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Ķekavas sociālās
aprūpes centrs
paplašinās

Tas ir laiks

Pārgriežot tradicionālo sarkano lenti, tika
atklāts jaunais Ķekavas sociālās aprūpes
centra lifts, kas turpmāk cilvēkiem ar kus
tību traucējumiem atvieglos nokļūšanu
gan uz sociālo aprūpes un dienas centru,
gan uz sociālo dienestu.
Pēc Ķekavas novada domes priekšsēdē
tāja vietnieka sociālajos jautājumos Igora
Malinauska uzrunas klātesošie ar jauno
liftu devās uz sociālās aprūpes centra vaja
dzībām renovētajām jaunajām telpām ēkas
trešajā stāvā, lai kopā ar Ķekavas novada so
ciālā darba veicējiem un sociālā centra ie
mītniekiem atzīmētu Starptautisko sociālo
darbinieku dienu.
Uzrunājot sociālā darba veicējus un
sociālos darbiniekus, Ķekavas novada
domes priekšsēdētājs Valts Variks uzsvēra:
“Katrs cilvēks nāk pasaulē ar kādu vēstīju
mu, un katram ir lemts atrast savu misiju.
Manuprāt, jūs esat to atraduši – būt par
sargeņģeli tiem cilvēkiem, kuriem dzīvē
tik viegli neklājas. Jūsu līdzjūtība dziedē,
stiprina un iedvesmo darīt labu ikvienam.
Paldies jums par nesavtīgo darbu un sirds
siltumu! Lai jums pietiek spēka un pacietī
bas turpināt šo svētīgo darbu!”
Turpinājums 7. lpp.

foto: Velga Kūkuma

Ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem Ķekavas novadā tika sagaidīta
Starptautiskā sociālo darbinieku
diena, ko ik gadu visā pasaulē atzīmē
novembra otrajā otrdienā.

Vislielākās rokkoncerta apmeklētāju ovāciju ieguva Ķekavas vidusskolas pedagoģes Ingas Lagzdiņas dziedātā dziesma Manai tautai
Novembris ir tas laiks, kad sirdī iedegas vēl jo spilgtāk mīlestība un
lepnums par savu valsti, savu zemi,
lepnums un pateicība par mūsu senču
cīņām par brīvu Latviju.

Jaunais Ķekavas sociālās aprūpes centra lifts

Vairāk nekā nedēļu arī Ķekavas novada
ļaudis piedalījās dažādos patriotiskos pa
sākumos – sākot ar Lāčplēša dienas lāpu
gājienu līdz valsts 95. dzimšanas dienai
veltītajiem pasākumiem visā novadā.
Ar plaši apmeklētu lāpu gājienu un vē

rienīgu rokkoncertu Tas ir laiks Ķekavā
tika aizvadīta Lāčplēša diena. Šis jau par
tradīciju kļuvušais pasākums ik gadu pulcē
visu paaudžu cilvēkus, kas vēlas parādīt
savu piederību Latvijai.
Ar ievadvārdiem lāpu gājienu pie Doles
Tautas nama atklāja Ķekavas novada jau
niešu padomes pārstāvji un Ķekavas nova
da domes priekšsēdētājs, paužot pārliecību,
ka mūsu svētākais pienākums ir šo zemi
mīlēt un sargāt un, tikai izzinot tautas
vēstures liecības un padarot tās dzīvas

mūsu prātos, mēs varam veidot savu nā
kotni labāku.
Pasākumus apmeklēja vairāk nekā pus
tūkstotis Ķekavas novada iedzīvotāju, viņu
vidū liela daļa bija bērni un jaunieši. Lāpu
liesmām degot, latviešu patriotiskajām
dziesmām skanot, iedzīvotāju pūlis kā
mirdzoša upe vijās cauri Ķekavai, lai no
slēgumā baudītu Ķekavas novada kolektīvu
sagatavoto koncertprogrammu Ķekavas
kultūras namā.
Turpinājums 8. lpp.
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DOLES-ĶEKAVAS EV. LUT. DRAUDZĒ
• 3. adventes dievkalpojumā
15. decembrī plkst. 10
koncertu sniegs Privātās izglītības iestādes
ansamblis Mārupes namiņš, vadītāja Līga
Taube
• 18. decembrī plkst. 20
Ar lūgšanu sirdī dziedās Ķekavas jauktais
koris Mozaīka ar solistiem
• 21. decembrī plkst. 18
koncertēs Ķekavas novada jauniešu
simfoniskais orķestris
• 4. adventes dievkalpojumā
22. decembrī plkst. 10
dziedās Svētdienas skolas audzēkņi un bērnu
ansamblis Cīrulītis, vadītāja Maruta Ikasa
• 24. decembrī plkst. 18
Ziemassvētku vakara dievkalpojumu
muzikāli kuplinās ansamblis Jūti, ansambļa
vadītājs Jānis Strazdiņš
• Ziemassvētku dievkalpojumā
25. decembrī plkst. 10 savus priekšnesumus
sniegs muzikālā Matveju ģimene
• 29. decembrī plkst. 15.00
Koncerts Ar zvaigžņu kluso gaismu ar
Zigfrīda Muktupāvela, Jāņa Lūsēna un Jāņa
Lūsēna juniora piedalīšanos. Biļešu cena – Ls 3.
KATLAKALNA EV. LUT. BAZNĪCĀ
• Svētdienās plkst. 10
• Jēzus Kristus piedzimšanas svētvakarā,
24. decembrī, plkst. 18
• Ziemassvētkos, 25. decembrī, plkst. 10
• Otrajos Ziemassvētkos,
26. decembrī, plkst. 10
• Vecā gada noslēgumā,
31. decembrī, plkst. 10

Dalies, mainies
un ziedo
Doles-Ķekavas ev. lut. draudze sadarbībā ar tirdzniecības centru Liiba
rīko akciju Dalies, mainies un ziedo.
Akcijas norise –
no 14. līdz 22. decembrim
t/c Liiba telpās.
Darba laiks
• 14., 15., 21. un 22. decembrī
no plkst. 15 līdz 18
• 16., 17., 18., 19., 20. decembrī
no plkst. 16 līdz 19
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Talantīgās mākslinieces atbalstam
Mums katram ir iespēja dāvāt mazu
brīnumiņu kādam, toties visi kopā
mēs spējam dāvāt lielu Ziemassvētku
brīnumu talantīgajai māksliniecei
Artai Teivānei, palīdzot noturēt viņas
sapni par studijām tālmācības koledžā Amerikā!
Arta ir talantīga un apņēmīga meitene ar
sapni iegūt kvalitatīvu, starptautiski atzītu
izglītību mākslā. Smaga fiziska slimība vi
ņai liedz iespēju apgūt izglītību klātienē,
taču cīnoties par sava sapņa īstenošanu,
Arta ir iestājusies datordizaina tālmācības
studijās Amerikā un pašlaik sekmīgi studē
jau otrajā kursā, saņemot arī stipendiju.
Studijas ir sarežģītas, pasniedzēji
prasīgi, bet Arta, smeļoties iedvesmu
no mūzikas, austrumu kultūrām un ģi
menes, mērķtiecīgi piepilda savu sapni.
Tomēr lielā mācību maksa – septiņi tūk
stoši latu gadā, draud pārtraukt šī sapņa

īstenošanos.
Visi kopā mēs varam palīdzēt noturēt
Artas sapni! Ziedot Artas mācībām iespē
jams visu decembri:
• Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūras struktūrvienībās un Latvijas
Bērnu fonda kontā AS SEB banka LV42
UNLA 0002 0007 07402 ar norādi: “Artas
Teivānes mācību maksa”;
• kā arī 13. decembrī Doles Tautas namā
sirsnīgajā labdarības koncertā Par sapņiem, kas piepildās ar pašmāju un vies
mākslinieku piedalīšanos.
Koncertā piedalās: Shipsi, The Capybaras,
The Afternoon, Kārlis Būmeisters (Kaža), Ira
Krauja, Elita Patmalniece, Inga Lagzdiņa,
Arnis Eltermanis, Ieva Graudiņa, Zane un
Krista Sniķeres, Andris Bumbieris, Antra un
Nora Martinsones, Vitolds Krieviņš un Lin
da Vaškevica.
Plašāka informācija un intervija ar
Artu pieejama www.parkulturu.lv.

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu
prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida
pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.
Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.”
Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu
un sacīja:
“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”
(Lūkas ev.2:10-14)
Dievs grib pie tevis nākt!
Bet vai arī tu sajūti, ko tas nozīmē?
Kad Viņš nāk, Viņš ņem arī dāvanas
līdzi.
Viņš liek savas gaismas staram iespī
dēt tumsībā. Viņš piepilda mūsu dvēseli
ar piedošanu. Viņš nes līdz uzvaru pār rū
pēm, grēku un nāvi. Viņš dod dzīvību un
brīvību.
Jautājums ir: vai tu Viņu gaidi? Vai esi

gatavs Viņu ielaist savā namā un savā dzīvē?
Pravietis Jesaja raksta: “Klau! Kaut kur
atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam
Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!””
(Jes.40:3)
Pravietis aicina sataisīt ceļu Dievam.
Sataisīt ceļu savas dvēseles tuksnesī, lai
Dievs var nākt un sniegt mums savas žē
lastības dāvanas.

foto: no personīgā arhīva

Dievkalpojumi
adventes
laikā un
Ziemassvētkos

Tieši mūsu valstī šis Advents iezīmē
jas ar sērām, kuras pamodina līdzcietību
un mīlestību uz savu tuvāko. Tā arī Jēzus
Kristus mūs māca: “Jaunu bausli Es jums
dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu
mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.”
(Jņ.ev.13:34)
Novēlam jums šajā klusajā gaidu pil
najā Adventa laikā sataisīt Tam Kungam
ceļu, lai tas Ziemsvētkos var ienākt jūsu
sirdī un tur mājot.
Gaišus un sirsnīgus jums Kristus
dzimšanas svētkus!
Arnis Eltermanis,
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes mācītājs,
Māris Ziemelis,
Katlakalna ev. lut. draudzes mācītājs
Krišjānis Dambergs, Rīgas sv. Alberta un
Ķekavas katoļu draudzes prāvests
Oļegs Peļevins, Rīgas Erceņģeļa Mihaila
baznīcas un Baložu Dievmātes
Bogoļubskas ikonas pareizticīgo
draudzes pārzinis virspriesteris

Lai sapņi piepildās
Tuvojas Ziemassvētku laiks... Laiks, ko
mēs ik gadu gaidām ar īpašām sajūtām.
Tas ir laiks, kad visiem, neraugoties uz
to, vai esam pārliecināti kristieši vai piekopjam senlatviešu tradīcijas, tas šķiet
brīnumu un sapņu piepildīšanās laiks.
Atskaites un jaunu apņemšanos laiks.
Tas ir laiks, kad pretēji ikdienas steigai
jāspēj apstāties un ieklausīties sevī, savās
patiesajās izjūtās un vajadzībās, materiālās
vērtības atstājot kā otršķirīgo un par gal
veno izvirzot cilvēku, kopābūšanu, mīles
tību, godīgumu pret sevi un līdzcilvēkiem.
Ziemassvētki ir laiks, kas mūs mudina
piedot, mīlēt un saprast. Un tā ir patiesa
māksla šo laiku svinēt, jo tā vispirms ir
prasme savā dzīvē vienmēr paturēt atvēr

tas durvis, sevišķi ja esam pieauguši, no
zīmīgi, zinoši un pašpārliecināti. Māksla
svinēt ir sastapšanās ar mums tuviem un
mīļiem cilvēkiem, kur dāvanas kalpo nevis
kā materiāls, bet gan kā tuvības simbo
lisks apliecinājums.
Ziemassvētku laiks ir sapņu laiks.
Laiks, kad mums ikvienam ir savi sap
ņi, un tie ir skaisti. Domām ir neiero
bežots spēks, noticiet sev un labajam,
ticiet – sapņi piepildās!
Priecīgus un gaišus Ziemasssvētkus!
Ķekavas novada domes vārdā
Valts Variks,
Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs
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Notiek intensīvs darbs
pie kultūras centru izveides
Kopš Ķekavas novada domes lēmuma
likvidēt Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras (ĶNKA) ir aizvadīts
saspringts darba cēliens, lai ar 1. janvāri
varētu sākt darbu Ķekavas pagasta,
Baložu pilsētas un Daugmales pagasta
kultūras centri.
Kādi darbi paveikti šajā periodā, izdevums
Ķekavas Novads vaicāja Ķekavas novada
pašvaldības kultūras aģentūras likvi
dācijas komisijas priekšsēdētājai Inetai
Muižniecei.
Konkursā meklē centru direktorus
Ķekavas novada pašvaldība direktorus jaun
izveidotajiem kultūras centriem meklē, izslu
dinot iekšējo personāla atlases konkursu ar
skaidri definētiem personāla atlases un vēr
tēšanas kritērijiem. Ir izveidota pretendentu
atlases komisija, kas izvērtēs pieteikumus un
atbilstošākos kandidātus uz centra direktora
amatiem virzīs apstiprināšanai Ķekavas no
vada domes sēdē. Ja uz kāda centra direktora
amatu nebūs neviena atbilstoša pretendenta
vai arī domes sēdē netiks atbalstīts iekšējā
konkursā uzvarējušais kandidāts, tad pašval
dība izsludinās atklātu ārējo konkursu.
Izvērtēti ĶNKA darbinieku darba rezultāti
Likvidācijas komisija izvētījusi ĶNKA
amatu nepieciešamību un darbinieku darba
rezultātus, šajā izvērtējumā ņemot vērā arī
audita un finanšu revīzijas ziņojumus. Kā
stāsta I. Muižniece, šobrīd ir nosūtīti trīs
pieteikumi tiesībsargājošām institūcijām

