija Skaņu burvība – par G. Parfjonovas un O. Aņisimovas metodēm. Vada
21. nov. plkst. 15 A.
Lubova. Ieeja bez maksas.
pamatskolas zālē – nodarbība Gongu un Tibetas trauku skaņās. Vada
23. nov. plkst. 11 Daugmales
K. DŽ. Kirkupa. Tālr. 26648571.
amatierteātru tikšanās – mācāmies improvizēt Reiz bija un reiz arī būs. Aicināti visi
13. dec. plkst. 19 DMC
interesenti, līdzi ņemot savu cienasta groziņu un jancīgus apģērbus.
15. dec. plkst. 16 DMC Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem. Ieeja ar pašvaldības ielūgumiem.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
12. nov.–2. dec. Izstāde Ķekavas novads: Baloži
3. dec.–25. janv. Izstāde Jaunieguvumi 2013. gadā.
3. dec.–6. janv.
Izstāde B. Bērziņa zīmējumi.
Ekspozīcijas muzejā Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://
twitter.com/parkulturu un mājaslapā www.parkulturu.lv.

Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes

plānotie koncerti
adventes laikā un Ziemassvētkos
1. adventes dievkalpojumā.
1. decembrī plkst. 10 dzied draudzes ansamblis
7. decembrī plkst. 18 koklētāju ansamblis Dzītari
2. adventes dievkalpojumā. 8. decembrī plkst. 10
piedalīsies Ķekavas Mūzikas skola audzēkņi un pasniedzēji
3. adventes dievkalpojumā. 15. decembrī plkst. 10
Privātās izglītības iestādes ansambļa Mārupes namiņš koncerts, vadītāja Līga Taube
4. adventes dievkalpojumā. 22. decembrī plkst. 10
dzied Svētdienas skolas audzēkņi un bērnu ansamblis Cīrulītis, vadītāja Maruta Ikasa
24. decembrī plkst. 18. Ziemassvētku vakara dievkalpojumā
ansamblis Jūti, vadītājs Jānis Strazdiņš
25. decembrī plkst. 10. Ziemassvētku dievkalpojumā
savus priekšnesumus sniegs muzikālā Matveju ģimene
29. decembrī plkst. 15. Koncerts Ar zvaigžņu kluso gaismu ar Zigfrīda
Muktupāvela, Jāņa Lūsēna un Jāņa Lūsēna juniora piedalīšanos. Biļešu cena – Ls 3

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
12.–15. nov.
Mārtiņš bij’ bagāts vīrs Ejot ķekatās
12.–19. nov.
11. novembrī – Lāčplēša diena
12.–20. nov.
Piemini Latviju! – 18.11. – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
12.–22. nov.
Baložu pilsētas bibliotēka 55 gadu laikā
12.–30. nov.
Jaunākā Ziemeļvalstu literatūra
2.–10. dec.
Latvijas detektīvmeistars – rakstniekam Andrim Kolbergam 70
Maskas un dāvanas gatavosim paši! Ceļā uz Ziemassvētkiem
12. nov.
plkst. 10 un 11 Ziema Ziemeļos – pasākums skolēniem Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.
Pasākums pieaugušajiem Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros. Fragments no izrādes
14. nov.
plkst. 17
Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu.
22. nov. plkst. 18 Baložu bibliotēkai 55 – svinīgais pasākums.
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
Izstādes:
12.–15. nov.
Franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī – 100
15.–30. nov.
Latvijai – 95
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
13.–17. nov.
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80
18.–21. nov.
Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīta izstāde
22.–29. nov.
30. nov.– 3. dec. Gatavosimies svētkiem – Adventes vainags
Grāmatizdevējam Jānim Rozem – 135
4.–7. dec.
Rakstniekam Andrejam Upītim – jubileja
8.–14. dec.
Grāmatizdevējam, rakstniekam Ansim Gulbim – 140
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
12.–16. nov.
Rakstniecei Ilzei Graudiņai – 45
12.–18. nov.
Lāčplēša diena
12.–19. nov.
Mārtiņdiena
13.–25. nov.
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80
18.–25. nov.
18. novembrī – Latvijas Republikas dzimšanas diena
1.–12. dec.
1. decembrī – Pasaules AIDS diena
14. nov. plkst. 11 Ziema ziemeļos – stāstu rīts bērniem Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.
25. nov. plkst. 18 Velgas Kūkumas fotostāsts – Ceļojums uz Sibīriju.
13., 20., 27.
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbības
novembrī;
4. decembrī
27. novembrī – tikšanās ar aktieri Rūdolfu Plēpi
plkst. 10.30
28. novembrī
Grāmatu klubiņa tikšanās
plkst. 17