un Valsts ieņēmumu dienestam pārbaužu
veikšanai, vienā gadījumā ir sākta resoriskā
pārbaude, kuras rezultātā varētu tikt iero
sināts kriminālprocess par naudas līdzekļu
izkrāpšanu no Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras.
Pēc izvērtēšanas tika atzīts, ka ar 2014.
gada 1. janvāri darba tiesiskās attiecības
kādā no jaunizveidotajiem centriem turpi
nās 100 cilvēku un būs vēl piecas vakances.
Savukārt tiek likvidētas 17 amatu vietas
kultūras aģentūrā – trīs projektu vadītāji,
saimniecības vadītājs, Baložu sabiedriskā
centra vadītājs, divi kultūras nama vadītāji,
fotogrāfs, sabiedrisko attiecību speciālists,
ĶNKA direktora vietnieks, Doles Tautas
nama vadītājs, angļu valodas pasniedzējs,
deju kolektīva vadītājs, kora koncertmeis
tars, plakātu līmētājs, būvmeistars, projek
tu vadītāja asistents.
No tiem divos gadījumos par amatu vietas
likvidāciju tiks lemts pēc tam, kad dome
apstiprinās darbā kultūras centru direktorus.
I. Muižniece piebilst, ka “likvidācijas komisija
izvērtējusi, ka darbiniekiem, ar kuriem ir no
lemts pārtraukt darba attiecības, nav atbilsto
šas izglītības un darba pieredzes, lai viņiem
piedāvātu kādu no vakancēm”.
Kā pamatojumu šo amatu likvidēšanai
I. Muižniece min, ka “turpmāk jaunizvei
dotajiem centriem nav nepieciešams veikt
vairākas funkcijas, jo tās tiek nodotas paš
valdībai. Tiek novērsta funkciju dublēšanās.
Kā piemērus viņa min darbu ar jauniešiem
un projektu sagatavošanu, ko šobrīd veik
smīgi realizē Ķekavas novadaJaunatnes

iniciatīvu centrs (kurš tika izveidots ar šādu
mērķi) un pašvaldības Attīstības daļa.
Attiecībā uz tiem darbiniekiem, kuri
ir arodbiedrības biedri, ir nosūtīta vēstule
ar lūgumu arodbiedrībām sniegt atbildes
par piekrišanu atbrīvošanai. Balstoties uz
saņemto arodbiedrības atbildi, sekos at
bilstoša rīcība – vai nu darbiniekam tiks
uzteikts darba līgums, vai tiks celta prasība
tiesā par darba līguma izbeigšanu.
“Termiņi ir saspringti, jo domē vēl
nav apstiprināti jauno centru vadītāji.
Likvidācijas komisijas lēmumi daudzos
gadījumos ir tieši atkarīgi no domes lēmu
miem. Uzskatu, ka likumā noteiktajā kārtībā
un ievērojot darbinieku tiesības, visus jau
tājumus atrisināsim,” uzsver I. Muižniece.
Visiem darbiniekiem, ar kuriem pēc
izvērtēšanas ir nolemts turpināt darba tie
siskās attiecības, izsniegts paziņojums par
darba devēja maiņu. Tajā ir izteikts piedā
vājums ar nākamo gadu strādāt konkrētā
amatā par konkrētu atalgojumu. “Praktiski
visi ir piekrituši, daži izteikuši priekšliku
mus, lielākā daļa no tiem ir izskatīti, un pa
nākta vienošanās, dažos gadījumos iesnie
gumi ir izskatīšanas stadijā”. Ierosinājumi
saistīti ar to, ka vairākiem darbiniekiem
tiek samazināta alga,” situāciju skaidro I.
Muižniece. Viņa uzsver, ka gan auditori,
gan revidenti norādījuši, ka ĶNKA nav bijis
apstiprināts amatu klasifikators un līdz ar
to algu līmenis noteikts nepareizi. Darbs
pie amatu klasifikatora un darba samaksas
sistēmas pilnveidošanas būs jāturpina cen
tru direktoriem.

Siltinās Ķekavas kultūras namu
Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūras sagatavotais projekts ir guvis atbalstu atklātā konkursā, līdz ar to
nākamajā gadā varēs nosiltināt Ķekavas
kultūras namu. Vairāk nekā pusi līdzekļu
šim mērķim tiks saņemts no Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI).
Projekts Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras Ķekavas kultūras namā, Gaismas iela
17, Ķekava, Ķekavas novads tika iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atklātā konkursā. Vērtēšanas
komisija, to izvērtējot, piešķīrusi līdzfinan
sējumu 58 procentu apmērā no kopējām
attiecināmām izmaksām Ķekavas kultūras
nama siltināšanai.
Kā informē ĶNKA finanšu piesaistes
projektu vadītājs Reinis Zobens, plānotie
siltināšanas darbi ir jāveic līdz 2014. gada
jūlijam. Tie ietver fasādes un jumta siltinā
šanu, kā arī pirmā stāva vitrīnu nomaiņu
kultūras nama ēkā. No estētiskā viedokļa

Projekta vizualizācija
Ķekavas kultūras nams atdzims jaunā, mūsdienīgā izskatā, taču nav
mazsvarīgs arī fakts, ka tiks ievērojami samazināta kaitīgo oglekļa
savienojumu nokļūšana atmosfērā.
Projekta iesniegumā norādītās kopējās izmaksas ir 99 637,35 lati,
no kuriem vairāk nekā pusi – 57 789,66 latu – finansē Klimata
pārmaiņu finanšu instruments.
Inga Auziņa

Inventarizācija atklāj
bēdīgu ainu
Likvidācijas komisija pabeigusi pilnā apjo
mā arī inventarizāciju visās ĶNKA struk
tūrvienībās. Situāciju I. Muižniece raksturo
kā bēdīgu.
Uz vietas neatradās inventāra lietas, par
kuru pārvietošanu nav neviena dokumenta,
piemēram, Baložu kultūras namā “bez
vēsts” pazudis iebūvētais skapis vairāk nekā
1700 latu vērtībā. Uzskaitē ņemtas nekad
neeksistējušas lietas, piemēram, vairāk nekā
10 Latgales novada tautastērpu komplekti.
Par tautastērpiem I. Muižniece piebilst, ka
3000 latu, kas tika pārskaitīti tautastērpu
izgatavotājiem, kuri nav izgatavoti, bet
ĶNKA tos ir pieņēmusi uzskaitē, izdevās
atgriezt kultūras aģentūras kontā.
Tāpat konstatētas lietas nepilnā kom
plektā, skaitā vai bojātā veidā, kā arī atrastas
lietas, kuru piederība inventarizācijas lietu
sarakstā nav atrodamas un neeksistē akti
par to nodošanu lietošanā. Atbildīgajiem
darbiniekiem par konstatētajiem pārkāpu
miem ir pieprasīti paskaidrojumi.
Apstiprina kultūras centru nolikumus
5. decembra Ķekavas novada domes sēdē
tika apstiprināti Ķekavas pagasta, Baložu
pilsētas un Daugmales pagasta kultūras
centru nolikumi, bet Tūrisma koordinā
cijas centra nolikums nodots atpakaļ iz
skatīšanai komitejā. Dome atbalstīja ieceri
izveidot pašvaldībā jaunu amata vietu –
sabiedrisko attiecību speciālists.
Vineta Bērziņa

2014. gada budžeta
izstrāde tuvojas finišam
Gada pēdējā mēnesī Ķekavas novada pašvaldībā notiek spraigs darbs pie
nākamā gada budžeta. Iestāžu vadītāji
un finanšu speciālisti veic aprēķinus un
diskutē, lai sabalansētu plānotos nākamā gada ieņēmumus ar izdevumiem.
Līdz šim pagūts daudz – visas iestādes jau otr
reiz pārskatījušas sākotnējos budžeta piepra
sījumus, veikušas labojumus. Vairāku iestāžu
budžeta pieprasījumi jau izskatīti attiecīgajās
komitejās un gaida galīgo izskatīšanu Finanšu
komitejā, kas notiks decembra beigās.
Ķekavas novada Finanšu daļas speciālisti
turpina izskatīt pārējo iestāžu pieteikumus.
Finanšu daļas vadītāja Skaidrīte Klūdziņa no
rāda, ka, lai arī prognozētie ienākumi no iedzī
votāju ienākuma nodokļa 2014. gadā ir par ap
tuveni 580 tūkstošiem lielāki nekā 2013. gadā,
arī vajadzību ir daudz, tādēļ svarīgi noteikt
prioritātes un neatliekami darāmos darbus.
Plānots, ka līdz šī gada beigām varētu
būt skaidri provizoriskie aprēķini, kas tālāk
tiks nodoti izskatīšanai Finanšu komitejā.
Galīgo lēmumu pieņems dome nākamā
gada janvāra beigās.
Inga Auziņa
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Apsekos
sabiedriski
nozīmīgas
publiskās ēkas
Saistībā ar traģiskajiem notikumiem
būvniecības laikā tirdzniecības centrā
Rīgā Ķekavas novada būvvalde apzinā
jusi un apsekos visus tos būvlaukumus
Ķekavas novadā, kuros patlaban tiek
būvētas, rekonstruētas vai renovētas
sabiedriski nozīmīgas publiskas ēkas.
Tāpat būvvalde iespēju robežās ap
zinājusi arī tās sabiedriski publiskās
ēkas, kuras pieņemtas ekspluatācijā pē
dējo piecu gadu. Pēc objektu apskates
tiks sagatavoti būvinspektora atzinumi
par būves pārbaudi.
Šo objektu īpašniekus un nomniekus
Ķekavas novada dome aicinās arī uz
tikšanos, lai pārrunātu ar ēku eksplua
tāciju saistītus jautājumus.
Vineta Bērziņa

Pašvaldības darba
laiks decembrī

Izmaiņas Ķekavas novada pašvaldības
darba laikā decembrī saistībā ar darba
dienu pārcelšanu.
• 20. decembrī – no plkst. 8 līdz 17,
pusdienas pārtraukums plkst. 13 līdz 14
• 21. decembrī – no plkst. 8 līdz 14
• 23. decembrī – brīvs
• 30. decembrī – brīvs

Bordesholmas pārstāvji Ķekavas novada pašvaldībā tikās ar jomu speciālistiem.
No 4. līdz 7. decembrim Ķekavas novadu apmeklē ilggadējie draugi no
Bordesholmas Vācijā.
Viesi apmeklēja Ķekavas vidusskolu, kur
tikšanās laikā ar skolas direktori un Izglī

tības daļas vadītāju apsprieda audzēkņu
prakses iespējas šovasar Vācijā, kā arī ap
lūkoja iespēju rīkot kopīgu projektu ne
pilna gada garumā 16–17 gadus veciem
jauniešiem starp Latviju, Vāciju un Poli
ju ar mērķi iepazīstināt, izglītot un raisīt

interesi jauniešos par valstu vēsturi.
Apmeklējot pašvaldību, ciemiņi tikās ar
Attīstības daļas un jaunatnes lietu speciā
listiem, kā arī Ķekavas-Bordeholmas sa
draudzības biedrības pārstāvjiem, lai kopīgi
pārrunātu jaunatnes centra projekta virzību
un būvniecības plānus. Jāuzsver, ka šim
projektam Bordesholmas pašvaldība un
Bordesholmas-Ķekavas sadraudzības bied
rība kopumā ziedoja 7500 eiro, bet Bor
desholmas Rotari klubs – 85 000 dolāru.
Savukārt 6. decembrī bordesholmieši
kopā ar Ķekavas novada sociālas aprū
pes centra iemītniekiem un darbiniekiem
apmeklēja maizes ceptuvi Lāči, lai kopīgi
ceptu maizi un dotos ekskursijā pa cep
tuvi, bet vakarā notiks Ķekavas-Bordes
holmas sadraudzības biedrības rīkotais
pasākums.
Jau daudzu gadu garumā viesi no Bor
desholmas ik gadu sarūpē dāvanas Ķekavas
sociālās aprūpes centra iemītniekiem,
arī šis gads nebūs izņēmums, un jaukais
Ziemassvētku pārsteigums sasildīs sociālā
aprūpes centra cilvēku sirdis.
Artūrs Zālītis

Ar lietuviešiem apspriež nākotnes projektus
Ķekavas novadā novembrī viesojās
kolēģi no mūsu sadarbības pašvaldības
Lietuvā Raseiņiem, lai kopīgi ar mūsu
nozares speciālistiem apspriestu
kopīgos nākotnes projektus.

Viesi sāka ar Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras apmeklējumu, kur tikās
ar novada domes pārstāvjiem, attīstības,
izglītības un sporta nozares speciālistiem.
Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības
iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu
apguvē un pieredzes apmaiņas pasākumi
kultūras, sporta un izglītības jomā.
Viena no pārrunātajām idejām – kopīgs
velobrauciens no Ķekavas uz Lietuvu, kas
plānots nākamā gada jūlijā. Šajā laikā Rasei
ņos norisinās pilsētas svētki ar plašu kultūras
programmu, kur piedalīties tika aicināti arī
Ķekavas novada amatiermākslas kolektīvi.
Lietuvas delegācija apmeklēja pašvaldī
bas ēku un kultūras iestādes, lai izvērtētu
iespējas rīkot kopīgus Lietuvas un Latvi
jas kultūras pasākumus Ķekavas novadā.
Atzinīgi tika novērtēta arī Ķekavas jaunā

foto: Artūrs Zālītis

Ķekavas novada domes deputāti
nolēma piešķirt dzīvojamo telpu –
dzīvokli novadniekam Egilam Krieviņam, kurš 22. oktobrī ugunsgrēka
rezultātā zaudēja savu mājvietu.
Dzīvoklis Gaismas ielā 19 piešķirts
līdz brīdim, kad par saziedotajiem lī
dzekļiem sirmajam kungam nodegušās
ēkas vietā Ķekavas pagasta Doliņos tiks
uzcelts jauns namiņš.
Lai atbalstītu ugunsnelaimē cietušo
vīru, daudzi Latvijas iedzīvotāji ir palī
dzējuši gan finansiāli, gan ar savu roku
darbu, gan arī vienkārši ar sirsnīgu
pretimnākšanu. E. Krieviņš pateicās
visiem, kas atbalstījuši viņu grūtajā
situācijā, publicējot vēstuli Ķekavas
novada interneta vietnē.
Inga Auziņa

Novadu apmeklē ciemiņi no Bordesholmas

foto: Artūrs Zālītis

Dome piešķir
patvērumu
Egilam Krieviņam

sākumskola, ar kuras apskati noslēdzās
lietuviešu vizīte Ķekavā.
Artūrs Zālītis

Kolēģi no Lietuvas tikās ar Ķekavas novada
pašvaldības dažādu jomu speciālistiem un
domes pārstāvjiem

Pļavniekkalna sākumskola darbību atsāks janvārī
Saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolas
tehniskā stāvokļa un drošības jautājumu sakārtošanu 5. decembrī vecāku
kopsapulcē tika nolemts pagarināt mācību gadu Pļavniekkalna sākumskolā.
Mācības atsāksies 6. janvārī un ieilgs
par vienu nedēļu jūnijā, arī projektu
nedēļā organizējot mācību stundas.
Bērniem līdz Ziemassvētku brīvdienām
mācības nenotiks, bet tiem vecākiem, ku
riem savas atvases nav iespējams atstāt

mājās, skola sadarbībā ar pašvaldību or
ganizēs bērnu pieskatīšanu, rīkojot radošās
nodarbības kādā citā pašvaldības iestādē.
Tāpat bērniem, kā ierasts, būs nodrošināts
skolas transports, kas viņus nogādās uz
interešu izglītības pulciņiem, mākslas un
mūzikas skolu Ķekavā.
Šobrīd pašvaldība risina konstatēto prob
lēmu – tiek veikta ēkas tehniskā apseko
šana un sagatavots sertificēta būveksperta
atzinums. Šobrīd atsevišķās skolas telpās
notiek bojāto griestu apmetuma remont

darbi, kā arī saskaņā ar skolas renovācijas
projektu tiek veikti nepabeigtie darbi, lai
varētu ēku nodot ekspluatācijā.
Pašvaldība uzsver, tai ir jāsaņem pilnīga
pārliecība par ēkas drošību, lai skolā varētu
atsākt mācības. Ja gadījumā būveksperta at
zinumā noteiktie veicamie darbi tiks veikti
ātrāk, un skola varēs atsākt savu darbību,
par to vecāki saņems informāciju portālā
e-klase.lv, telefoniski, ar īsziņu starpniecību
vai pašvaldības interneta vietnē.
Vineta Bērziņa
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Novadu apmeklē ASV vēstniecības konsuls Latvijā Jauns atpūtas
laukums
Baložos

Ķekavas novadā 26. novembrī viesojas
ASV vēstniecības Latvijā konsuls Evan
McCarthy, lai tiktos ar domes priekšsēdētāju Valtu Variku un bāriņtiesas
pārstāvjiem.

foto: Artūrs Zālītis

ASV vēstniecības pārstāvis ceļā uz Īslīces
SOS bērnu ciematu piestāja Ķekavas novadā,
lai iepazītu Ķekavas novada bāriņtiesas
darbu adopcijas un viesģimeņu jautājumu
organizēšanā.
Tikšanās reizē domes priekšsēdētājs
izteica gandarījumu, ka ASV pārstāvji ir
izvēlējušies iepazīt tieši Ķekavas novada
bāriņtiesas darba pieredzi šajā jautājumā.
Uz interesējošiem jautājumiem par adop
cijas norisi viesi iztaujāja bāriņtiesas vadī
tāju Sarmu Trumpekoju un viņas vietnieku
Gintu Krauju.
Kā norādīja konsuls, Latvijā šī sistēma
strādā labāk nekā Amerikā, kur šie
jautājumi galvenokārt atrodas katra štata
kompetencē. Tāpat viņš atzina, ka ASV
iedzīvotāji pret adopciju attiecas pozitīvāk
nekā Latvijā, jo biežāk arī ģimenē ar paša
bērniem tiek pārdomāts jautājums par
adopciju. Cilvēki ir atvērti adopcijai, un
tas tiek uzskatīts par normālu ģimenes
paplašināšanas mehānismu.

Apsaimniekošanas biedrība Smilšu 6,
startējot Ķekavas novada projektu
līdzfinansēšanas konkursā, saņēmusi
finansiālu atbalstu 1500 latu apmērā no
Ķekavas novada pašvaldības, lai biedrības nomātajā zemesgabalā Smilšu
ielā 4a, Baložos, īstenotu projektu
Aktīvās atpūtas laukums Baložos.

Domes priekšsēdētājs tiekas ar ASV vēstniecības konsulu Latvijā (otrais no labās – Evan
McCarthy).
Bāriņtiesas pārstāvji pastāstīja, ka no
Ķekavas novada viesģimenēs ASV pa
viesojušies astoņi bērni, trīs no tiem pat
vairākas reizes. Taču bāriņtiesai nav in
formācijas, ka kāda no ASV viesģime
nēm būtu izteikusi vēlmi kādu no šiem
bērniem adoptēt.
Kā pastāstīja bāriņtiesas vadītāja Sarma

Trumpekoja, šobrīd viena ģimene no Fran
cijas ir izteikusi vēlmi satikties ar vienu
bērniņu no Ķekavas novada, kurš šobrīd
atrodas juridiski brīvo adoptējamo bēr
nu rindā, bet diemžēl Latvijas ģimenes
bērna veselības problēmu dēļ nav izrādī
jušas vēlmi adoptēt.
Vineta Bērziņa

Veikta Olektes upes gultnes tīrīšanas 1. kārta
Novembra sākumā Valdlaučos noslēgusies SIA Rīgas ūdens pasūtītā projekta Olektes upes gultnes un grīvas
aizsērējuma likvidēšanas 1. kārta, upes
gultni izveidojot maksimāli tuvu tās
dabiskajam tecējumam 1,10–3,60 m
dziļumā.

Ķekavas novada
kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības
paziņojums

foto: Sigita Varika

1. kārtā izsmelti 31 756 m³ aizsērējuma,
attīrīšanas darbu robeža – no gājēju tiltiņa
uz leju Daugavas virzienā un virzienā pa
labi gar Krūmiņsalu līdz ieplūdei Daugavā.
Darbi veikti, izmantojot īpašu zemessū
cēju, savāktos nogulumus pa cauruļvadu
pārsūknējot uz nostādinātājbaseinā ievie
totiem speciāliem ģeosintētiskiem kontei
neriem, kuriem pakāpeniski notiek atūde
ņošanās, lai gan virspuse jau nobērta ar
grunti, veidojot dabiski formētas nogāzes.
Papildus upes šķērsotāju drošībai ir
veikts tilta pontonu novērtējums, klāja
nomaiņa un profilaktiskie pasākumi tilta
peldspējas saglabāšanai.

Olektes upes gultnes tīrīšanas 1. kārta
2014. gadā tiek plānota projekta reali
zācijas 2. kārta, izsmeļot upes aizsērējumu
10 757 m³ apjomā gar Krūmiņsalas

kreiso pusi līdz Daugavai. Projektu realizē
SIA BGS.
Sigita Varika

Ielu vingrošanas rīki arī Ķekavā
Ķekavas iedzīvotāji kļuvuši par vienu
aktīvās atpūtas vietu bagātāki – Nākotnes
ielā 36a jeb tā dēvētās 14. mājas pagalmā
uzstādīti divi metāla ielu vingrošanas rīki
aktīviem iedzīvotājiem fizisko vingrinājumu veikšanai un spēka trenēšanai.
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības
daļas speciālisti pēc iedzīvotāju iniciatīvas

Projekta ietvaros ir labiekārtots zemesgabals
aptuveni 1200 m2 platībā, kas ir attīrīts no
krūmiem un bojātiem kokiem, nolīdzinot
laukumu. Uzstādīti vairāki rotaļu elementi,
izveidots bērnu rotaļu laukums, sporta
laukums pusaudžiem un pludmales volej
bola laukums. Kopējās projekta izmaksas
ir 2929,99 lati.
Sporta laukumā izvietoti vairāki trena-
žieri – divas zviedru sienas, vingrošanas līdz
tekas, seši pievilkšanās stieņi, divi vingrošanas
riņķi, no kuriem viens ir paredzēts bērniem,
regulējams pēc augstuma, kā arī divi vēdera
muskulatūras trenažieri un citi elementi.
Savukārt bērnu laukums divus līdz četrus
gadus veciem bērniem aprīkots ar 1,2 m
augstu slīdkalniņu, rotaļu namiņu, zīdai
ņiem un bērniem paredzētām šūpolēm, al
pīnisma sienu, kuģa stūri un bērnu binokli.
Laukumā ir arī divas smilšu kastes, bērnu
līdzsvara šūpoles ar divām sēdvietām un
rokturiem, šūpoles pieaugušajiem un mā
jiņa ar slīdkalniņu bērniem, sākot ar četru
gadu vecumu. Tāpat aktīvās atpūtas laukumā
iekļauts arī pludmales volejbola laukums.
2014. gadā plānots turpināt sporta un
atpūtas laukuma labiekārtošanu, uzstādot
papildu elementus un nožogojot teritoriju.
Izveidotais atpūtas laukums jau šobrīd ir
pieejams visiem novada iedzīvotājiem.
Roberts Jurķis

iesnieguši biedrībai Daugavas savienība
projektu Aktīvas atpūtas vietas labiekārtošana Ķekavā un saņēmuši līdzfinansēju
mu ielu vingrošanas elementu uzstādīšanai
Ķekavā, Nākotnes ielā 36a.
Ielu vingrotāju radošums ir ievērības
cienīgs – tiem nepieciešami vien daži me
tāla stieņi, lai īstenotu simtiem šim sporta
veidam raksturīgo spēka vingrinājumu.

Ķekavas iedzīvotāji tiek aicināti izmantot
piedāvātās aktīvās atpūtas iespējas.
Inga Auziņa

Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība (licences nr. 06.02.04./353,
reģ. nr. 40103697487) sāk savu darbību
un jaunu biedru uzņemšanu. Sabiedrības
pamatmērķis ir sniegt saviem biedriem
kvalitatīvus un demokrātiskus finanšu
pakalpojumus, tostarp pieņem noguldī
jumus, kā arī izsniegt īstermiņa, vidēja
termiņa un ilgtermiņa kredītus.
Noguldījumus līdz 100 000 eiro ga
rantē valsts.
Ar izvērstu informāciju var iepazīties
mūsu vietnē www.kekavaskks.lv vai pa
tālruni 22040110.
Mūsu birojs atrodas Uzvaras prospektā
1a, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā (Ba
ložu pārvaldes ēka).
Sabiedrības
valde
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Autoceļu uzturētāji
gatavi ziemai

Ķekavas novads
pirmo reizi piedalās
Staro Rīga
Ķekavas novads šogad pirmo reizi piedalījās
festivālā Staro Rīga – novada karogs lepni
plīvoja festivāla ietvaros izveidotā karogu
alejā, ko varēja aplūkot 16. un 17. novembrī
kultūras un atpūtas parkā Mežaparks.
Pasākumu ciklā Lepni zem Latvijas
karoga ar valsts karogiem bija izgrezno
tas alejas no Rīgas Zooloģiskā dārza līdz
Lielajai estrādei, un pāri kora podestūrai
novietots vairāk nekā tūkstoš kvadrātmetru
liels Latvijas karogs – vislielākais Latvijas
karogs pasaulē. Sarkanbaltsarkanās alejas
galā vienkopus pirmo reizi varēja aplūkot
Latvijas pilsētu un novadu karogus, to vidū
arī Ķekavas novada karogu.
Festivāla apmeklētājiem tika dalīti bukleti,
kas vēstīja būtiskāko par katru novadu. Arī
Ķekavas novada pašvaldība nosūtījusi Staro
Rīga organizatoriem aprakstu par novadu,
tā iedzīvotājiem, kas spējuši apvienot gan
pilsētniekiem raksturīgo dinamiku, gan
lauku pamatīgumu, un tic, ka labas domas
vairo labus darbus.
Inga Auziņa

Sakārto bezsaimnieku
kaķu aprūpes jautājumus

foto: No patversmes arhīva

Vairums autovadītāju jau sagatavojuši
savus transporta līdzekļus lietošanai ziemā. Tāpat sezonai gatavi arī Ķekavas novada pašvaldības dienesti, kas nodrošina
ceļu un ielu uzturēšanu novadā.
Vislielākie sarežģījumi ziemā rodas
ilgstošas snigšanas rezultātā. Pašvaldības
ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši visā valstī
noteiktām prasībām. Pirmie tiek attīrīti
novada maģistrālie ceļi un ielas, pa ku
rām pārvietojas sabiedriskais transports
un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi
pie skolām un bērnudārziem.
Par pašvaldības ielu un autoceļu uz
turēšanu Ķekavas novadā rūpējas SIA
Ķekavas sadzīves servisa centrs un SIA
Baložu komunālā saimniecība. Iedzīvo
tāji aicināti sniegt informāciju par tiem
ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti
vai kuros nepieciešama ceļa seguma ap
strāde ar pretslīdes materiāliem, zvanot
pa tālr. 67937363 (SIA Ķekavas sadzīves
servisa centrs) vai 27734604 (SIA Baložu
komunālā saimniecība).
Tā kā pašvaldība valsts piešķirtos līdzekļus
drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēša
nai, servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek
to īpašnieku ziņā. Iedzīvotājiem ir iespēja per
sonīgi vienoties ar privātajiem pakalpojuma
sniedzējiem vai ar pašvaldības uzņēmumiem:
• SIA Ķekavas sadzīves servisa centrs,
tālr. 67937363;
• SIA Baložu komunālā saimniecība,
tālr. 27734604;
• SIA Līves 2 Daugmalē, tālr. 27055398.
Lai ziemas iestāšanās nesagādātu raizes,
Ķekavas novada atbildīgie dienesti ir gatavi
darbam, taču pašu autovadītāju ziņā ir būt
piesardzīgiem, ievērot drošu distanci un
braukšanas ātrumu.

Pirmās kaķu mājas Ķekavas novadā
Ķekavas novads ir pirmais Latvijā, kurā
tiek kompleksi risināti bezsaimnieku
kaķu aprūpes jautājumi – sakārtota
likumdošana, radīta dzīvnieku aprūpei piemērota vide, kā arī tiek izglītoti
novada iedzīvotāji.
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības
daļas projektu vadītāja Agita Eizenberga
stāsta, ka arī līdz šim ir veikta klaiņojošo
dzīvnieku kontrole un sterilizēšana, taču
iedzīvotāji turpināja tos brīvi barot nepie
mērotās vietās, kas veicināja kaķu koloniju
veidošanos dzīvojamo māju tuvumā, kas,
savukārt, radīja antisanitārus apstākļus un
ne mazums strīdīgu situāciju. Viņa pauž
cerību, ka, turpinot sākto projektu, tiks
panākts kompromiss starp kaķu mīlētā
jiem un tiem, kas labprātāk klaiņojošus

dzīvniekus tuvākajā apkārtnē neredzētu.
2013. gada vasarā tika pieņemti jauni
Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas
paredz, ka bezsaimnieka kaķus drīkst ba
rot tikai tam īpaši paredzētās vietās. Šim
nolūkam Ķekavas novadā ir izvietotas kaķu
mājas dzīvnieku barošanai.
Pirmās kaķu aprūpes vietas ir izveidotas
Baložos, Smilšu ielā un Rīgas ielā; Titur
gā, K. Barona ielā un Uzvaras prospek
tā. Viena kaķu mītne atrodas arī Ķekavas
centrā. Barošanas vietas apzīmē ar speciāli
izstrādātu logo – zils kaķis uz oranža fona.
Kaķu mītnes izvietotas galvenokārt pie
atkritumu apsaimniekošanas laukumiem,
kur jau notiek kaķu pulcēšanās un ba
rošana. Turpinot šī projekta īstenošanu,
būs iespējams pakāpeniski aizvērt daudz
dzīvokļu namu pagrabu lūkas un uzturēt

tajos tīrību. Tāpat kaķu barošana vienuviet
sniedz iespēju pievienot ēdienam profilak
tiskus medikamentus, kas atvieglo klaiņo
jošo dzīvnieku atbrīvošanu no parazītiem,
samazina infekciju pārnēsāšanas risku.
Darbs ar brīvprātīgajiem kaķu barotājiem
Ķekavas novadā ilgst jau kopš 2012. gada.
Kaķu barotāji tiek apmācīti un barošanas
vietas tiek reģistrētas, uzraudzītas un uz
turētas kārtībā. Projektu realizē dzīvnieku
patversme Mežavairogi sadarbībā ar Ķeka
vas novada pašvaldību.
Projekta īstenotāji saka lielu paldies vi
siem tiem iedzīvotājiem, kuri veic brīv
prātīgo darbu bezsaimnieku kaķu aprūpē
Ķekavas novadā, kā arī sniedz atbalstu
ikdienas darbā ar dzīvniekiem patversmē
Mežavairogi.
Inga Auziņa

Izvēlēta emblēma kaķu mītnēm

Ķekavas novada pašvaldības un
dzīvnieku patversmes Mežavairogi izsludinātais konkurss par kaķu mītņu
ilustratīvās emblēmas izstrādi ir no
slēdzies. Turpmāk Ķekavas novadā bezsaimnieku kaķu aprūpei paredzētās vietas varēs atpazīt pēc košas emblēmas.

Konkursam tika iesūtīti 20 brīnišķīgi darbi,
no kuriem piemērotākos izvēlējās žūrijas
komisija. Tās sastāvā bija Ķekavas novada
pašvaldības Attīstības daļas, Vides un lab
iekārtošanas daļas, Reģionālās pašvaldības
policijas, kā arī biedrību Dzīvnieku patversme Mežavairogi un Aste gredzenā pārstāvji.
Žūrija par labākajiem atzina Kristiāna

Šneidera, Martas un Sigitas Varikas iesū
tītos darbus. Par vismākslinieciskāko tika
atzīts Helēnas Aļļenas zīmējums, taču
emblēmas izveidei tiks izmantoti Elzas
Louises Ciganskas iesūtītā darba motīvi.
Visus konkursam iesūtītos darbus var
apskatīt biedrības Aste gredzenā interneta
vietnē www.astegredzena.lv.
Atgādinām, ka Ķekavas novada dome ir
pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus, kas
paredz bezsaimnieku kaķu barošanu un
aprūpi tikai šim nolūkam paredzētās vietās.
Inga Auziņa
Jaunā emblēma kaķu mītnēm
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Ķekavas sociālās aprūpes
centrs paplašinās
Turpinājums no 1. lpp.
Sociālā aprūpe Ķekavas novadā ir viena
no prioritātēm, darbs ir cieši saistīts ar
problēmām un negācijām. Sociālais dar
binieks nav tikai profesija, bet gan aici
nājums. Tie ir cilvēki, kas diendienā slīpē
savu profesionalitāti, strādājot šajā nebūt
ne vieglajā profesijā, un ir pelnījuši vismaz
reizi gadā saņemt īpašu atzinību.
Sociālos darbiniekus ar muzikālu priekš
nesumu sveica bērnu vokālais ansamblis
Cīrulītis Lanas Saveljevas vadībā.
Ķekavas sociālās aprūpes centra vadītāja
Ingūna Zirne stāsta, ka telpu rekonstrukcija
ilgusi gandrīz gadu. Papildu telpas ļaus
paplašināt sociālās aprūpes pakalpoju
mu klāstu, uzņemt vairāk klientu, uzla
bos dzīves apstākļus kā iemītniekiem, tā
darbiniekiem. Arī lifts ir ilgi lolots sapnis
un dzīves nepieciešamība, lai būtu iespē
jams nodrošināt kvalitatīvus un katram
pieejamus sociālos pakalpojumus Ķekavas
novadā.
Lifta izbūvi un sociālās aprūpes centra
telpas renovāciju finansēja Ķekavas novada
pašvaldība, šim mērķim atvēlot 280 000
latu.
Sociālās aprūpes centra telpu un lifta at
klāšanas video pieejams pašvaldības interne
ta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Video.
Inga Auziņa

Ziemassvētku gaidīšanas laikā sociālais
dienests sadarbībā ar kultūras iestādēm
iepriecinās ar jaukiem pasākumiem
Ķekavas novada pensionārus un pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes.
Tā kā novadā notiks vairāki šādi Zie
massvētku pasākumi, sociālais dienests
aicina seniorus un bērnu vecākus pie
vērst uzmanību nosūtītajā ielūgumā
minētajam ierašanās datumam un laikam.

Ziemassvētku
pasākumi
pensionāriem

notiks 21. decembrī plkst. 15
Ķekavas kultūras namā,
Katlakalna Tautas namā,
Daugmales pamatskolā,
Baložu kultūras namā.
Transports
• Pensionāru ērtībai uz Ziemassvētku
koncertu Ķekavas kultūras namā kursēs
autobuss “Mercedes Benz Intouro” (HN
7384) šādā maršrutā: Mellupi – plkst.
14.15, pie ozola – 14.20, pie Plakan
ciema veikala – 14.30, pie mājām
Priedes – 14.40, Ķekavas satiksmes
autobusa galapunkts.
• Uz koncertu Katlakalna Tautas namā
iedzīvotājus vedīs autobuss “Setra” (GT
2822). Tā maršruts: plkst. 14.15 – Baus
kas šosejas 15 km, pa ceļam 14., 13., 12.,
11., 10. km pieturas, Valdlauču veikals,
14.30 – Elektriķi, A7, laukums pie Dep
kina muižas, Ziedonis, pagrieziens uz
Rudzājiem, Katlakalna Tautas nams.
Transports būs nodrošināts arī atpakaļ
ceļā pa tiem pašiem maršrutiem.

foto: Inga Auziņa

Pārgriežot lenti pie lifta ieejas
Sociālos darbiniekus ar muzikālu
priekšnesumu sveica bērnu
vokālais ansamblis Cīrulītis.

Par veselības aprūpi Baložos
Ķekavas ambulance un sociālais dienests ar pašvaldības atbalstu vēlas uzlabot veselības aprūpi Baložu pilsētā,
izveidojot tur Ķekavas ambulances
filiāli.
Filiālē paredzēta ārsta prakses vieta un spe
ciālistu konsultācijas. Minētais projekts ir
tapšanas procesā, un tā apjoms ir atkarīgs
no 2014. gada pašvaldības budžeta, ko pie

Ziemassvētku
pasākumi
bērniem

ņems Ķekavas novada domes deputāti, kā
arī konkursa Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases
procedūru rezultātiem, proti, valsts piešķirtā
finansējuma speciālistu pakalpojumiem.
Tas arī būs noteicošais faktors, vai spe
ciālistus Baložu filiālē varēs pieaicināt par
valsts finansējumu vai arī speciālistu kon
sultācijas būs maksas pakalpojumi.
Daiga Āboltiņa

• Katlakalna Tautas namā – 14. decembrī
plkst. 11 un 13
• Baložu pilsētas kultūras namā –
14. decembrī plkst. 16 un 18
• Ķekavas kultūras namā –
15. decembrī plkst. 11 un 13
• Daugmales multifunkcionālajā centrā –
15. decembrī plkst. 16
Ņina Timermane

Informācija dr. Apsītes ģimenes ārsta prakses klientiem
Pēc traģiskā nelaimes gadījuma Zolitūdē, kurā gāja bojā Valdlauču ģimenes
ārste Leonija Apsīte, apmēram divi
tūkstoši pacientu ir palikuši bez sava
mediķa.
Pastāv noteikta kārtība, kādā notiek valsts ap
maksātu medicīnas darbinieku nomaiņa šādos

Ziemassvētku
pasākumi
pensionāriem
un bērniem

gadījumos. Balstoties uz Ministru kabineta
noteikumiem, visi ārsti, kas izteikuši vēlmi
strādāt konkrētā teritorijā, piemēram, Ķekavas
novadā, ir reģistrēti gaidīšanas sarakstā.
Ķekavas ambulances vadītāja Daiga
Āboltiņa stāsta, ka gadījumā, ja atbrīvojas
prakses vieta, Veselības norēķinu centrs
sniedz informāciju rindā reģistrētajām per

sonām un notiek pieteikšanās. Ja piesakās
vairāki speciālisti, ārsta prakses vieta tiek pie
dāvāta rindas kārtībā pirmajam pēc saraksta.
Pēc Veselības norēķinu centra sniegtās
informācijas, mediķis Valdlaučos bez ģi
menes ārsta palikušajiem iedzīvotājiem būs
pieejams jau nākamā gada janvārī.
Inga Auziņa

8 Lāčplēša diena
Lāčplēša dienas
fotomirkļi

Tas ir laiks
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foto: Velga Kūkuma

Lāpu gājiena Ķekavā galamērķis – rokkoncerts kultūras namā

TDA Zīle kopā ar R. Bērtiņu

foto: Velga Kūkuma

Turpinājums no 1. lpp.
Rokkoncertā Tas ir laiks uzstājās Ķekavas
kultūras nama jauktais koris Mozaīka un
tautas deju ansamblis Zīle, kā arī solisti Gita
Drevinska, Margarita Dudčaka, Kārlis Rūten
tāls, Inga Lagzdiņa un Rūdolfs Bērtiņš, kas ir
arī koncerta mākslinieciskais vadītājs. Kultūras
nama lielā zāle bija pārpildīta. Koncerta rīko
tāji un dalībnieki neslēpa savu saviļņojumu un
gandarījumu par paveikto. Klausītāji, kājās stā
vot, kā milzīgs koris atbalsoja uz skatuves iz
pildītās dziesmas. Dziesmas, kas pauž latviešu
tautas kopīgos pārdzīvojumus un sajūtas.
Par rokkoncertu Tas ir laiks TDA Zīle
dejotāja Dina Mateusa: “Muzikanti spēlēja,
koris un solisti dziedāja, dejotāji dejoja. Ho
reogrāfiju autori bijām mēs – dejotāji. Garā
ki un īsāki mēģinājumi, radoša darbošanās,
īpašs emocionālais saviļņojums, pārdomas
un sajūtas. Tad tas brīdis ir klāt – Ķeka
vas kultūras nama zāle stāvgrūdām pilna,
tautastērpi šoreiz palikuši skapī, nodziest
gaismas, diriģents sasveicinās ar kori, mu
zikantiem un dejotājiem. Priekškars krīt, rīb
bungas, gaismas spēlējas ar ēnām, mirdzo
šas acis, iedvesmojoši teksti, stalti augumi
un skanīgas balsis. Tas ir laiks. Īpašs laiks.
Visiem kopā un katram pašam. Nebijušas
un nepiedzīvotas emocijas virmo uz ska
tuves un aizkulisēs – dziedam, dejojam no
sirds un ar lepnumu par lielu Latviju. Šķiet,
emociju kulminācija ir brīdī, kad prožektoru
gaismās parādās visi dejotāji un kopā ar
kori un muzikantu grupu atkārto dziesmu
Pie laika. Visi kopā izdziedam arī Dzimto
valodu. Un brīdī, kad atkārtoti tiek izpildī
ta Manai tautai, norit kāda silta asara un
neviļus gribas domāt par tiem, kas šobrīd
Īrijā, Lielbritānijā, Vācijā.”
Lāčplēša dienu atzīmēja arī Daugmales

Rūdolfs Bērtiņš, rokkoncerta mākslinieciskais vadītājs, kopā ar jaukto kori Mozaīka
iedzīvotāji, kuri no rīta pulcējās uz stafetes
gājienu, bet, tumsai iestājoties, aicināja ik
vienu piedalīties lāpu gājienā no Daugmales
pārvaldes ēkas līdz Važu rāvējam. Savukārt

Baložu pilsētā, pie pārvaldes ēkas, notika
Baložu pilsētas Jauniešu padomes rīkota
simboliska gaismas objekta iedegšana.
Vineta Bērziņa, Inga Auziņa
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Kafija ar politiķi Baložos

Jaunieši
iepazīst
biškopību

Foto: Artūrs Zālītis

Ķekavas novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā startēja
biedrība Meduspuķe ar projektu Personības izziņas un profesionālās ievirzes meistarklases darbnīcas biškopībā
jauniešiem un jauniešiem ar īpašajām
vajadzībām Ķekavas novadā.

Pasākuma Kafija ar politiķi dalībnieki
27. novembra rīts Baložu pilsētas kultūras namā sākās trauksmains un gana
rosīgs – līdz ar pirmo ziemas sniegu
kultūras nama telpās jau no paša
rīta ieplūda jaunieši no visa Ķekavas
novada, lai tiktos ar Ķekavas novada
deputātiem un pašvaldības pārstāvjiem
un diskutētu par jaunatnes politikas
pamatnostādnēm, to īstenošanu un
attīstību Ķekavas novadā.
Forumā piedalījās 65 jaunieši no Ķekavas
vidusskolas, Baložu vidusskolas, Daugmales
pamatskolas, Ķekavas un Baložu pilsētas
jauniešu padomēm, kā arī pieci Ķekavas
novada deputāti – domes priekšsēdētājs
Valts Variks un deputāti Ieva Stefensena,
Arvīds Platpers, Andis Adats, Aigars Vītols,
kā arī speciālisti no pašvaldības – Baložu
pilsētas pārvaldnieks Lauris Bergmanis,
Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš,

Izglītības daļas speciāliste Linda Zaķe,
Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbal
sta daļas vadītāja Vineta Bērziņa.
Radošās un aizraujošās darba grupās
diskutēja par piecām jaunatnes politikas
pamatnostādnēm – līdzdalība, informācijas
pieejamība, vienlīdzīgas iespējas, labvēlīgi
ekonomiskie priekšnosacījumi, integrācija –
un to virzību un īstenošanu Ķekavas
novadā. Pēc trīs stundu ilgām debatēm
jaunieši prezentēja savas idejas un ierosi
nājumus, vēršot uzmanību uz lielākajām
problēmām.
Par pirmo problēmu tika atzīts no
vada lielais izmērs un sadrumstalotība,
vienotības trūkums starp administratīva
jām teritorijām. Lai to risinātu, jaunieši
izteica nepieciešamību pēc vienota no
vada transporta starp Baložiem, Ķekavu
un Daugmali. Tāpat tika rosināts veidot
novada iedzīvotāju anketēšanu par iedzī

votājiem aktuālām tēmām, lai pirms jaunu
ideju pieņemšanas un īstenošanas izzinātu
arī iedzīvotāju viedokli.
Jaunieši uzsvēra, ka ir svarīga minoritāšu
integrēšana sabiedrībā un līdzcietības vei
cināšana, kā arī vienlīdzīgas pieejas nodro
šināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
atzīstot, ka Ķekavas novadā ir maz iestāžu,
kurās var iekļūt un pārvietoties cilvēki ar
kustību traucējumiem.
Tomēr vislielākās diskusijas norisinājās
ap tematiem, kas skar pasākumu organi
zēšanu jauniešu auditorijai ne tika sava
pagasta vai pilsētas ietvaros, bet apvienojot
visu novadu. Visbeidzot jaunieši atzina,
ka pašiem ir jāiesaistās un jābūt aktīviem.
Šī gada forums parādīja pavisam citus
jaunus apvāršņus jauniešu vēlmju un vaja
dzību ziņā un deva daudz jaunu ierosmju
turpmākajam darbam jaunatnes jomā.
Linda Vaškevica

Projekta ietvaros ir notikušas meistarklases
nodarbības dravā, kur Ķekavā un Plakan
ciemā dzīvojošie bērni, jaunieši un viņu
vecāki iepazinās ar bišu dzīvi un biškopja
profesiju, kā arī varēja degustēt dažādos
vasaras periodos ievākto medu.
Rudens un ziemas laikā bites dodas
pelnītā atpūtā, bet tas nenozīmē, ka viņas
guļ, – viņu uzdevums ir palikt dzīvām līdz
pavasarim. Vai tas izdosies – atkarīgs no
biškopja, kā bites ir aprūpētas vasarā un
cik kārtīgi ir ieziemotas ziemai.
Bitenieks dravu rudenī un ziemā apstaigā
retāk nekā pavasarī un vasarā. Tikai pa
klausās, vai saimē viss kārtībā, bet dravas
telpā ir daudz darāmā. Šūnu šķirošana,
vaska kausēšana, sveču liešana un vēl dau
dzi citi darbi, lai pavasaris nepienāk kā
pārsteigums.
Projektā oktobrī Plakanciemā dzīvojošie
bērni, jaunieši un viņu vecāki meistarklases
nodarbībās iepazinās ar vaska sveču un
rotājumu liešanu. Bet 7. decembrī vaska
sveču meistarklases nodarbības apmeklēja
arī dienas centra Gaismas iela klienti.
Savukārt vaska sveču un rotājumu lieša
nas meistarklases nodarbības tiek plānotas
14. un 21. decembrī Vimbukrogā Lazdu
ielā 4. Pieteikšanās pa tālruni 26554369.
Regīna Eihmane

Ķekavas novads ir viens no pirmajiem
Latvijā, kas ieviesis tādu pakalpojumu
kā līdzfinansējums ģimenēm, kas algo
auklīti savam pirmsskolas vecuma bērnam. Ir arī vairāki nosacījumi, lai saņemtu naudu no pašvaldības budžeta,
viens no tiem – auklītei jābūt reģistrētai Ķekavas novada aukļu datubāzē.
Savukārt, lai reģistrētos, auklītei jāiesniedz atbilstošu izglītību apliecinošs
dokuments.
Pieaugot vecāku interesei par šo pakal
pojumu, daudzas auklītes, lai saglabātu
konkurētspēju, izrādījušas vēlmi mācīties
un iegūt izglītību apliecinošu dokumentu.

Reaģējot uz pieprasījumu, Ķekavas no
vada pašvaldības Izglītības daļa organizē
kursus un aicināja Latvijas Lauksaimnie
cības universitātes Mūžizglītības centra
mācībspēkus vadīt lekcijas profesionālās
pilnveides programmā Pirmsskolas vecuma
bērnu aprūpe. Kursi norisinās Ķekavas vi
dusskolā katru sestdienu no 23. novembra
līdz 14. decembrim.
Iepriekš apmācības tika finansētas no
pašvaldības budžeta, bet šoreiz mācības
apmaksā pašas auklītes. Mācību procesā
dalībnieki uzzina par pirmsskolas vecuma
bērnu fiziskās, psihiskās un emocionālās
attīstības veicināšanu, gūst izpratni par
bērna audzināšanas un aprūpes lomu viņa

personības attīstības procesā, kā arī mācās
praktiski sniegt pirmo palīdzību cietušam
vai saslimušam cilvēkam.
Jāpiebilst, ka visām auklēm, kas reģis
trējušās datubāzē, ir pieejami dažādi iz
glītojoši pasākumi un konsultācijas arī pēc
izglītības dokumenta saņemšanas. Piemē
ram, katrā no četriem pašvaldības bērnu
dārziem pieejamas metodiķa, logopēda vai
psihologa konsultācijas. Ķekavas novada
izstrādātais aukļu pakalpojuma finansē
šanas modelis izpelnījies arī Labklājības
ministrijas atzinību. Mūsu novada speciā
listi konsultējuši pakalpojuma ieviešanā
visā valstī.
Inga Auziņa

Foto: No personīgā arhīva

Auklītes Ķekavā papildina zināšanas

Jaunieši iepazīstas ar vaska sveču un
rotājumu liešanu
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Sacensību kalendārs
Datums Laiks

Vieta

10. dec. 21.15–22

Baložu
vidusskolas
sporta
komplekss

11. dec. 20–21.30

12. dec.

19.15.–
20.30

12. dec. 21.15–22

14. dec. 14–20

15. dec. 9–20

15. dec. 12–13.30

16. dec. 19–20.30

18. dec. 20–21.30

19. dec.

19.15–
20.30

19. dec. 21.15–22

21. dec. 16–18

22. dec. 13–15

22. dec. 19–21
2014. gads

Ķekavas
sporta
klubs

7. jan.

21–23

Ķekavas
sporta
klubs

10. jan.

20.15–
22.30

Ķekavas
sporta
klubs

11. jan.

12. jan.
12. jan.

14. jan.

14. jan.

Sacensības

LČ telpu futbola spēle
3. līgā (vīr.)
Ķekavas novads–Cerbers
–020*
Maksibasketbola līgas
Ķekavas
spēle (vīr. 45+)
vidusskola
Ķekava–Doks Jelgava
Ķekavas
Maksibasketbola līgas
sporta
spēle (siev. 30+)
klubs/
Ķekava–Tukums
A zāle
Baložu
LČ telpu futbola spēle
vidusskolas 3. līgā (vīr.)
sporta
Ķekavas novads–SEB
komplekss United
Ķekavas
LČ florbolā jauniešiem
sporta
FK Ķekavas Bulldogs–
klubs/
Bauska
B zāle
Ķekavas
sporta
LČ florbolā veterāniem
klubs/
B zāle
Maksibasketbola līgas
Ķekavas
spēle (vīr. 50+)
vidusskola
Ķekava–BK Tukums
Dubultamatieru līgas
Ķekavas
spēle basketbolā (vīr.)
vidusskola RXG/Ķekava–Jugla/
Sport2000
Maksibasketbola līgas
Ķekavas
spēle (vīr. 45+) Ķekava–
vidusskola
BK Tukums
Entuziastu basketbola
Ķekavas
līgas spēle (siev.)
sporta
klubs/
Ķekava–Polārā zvaigzne
A zāle
2
Baložu
LČ telpu futbola spēle
vidusskolas
3. līgā (vīr.)
sporta
Ķekavas novads–Grifs AG
komplekss
LČ florbola spēle virslīgā
Ķekavas
sporta
(siev.)
klubs/
Ķekavas Bulldogs–
Ķekava
B zāle
Ķekavas
sporta
LČ florbola spēle virslīgā
klubs/
(siev.) Ķekava–RSU
B zāle
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā
sporta
(vīr.)
Ķekavas Bulldogs–
klubs/
B zāle
Lekrings

13–15

5. jan.

LČ florbola spēle virslīgā
(siev.) Ķekava–Rubene
LČ florbola spēle
2. līga (vīr.)
Ķekavas Bulldogs–
Ropažu Raķetes
LČ florbola spēle virslīgā
(vīr.) Ķekava–Lielvārde

LČ florbola spēle virslīgā
(siev.)
16–18
Ķekavas Bulldogs–
Rubene
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā
16–18
sporta
(siev.)
klubs
Ķekavas Bulldogs–RSU
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā
19–21
sporta
(vīr.) Ķekavas Bulldogs–
klubs
RTU/Inspecta
LČ florbola spēle
Ķekavas
2. līga (vīr.)
21–23
sporta
Ķekavas Bulldogs–
klubs
FK Jūrmala
Baložu
LČ telpu futbola spēle
vidusskolas 3.līgā (vīr.)
21.15–22
sporta
Ķekavas novads–
komplekss Darba Rezerves
Ķekavas
sporta
klubs

Ķekavas novada sporta laureāts 2013

Ķekavas kultūras namā tika apbalvoti Ķekavas novada labākie sportisti, treneri,
komandas, atbalstītāji.
7. decembrī Ķekavas kultūras namā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pulcēja novada sportistus, līdzjutējus un sporta dzīves atbalstītājus, lai
godinātu 2013. gada labākos sportistu, komandas, trenerus un atbalstītājus.
Ķekavas novada sporta laureāta 2013 pa
sākumu vadīja sporta aģentūras direktore

Dace Cīrule, Kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols, bet

atklāšanas runu teica domes priekšsēdē
tājs Valts Variks, uzsverot katra sportista
nozīmi novadam, kā arī izsakot pateicību
par viņu ieguldīto darbu, lai gūtu panā
kumus, kas izskanējuši valstiskā un vēl
plašākā mērogā.
Apbalvošanas ceremonijā sporta aģentū
ras vadība pateicās arī saviem 2013. gada
sadarbības partneriem – t/c Liiba, uzņēmu
miem Humus, Aniva, Ķekavas Avots, Melnā
Kafija, KoBlenz, Baltās naktis (Mario),
Teiko, Gandrs, EGMONT LATVIJA, Svani,
DION Sportlab, Pindstrup, zemnieku saim
niecībai Dorītes (Daugmales Jāņa bišu
medus), autoskolai Berģi, fitnesa studijai
Madam Fitness, SEB bankai un Reģionā
lajai pašvaldības policijai.
Sporta aģentūras vadība saka paldies
Ķekavas novada domei par sniegto atbal
stu sportam, par godprātīgi veikto darbu
sporta aģentūras darbiniekiem, pašvaldības
sportiskajiem darbiniekiem par atsaucību
un izcīnīto 2. vietu Pierīgas pašvaldības
darbinieku sporta spēlēs. Kā saka direktore
Dace Cīrule: “Sports māca ne tikai uzvarēt,
bet arī ar godu zaudēt, vairo gribasspēku,
prasmi plānot savu laiku, tātad māca
dzīvot.”
Anete Medne

2013. gada panākums sportā jaunietēm – Agnese Āboltiņa (kalnu slēpošanu)
10. vieta Norvēģijas čempionātā (nobraucienā), 2013. gada 13. jūlijā izpildīts Olimpiskais A normatīvs supergigantā, kas dod iespēju startēt
Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2014, šobrīd Agnese cenšas izpildīt normatīvus arī nobraucienā un superkombinācijās.
2013. gada panākums sportā jaunietēm – Katrīna Krūmiņa (kalnu slēpošanu)
1. vieta Latvijas čempionātā (slalomā), 2. vieta Latvijas čempionātā (milzu slalomā). 6. vieta starptautiskajās sacensībās, Itālijā (slalomā),
Katrīnas mērķis – ir izpildīt Olimpisko A normatīvu kalnu slēpošanā, kas dod cerību startēt Ziemas Olimpiskajās spēlēs 2014.
2013. gada panākums sportā jauniešiem – Nikolajs Bodrovs (karatē)
9. vieta Pasaules junioru un kadetu čempionātā, 3. vieta Budapeštas atklātajā turnīrā, 2. vieta Igaunijas atklātajā turnīrā.
2013. gada panākums sportā jauniešiem – Mārtiņš Veispals (smaiļošanā)
14.–15. vieta Pasaules Universiādē, 1. vieta Latvijas čempionātā, 3. vieta Baltijas čempionātā.
2013. gada panākums sportā sievietēm – Gundega Krīgere (jāšanas sports-iejāde)
1.vieta Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņā iejādē Mazais aplis, 1. vieta Lietuvas kausā, 2. vieta Latvijas Republikas Ziemas čempionātā Mazais aplis.
2013. gada panākums sportā vīriešiem – Gints Klēģers (florbols)
6. vieta Pasaules čempionātā, 4. vieta Latvijas čempionātā.
2013. gada panākums sportā veterānēm – Vita Ciesniece (kalnu slēpošana)
Divas 2. vietas Baltijas kausā, 3. vieta Latvijas kalnu slēpošanas rangā meistariem.
2013. gada panākums sportā veterāniem – Ivars Krūmiņš (basketbols)
1.vieta Pasaules spēlēs Turīnā un Latvijas Republikas čempionātā Maksibasketbolā 65+.
2013. gada komandas panākums sportā jauniešiem – Ķekavas novada sporta skolas komanda regbijā
2. vieta Latvijas čempionātā regbijā 7., 5. vieta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē.
2013. gada komandas panākums sportā sievietēm – florbola komanda Ķekava
3. vieta Latvijas čempionātā, 2. vieta starptautiskajā turnīrā Latvian Open.
2013. gada komandas panākums sportā vīriešiem – ReFort/Ķekava (regbija klubs Miesnieki)
9. vieta Pasaules kausa satelītturnīrā, 1. vieta Latvijas kausā, 2. vieta Latvijas čempionātā
2013. gada komandas panākums sportā veterāniem – Ķekavas novada basketbola komanda 55+
3. vieta Latvijas Sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs.
2013. gada komandas panākums tehniskās jaunrades sportā – Baložu vidusskolas velodrošības komanda
1. vieta CSDD sacensībās jaunajiem velosipēdistiem Jauno satiksmes dalībnieku forums 1. kārtā, 2. vieta CSDD sacensību Jauno satiksmes
dalībnieku forums finālā.
Gada treneris 2013 – Andris Eglītis (basketbols)
1. vietas starptautiskajos turnīros – Gēteborgā, Cēsīs, Iohvi/Jarve Cup, A. Kraukļa 22. piemiņas turnīrā, 1. vieta Zemgales reģiona Bērnu
Jaunatnes sporta spēlēs, 2.vieta Latvijas Republikas čempionātā (U11), 1.vieta Latvijas Sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs (vīr. 55+)
Par ieguldījumu sportā – Ints Vancāns (florbols)
Viens no pirmajiem Ķekavā sāka popularizēt florbolu, pats spēlē un pārstāv Ķekavas veterānu komandu. Izveidoja pirmās bērnu un jauniešu
komandas florbolā. Pašreiz vada Latvijā skaitliski lielāko florbola klubu Ķekavas Bulldogs.
Gada atbalstītājs sportā 2013 – SIA Melnā Kafija
SIA Melnā kafija jau vairākus gadus pēc kārtas ir sporta dzīves aktīvs atbalstītājs Ķekavas novadā. Atbalstījis un turpina atbalstīt Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūras organizētās sacensības ar dažādām pārsteiguma balvām. Atbalsta tādus pasākumus kā Ķekavas novada sporta
svētkus, pludmales volejbola čempionātu un Ķekavas novada senioru sporta spēles.
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Sveicam
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz...
Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds...

Ķekavas novadā
2013. gada decembrī
Ķekavas pagastā
90 gadu jubileju svin
Konstance Lubāne,
Marija Timberga,
Olita Brauere,
Rasma Lādīte,

85 gadu jubileju svin
Aina Kalniņa,
Georgijs Kuzņecovs,
Marija Liepiņa,
Zenta Miķelsone,
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Sveicam
Šī varbūt skaistākā no dienām,
Kas mūžā bijušas un būs,
Tā divas upes saplūst vienā
Un viena straume tālāk plūst.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada novembrī
salaulāti
Mihails Dumanskis un Irina Miļčevska,
Jānis Bitmets un Aiva Ancīte,
Arnis Jansons un Inese Laizāne,
Māris Ancāns un Evija Rubene,
Deniss Zaikins un Māra Zilgalve,
Valērijs Rozenbergs un Nataša
Pugača.
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Baložu pilsētā
85 gadu jubileju svin
Broņislava Kaņepe,
Diana Bilousova.
Vēlam veselību, izturību un
dzīvesprieku!

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada novembrī
reģistrēti jaundzimušie
Aleksa Vilita Rulle,
Anna Jēkabsone,
Demids Kecko,
Dženeta Patrīcija Skrastiņa,
Elīna Gudļevska,
Emīlija Karlīna Rozmiaņeca,
Emīls Brālis,
Ernests Cinītis,
Ernests Meškonis,
Gustavs Lazdiņš,
Leons Jermacāns,
Markuss Rubīns,
Nika Jumajeva,
Regnārs Erts,
Svens Leons Tērauds,
Zane Zvaigzne.
Sirsnīgi sveicam mazuļus un
viņu vecākus!

Paziņojums par lokālplānojuma Erceni apstiprināšanu
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ar 2013. gada 21. novembra Ķekavas novada domes
lēmumu 2. § 2. Par saistošo noteikumu nr. SN-TPD-7/2013 Lokālplānojums Erceni, kadastra
numurs 8070 001 0011, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads apstiprināšanu ir apstipri
nāts lokālplānojums nekustamajā īpašumā Erceni, Ķekavas novada Valdlaučos.
Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa
no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.
Ar apstiprināto lokalplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļās Aktualitātes un Attīstība un plānošana.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

Līdzjūtības

80 gadu jubileju svin
Aina Zviedre,
Aleksandrs Jaroslavs,
Ārija Starķe,
Brigita Teivāne,
Gunārs Kačerovskis,
Lilija Foršū,
Vaira Lemešonoka,
Zenta Zelcere,

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 11. jūlija lēmumu nr. 1. § 2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3, Odukalnā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā (protokols nr. 17) ir sākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mazā
Saules iela 3, kadastra numurs 8070 008 3069.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (at
ļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas JDS apakšzonējums JDS1.
Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma Mazā Saules iela 3 plānoto (atļauto)
izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju DzM
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas
daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 – vai
nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas
novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161

Mūžībā pavadīti
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada novembrī
reģistrēti mirušie
Anita Kalniņa (1959),
Dzidra Kociņa (1934),
Jeļena Samsonova (1929),
Leonija Apsīte (1958),
Ojārs Bundurs (1941),
Olga Dektereva (1937),
Stepons Franckevičs (1928),
Vasilijs Batrins (1952),
Velta Azaucka (1926),
Vizma Kapele (1927),
Ziedonis Indāns-Pudulis (1958).
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Līdzjūtība
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdzi.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Davidu Kirkilu mūžībā pavadot.
Ķekavas novada pašvaldība

Pateicība
Ķekavas novada pašvaldība
izsaka pateicību Vladislavai
un Aleksejam Kravčenko
par izrādīto drosmi, izglābjot
dzīvību kādai sievietei
ugunsgrēka laikā daudzdzīvokļu
mājā Valdlaučos.

…atmiņas ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot.
(J. Silazars)

Skumju brīdī esam līdzās Ligitai Kociņai un Anitai Tenisai,
no māmiņas atvadoties.
Ķekavas vidusskolas 8.a klases
audzēkņi un vecāki
Viss paliek, viss, kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas, kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts tas, par ko tūkstoš tumsā gāji,
par ko ar visu mūžu liecināji.
(B. Mārtuževa)

Esam kopā ar skolotāju Anitu Tenisu,
māmiņu mūžības ceļos pavadot.
Ķekavas vidusskolas 7.a klases skolēni un vecāki
Paliek balta ziedu taka, Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas Pasmelts tik, cik atvēlēts.
(M. Jansone)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo tuviniekiem,
īpaši mūsu novadnieces, Valdlauču ģimenes ārstes Leonijas Apsītes
ģimenei un draugiem. Tik pēkšņi zaudēts ir zinošs mediķis, sirsnīgs un
dzīvespriecīgs cilvēks, draugs, ģimene. Savās domās un lūgšanās esam
kopā ar visiem, kas skumst.

Ķekavas novada dome
Ķekavas novada pašvaldība
Es izgāju pa durvīm
Zelta zvaigznes lūkoties;
Zelta zvaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.
(Latviešu tautasdziesma)

Skumju brīdī esam kopā ar kolēģēm Ligitu un Anitu,
no māmiņas atvadoties.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs
Ilgu mūžu nodzīvoju,
Daudz darbiņu padarīju;
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj savu paladziņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu skolotājai Ligitai Kociņai,
māmiņu mūžībā aizvadot.
Ķekavas vidusskolas 14. izlaiduma absolventi
Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Beatrisei Rudzrogai,
vīru aizsaulē pavadot.
Ķekavas novada pensionāru biedrība Polārblāzma
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Norit jauno ūdensvada un
kanalizācijas tīku būvniecība
Baložu pilsētas iedzīvotāji noteikti jau būs ievērojuši, ka ir sākti tīklu
būvdarbi projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos,
II. kārta ietvaros, kas paredz centralizētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
izbūvi d/s Buras un d/s Titurga teritorijā.
Saskaņā ar pašreizējo darbu grafiku
kanalizācijas un ūdensvada tīkli tiks izbūvēti šogad un nākamgad. Būvniecība
kopā tiks pabeigta 2014. gada rudenī.
SIA Baložu komunālā saimniecība (BKS) šī
projekta ietvaros izbūvē maģistrālos tīklus
pa ielām un arī pievadus nekustamajiem
īpašumiem līdz ielu sarkanajām līnijām
vai īpašuma robežas. Iedzīvotāji, redzot,
ka projekts sāk realizēties, uzdod pama
totus jautājumus gan domes darbiniekiem,
gan Baložu komunālajai saimniecībai, gan
celtniekiem.
Vai par pieslēgšanos jaunajiem ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem būs jāmaksā?
Šos darbus veic BKS sadarbībā ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda, Latvijas valsts
un Ķekavas novada domes līdzfinansējumu.
Par ielu maģistrālajiem tīkliem un pievadiem
līdz sarkanajai līnijai – īpašuma robežai –
iedzīvotājiem nav jāmaksā. Iedzīvotāji
apmaksā tikai tos darbus, kas norit pa
viņu īpašuma teritoriju: shēmas izstrāde,
saskaņošana, būvdarbu veikšana un tīklu
nodošana ekspluatācijā.
Viena no lielākajām problēmām ūdensvada
un kanalizācijas pievadu izbūvēšanai līdz ielu
sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, ir ar
žogiem aizbūvētā teritorija. Praktiski šie žogi
atrodas uz pilsētas zemes un nav likumīgi,
bet celtnieku darbu apjomos nav paredzēts
šos žogus nojaukt un uzstādīt atpakaļ. Tāpēc
visu šo žogu īpašniekiem ir pienākums tos
nojaukt un uzstādīt pa īpašuma teritoriju.
Ja tas netiks izdarīts, tad māju pieslēgumu
būvniecība notiks tikai līdz žogam, un īpaš
niekam pašam būs jāveic būvniecības darbi
līdz ielu sarkanajai līnijai un tālāk pa savu
teritoriju par saviem līdzekļiem.
Kā pieslēgties jaunajiem ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem?
Lai pieslēgtos centralizētajiem ūdensapgā
des un kanalizācijas tīkliem, nepieciešams
ievērot noteiktu kārtību.
1. Jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA
Baložu komunālā saimniecība. Tehniskos
noteikumus BKS izsniegs visiem, kas līdz
šā gada 27. maijam ir aizpildījuši un node
vuši savus pieslēguma pieteikumus, iepriekš
izsūtot īsziņu par to, ka tie ir sagatavoti. Tiem
iedzīvotājiem, kas nav aizpildījuši pieslēguma
pieteikumus, jāvēršas BKS ar iesniegumu par
tehnisko noteikumu izsniegšanu. Vienkāršā
kais veids, kā to izdarīt, ir pieņemšanas laikā
(pirmdienās plkst. 17–19) ierasties BKS un

aizpildīt veidlapu. Tehniskajos noteikumos
būs aprakstīts, kāda procedūra jāievēro.
2. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas
jāvēršas pie projektētāja, kas izstrādā pieslē
guma shēmu vai tehnisko projektu pieslēgu
mam pie pilsētas tīklu atstātajiem galiem. Ja
būvdarbus paredzēts veikt tikai pa īpašuma
teritoriju, neskarot citas komunikācijas, tad
pietiek ar izstrādātu shēmu, un, saskaņo
jot šo shēmu BKS, var sākt būvdarbus. Ja
būvdarbus paredzēts veikt, skarot pilsētas
zemi, nepieciešams izstrādāt pilnu tehnisko
projektu un saskaņot ar visām ieinteresēta
jām institūcijām – Baložu pilsētas pārvaldi,
Lattelecom (SIA Citrus solutions), Latvenergo,
Latvijas gāzi un BKS.
3. Pēc saskaņotas shēmas vai saskaņota
tehniskā projekta izstrādes var sākt būvdar
bus. Darbus pa īpašnieka īpašuma teritoriju
atļauts veikt pašu spēkiem vai pieaicinot
būvniekus. Laikā, kad cauruļvadi ir ieguldīti
tranšejā, tās jāatrāda BKS darbiniekiem trīs
darba dienu laikā, iepriekš par to informē
jot BKS pa tālruni 29166467. BKS atbildī
gais darbinieks veiks cauruļvadu apskati un
ūdensskaitītāja plombēšanu, sastādot par to
attiecīgu aktu. Šajā brīdī nepieciešams pie
aicināt arī sertificētu mērnieku, lai šos tīklus
uzmērītu. Mērnieks veic izpildmērījumus un
datus ievada MDC datubāzē.
4. Pēdējais, ko atliek izdarīt, ir no
slēgt līgumu ar BKS. Desmit darba die
nu laikā pēc cauruļu atrādīšanas un
skaitītāja plombēšanas, īpašniekam ir jā
ierodas BKS telpās pieņemšanas laikā
(pirmdienās plkst. 17–19) un jānoslēdz
līgums par pakalpojuma izmantošanu.
Līdzi jāņem pase, zemesgrāmatas kopija,
zemes robežu plāns un izpildmērījums ar
MDC skaņojumu.
Visa procedūra ir spēkā gan pirms, gan
arī pēc maģistrālo ielu tīklu un pievadu
izbūvēšanas.
Tīklus varēs sākt lietot tikai pēc atļau
jas saņemšanas no SIA Baložu komunālā
saimniecība! Stingri aizliegta ir pieslēguma
izmantošana pirms atļaujas saņemšanas.
Šāda prasība ir pamatota ar to, ka tīklu
būvētājs var noņemt būves garantiju, jo,
kamēr būve nav nodota, tā ir būvētāja īpa
šums. Un būve ir ne tikai tīkli, bet arī ceļa
segums. Tādēļ vēl ir nepieciešams nedaudz
pacietības, līdz tiks sagaidīta BKS atļauja
pieslēgties tīkliem. Atļauja noteikti tiks
publicēta mūsu vietnē www.sia-bks.lv.
Plašākai informācijai:
Valdes priekšsēdētājs/projekta koordinators
Juris Milts, pirmdienās plkst. 17–19
Tālr./fakss: 67916723,
e-pasts: projekts@sia-bks.lv
projektu ūdenssaimniecības PAKALPOJUMU attīstība 2. kārta, baložu pilsētā līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir SIA Baložu komunālā
saimniecība PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas
uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA.

Partnerība Daugavkrasts izsludina atklātu projektu
iesniegumu konkursa 9. kārtu Lauku attīstības
programmas 413. pasākuma ietvaros Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Projektu iesniegumu pieņems no 2013. gada
9. decembra līdz 2014. gada 9. janvārim.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese
un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības
stratēģiju: Partnerība Daugavkrasts, Gaismas
ielā 17c, Ķekavā, Ķekavas novadā, darbadienās
plkst. 17.30–20.30, iepriekš piesakoties pa tālr.
26194118, vai e-pastu: daugavkrasts@inbox.lv.
Elektroniski ar stratēģiju var iepazīties –
www.lad.gov.lv. Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2013. gada 9. janvāris plkst. 20.
Kontaktpersona – Māris Belovs, e-pasts:
maris.belovs@gmail.com vai daugavkrasts@inbox.lv.
Tālr. 26194118.
2013. gadā pieejamais finansējums ir
LVL 22 287,69.
Rīcība 1.1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana un atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos
Pieejamais finansējums: LVL 22 287,69.
Mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un pirmapstrādi, kā arī ilggadīgos augļkopības kultūraugus biedrības Partnerība
Daugavkrasts darbības teritorijā.
Piedāvātie risinājumi: Rīcība paredzēta lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei
un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai Ķekavas novada teritorijā. Tās ietvaros jāpalielinās
lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenim, jāattīstās
lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskajai
darbībai un konkurētspējai. Rīcība paredzēts
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei,
ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana. Rīcībā paredzēts iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas
iepakošanai.
Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību stratēģijai,
tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 0 līdz

2,0 (0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1,0 = apmierinoši,
1,5 = labi, 2 = ļoti labi)
Katra projekta vērtēšanai tiek piemēroti gan
vispārīgie projekta vērtēšanas kritēriji, kuri ir
vienādi visām rīcībām (skatīt zemāk), gan arī
specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji, kuri atšķiras katrai rīcībai.
Vispārīgie kritēriji projektu vērtēšanai
(vienādi visām rīcībām)
1. Projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu
projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās
situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un
nepieciešamību veikt pārmaiņas.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu
vajadzību sasniegšanu.
3. Sagaidāmo projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, rezultātu
multiplikatīvais efekts
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri
definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu
sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
5. Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu
biedrības Partnerība Daugavkrasts darbības
teritorijā.
6. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu
sasniegšanu.
7. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un
atbilstošas rezultātiem.
8. Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja.
Maksimālais kopējais punktu skaits ir 20 punkti.
Rīcība 1.1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu
iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana
Projekta izmaksu samērīgums pret projekta
realizēšanā iesaistīto mērķa grupu dalībnieku
skaitu.
Projekts ir vērsts uz lauksaimniecības produktu
pirmapstrāde, ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes attīstību mājas apstākļos biedrības
Partnerība Daugavkrasts darbības teritorijā.
Vienādu punktu gadījumā tiek piemērots
papildu vērtēšanas kritērijs. Projekts tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām (Ķekavas
ciemats, Baložu pilsēta, Daugmales ciemats), par
kuru var papildus saņemt 2 punktus, ja projekts
tiek realizēts ārpus lielajām apdzīvotajām vietām.
Papildus šiem kritērijiem tiek noteikts viens
virskritērijs. Projekts atbilst stratēģijai un Rīcībai,
kurā tas tiek iesniegts. Par šo virskritēriju tiek
piešķirti 0 vai 2 punkti (0 – neatbilst, 2 – atbilst).
Ja par šo kritēriju tiek saņemti 0 punkti, tad projektu tālāk nevērtē, un noraida kā neatbilstošu.

Par grozījumu apstiprināšanu Ķekavas novada
Daugmales pagasta teritorijas plānojumā 2007.–2019. gadam

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 21. novembra lēmumu nr. 2. § 1. “Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. SN-TPD-6/2013 “Grozījumu 2009. gada 25. augusta saistošajos
noteikumos nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu”” apstiprināšanu” (protokols
nr. 33) apstiprināti saistošie noteikumi nr. SN-TDP6/2013 “Grozījumi 2009. gada 25. augusta saistošajos
noteikumos nr. SN-TPD-34/2009 “Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu.””
Ar grozījumiem tiek veiktas izmaiņas Daugmales pagasta teritorijas plānojuma Plānotās (atļautās)
izmantošanas un aizsargjoslu kartē un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Tiek veiktas
šādas izmaiņas:
1. precizētas nacionālās nozīmes satiksmes infrastruktūrai noteiktās teritorijas (perspektīvais E67
autoceļa posms A4 (Saulkalne)–Bauska (Ārce), dzelzceļa Rail Baltica trase un dzelzceļa atzars uz lidostu
un ostu), tā rezultātā mainītas plānotās (atļautās) izmantošanas šai teritorijai pieguļošajos īpašumos
un precizētas ciema robežas;
2. precizēta maģistrālā gāzes vada novietne un tā ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas;
3. mainīta plānotā (atļautā) izmantošana nekustamā īpašuma Āpsīši (kadastra numurs 8056 002
0325) daļai;
4. precizēta minimālā būvlaides platuma noteikšanas kārtība;
5. precizēti Autotransporta apbūves teritoriju un Turpmākās izpētes un plānošanas teritoriju apzīmējumi;
6. mainīts Bēgļu ceļa nodalījuma joslas platums
7. papildinātas izmantošanas iespējas īpašumos, kur plānotā (atļautā) izmantošana noteikta Meži ciemos;
8. papildinātas izmantošanas iespējas īpašumos, kur plānotā (atļautā) izmantošanas noteikta Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas.
Ar Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu 2007.–2019. gadam un tā grozījumiem
iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (administratīvajās ēkās – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un Salnas, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads) un
pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Ķekavas Novads
2013. gada 10. decembris
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foto: Artūrs Zālītis

Atstarotāju akcijā piedalās
aptuveni 200 cilvēku

21. novembrī četros Pierīgas novados – Ķekavas,
Baldones, Inčukalna un Ikšķiles – vienlaikus ar atstarotājiem savu klātbūtni uz lielceļa demonstrēja
vairāk nekā divi simti iedzīvotāju. Reģionālā pašvaldības policija rīkoja akciju Neesi lielceļa eņģelis,
lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarotāja lietošanas nepieciešamībai un samazinātu cietušo
gājēju skaitu.
“Ikdienā patrulējot, redzam, ka, neraugoties uz mūsu
nemitīgajiem aicinājumiem lietot atstarotājus, iedzīvotāji
tomēr ir pārgalvīgi un riskē ar savu dzīvību, tāpēc vēla
mies atraktīvā veidā vērst gājēju uzmanību – ka arī viņu
pašu rokās ir savas dzīvības glābšana,” uzsvēra Reģionālās
pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.
Ķekavā atstarotāju gājienā gar lielceļa A7 malu, posmā
no Pliederu ielas līdz tirdzniecības centram Liiba, bija
sapulcējušies aptuveni sešdesmit dažāda vecuma cilvēku.
Kā atzina gājiena dalībniece Linda no Ķekavas: “Par šo

tēmu nepietiek tikai runāt, tas jādemonstrē. Tāpēc labi,
ka tiek rīkotas šādas akcijas. Patiešām piemirstas ikdienas
skrējienā parūpēties par savu redzamību tumsā, atstaro
tājs jau ir vienmēr līdzi, tikai bieži vien paliek neizņemts
no somas.” Arī vairāki jaunākie gājiena dalībnieki pauda
pārsteigumu, cik redzams tomēr ir cilvēks ar atstarotāju.
Nemaz nešķiet, ka var būt tik tumšs, lai neredzētu
gājēju, kamēr, apsēžoties pie auto stūres, pats nesastopies
ar gājēju neapgaismotā vietā. Atstarotāja radītais efekts ir
vērā ņemams, sevišķi tumšā un lietainā laikā. Uzsniegot
situācija krietni uzlabojas, tomēr atstarotājam ir jābūt
neatkarīgi no gadalaika, iestājoties tumsai.
Atgādinām, ka pavisam šogad valstī miruši jau
53 gājēji. Rīgu un Pierīgas reģionus asiņainā statistika
ievieto pirmajā vietā – kopš gada sākuma līdz šim nāvējoši
traumēts 31 gājējs. Automašīnas un tumsā neredzama
gājēja vai velosipēdista sadursmei iespējams tikai viens
iznākums.
Inga Auziņa

Par valsts karoga lietošanas kārtību
Novembris šogad bijis bagāts ar karoga pacelšanas
datumiem – gan valsts svētku dienās augstu mastā,
gan arī sēru noformējumā. Reģionālās pašvaldības
policijas (RPP) darbinieki veltījuši papildu uzmanību
šiem jautājumiem un saskārušies ar daudziem
noteikumu pārkāpšanas gadījumiem.
Lielākoties gan iedzīvotāji laipni reaģējuši uz policijas
darbinieku lūgumu izkārt karogu, un jau pēc brīža mastā
plīvoja sarkanbaltsarkanais valsts simbols.
Atgādinām, ka par valsts karoga neizkāršanu svētku un
atceres dienās ir paredzēta administratīvā atbildība – par
karoga nepacelšanu noteiktajās dienās var tikt izteikts brī

dinājums, bet atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas var tikt piemērots arī naudas sods līdz 30 latiem.
Diemžēl ir gadījumi, kad pret valsts karogu izturas ar
necieņu. Reģionālā pašvaldības policija novembrī reģis
trējusi divus valsts simbola zaimošanas gadījumus. Pir
majā no tiem vainīgā persona aizturēta notikuma vietā,
ir sākta administratīvā lietvedība. Otrā gadījumā, lai no
skaidrotu karoga zaimotājus, RPP darbinieki sākotnēji
aizturēja pavisam sešas personas. Izmeklēšanas rezultātā
noskaidrots, ka vainojamas divas personas, kurām ne tikai
nācās divas diennaktis pavadīt īslaicīgās aizturēšanas izo
latorā, bet šī lieta tālāk nodota Valsts policijai, ierosināts
kriminālprocess.

Sniega tīrīšanas dēļ ierobežos transporta stāvēšanu
Gatavojoties ziemai, daudzdzīvokļu namu pagalmos
izliktas jaunas ceļazīmes, kas nosaka stāvēšanas aizliegumu ielu malās un stāvvietās, lai sniega tīrīšanas tehnika varētu piekļūt pagalmiem un atbrīvot no sniega.
Aizlieguma zīmes ir spēkā noteiktos laikos, piemēram,
kādā no nedēļas dienām, lai iedzīvotāji varētu plānot sa

vas ikdienas aktivitātes un noteiktā laikā novietot savu
automašīnu kādā citā vietā.
Pagalmu tīrīšana ir būtiska ne vien daudzdzīvokļu namu
iemītnieku ērtībai, bet nepieciešamība arī operatīvā transporta
piekļuvei. Reģionālā pašvaldības policija aicina iedzīvotājus
sadarboties un pievērst uzmanību uzstādītajām ceļazīmēm.
Māris Bomiņš

Reģionālajā pašvaldības
policijā novembrī

Reģistrēti izsaukumi – 420, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 22, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 4,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru, – 13, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes
noteikumu neievērošanu, – 38, gulošas personas alkohola
reibumā – 14, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 3, izsaukumi, kas ir saistīti ar alkohola lietošanu, – 3, Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 3, izsaukumi
par smēķēšanu neatļautā vietā – 2, par kautiņa izraisīšanu – 2,
cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un
citām iestādēm – 316.
Saņemti 19 iesniegumi.
Aizturētas 13 personas.
Nogādātas sešas personas uz mājokli.
Sastādīti 103 administratīvie protokoli: par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā
(LAPK 171. panta pirmā daļa) – 4, par alkohola lietošanu vai
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, ja pārkāpums
izdarīts atkārtoti gada laikā (LAPK 171. panta otrā daļa), – 4,
par smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42. 1 panta pirmā
daļa) – 3, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186. panta
otrā daļa) – 5, par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša
dokumenta (LAPK 186. panta pirmā daļa) – 5, gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts tumšajā
laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23 panta otrā daļa) – 71, par
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa) – 4, par
sīko huligānismu (LAPK 167. pants) – 1, par smēķēšanu, ja to
izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 panta ceturtā daļa), – 1, par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173. panta pirmā
daļa) – 2, par ar akcīzes nodokli apliekamo preču iegādes,
realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 169.3 pants) – 2, par nolaidīgu personu apliecinoša
dokumenta glabāšanu, kuras rezultātā personu apliecinošs
dokuments pazaudēts (LAPK 187. panta otrā daļa) – 1.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 22 administratīvie protokoli.
Sastādīti 23 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
Ķekavas novadā.
Atbildīgajām iestādēm nodoti 17 materiāli.
Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un
tiesas sprieduma izpildes laikā – 2.
Dzīvnieku patversmē nogādāti 12 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī novembrī

Reģistrēti 172 notikumi, no tiem 21 noziegums, par ko
sākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 4, zādzības
no dzīvokļiem – 8, zādzības no automašīnām – 1. Nozagta
viena automašīna. Reģistrēti divi mantas bojāšanas gadījumi,
viens piesavināšanās gadījums, divi valsts simbola zaimošanas
gadījumi, viens gadījums saistībā ar cietsirdību un vardarbību
pret nepilngadīgo. Atrasta mirusi viena persona.
Atklāti 7 noziegumi: par zādzības izdarīšanu nelielos apmēros – 2, par zādzību – 2, par slepkavības mēģinājumu – 1, par
dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1, par noziedzīgā
kārtā iegūtas mantas iegādāšanos un realizēšanu – 1.
Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas trīs personas, no tām nevienai nav piemērots drošības līdzeklis, kas
saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., – apcietinājums.
Pieņemti 26 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
Sastādīti 76 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 5, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 5, par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 1, par necieņu pret
izmeklēšanas un prokuratūras iestādēm – 2, par tirdzniecības,
sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu – 4, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu
nodarīšanu – 2, par gājēju un pasažieru izdarītiem pārkāpumiem – 55, par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu – 1,
par elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas bojāšanu
neuzmanības dēļ – 1.
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14 Kultūra
Informācija senioriem
27. decembrī plkst. 14
Ķekavas kultūras namā

Veselā miesā vesels gars!

• Uzrunas, apsveikumi, vēlējumi un pār
steigumi no Jaunatnes iniciatīvu centra
• Bērnu vokālā ansambļa Cīrulītis svētku
koncerts
• Deju mūzika
• Mīļi gaidīti visi pensionāri, līdzi ņemot
groziņu. Lūgums savlaicīgi pieteikt savu
dalību, zvanot pa tālruni 26174699 (Ilga)
vai personīgi Ķekavas kultūras nama pag
rabiņā ceturtdienās plkst. 11–13

foto: No muzeja arhīva

Jaunā gada
gaidīšanas balle
Kad jauna stunda
tuvāk rit...

Latvijas Sporta muzeja vadošā pētniece Rita Apine

Diskusiju klubs “Tikšanās ar deputātu” decembrī nenotiks. Janvārī tiksi
mies ar Finanšu komitejas deputātiem
un pašvaldības speciālistiem. Runāsim
par 2014. gada budžetu, nekustamā
īpašuma nodokļa prognozēm un citiem
jautājumiem.

Mūsu novads var lepoties ar daudziem
izciliem sportistiem gan tālā pagātnē, gan
šodien. 2006. gadā Ķekavas novadpētniecības muzejā bija skatāma izstāde Ķekava
un sports, un jau toreiz bija skaidri saprotams, ka ir vēl daudz sportistu un sporta
dzīves notikumu, kas būtu jāpēta un par
kuriem būtu vērts rakstīt un runāt.

Novada
pensionāriem

27. novembrī muzejs aicināja uz sarunu par
ievērojamiem sportistiem, kuru saknes ir
Ķekavas novadā. No Latvijas sporta muzeja
vadošās pētnieces Ritas Apines mēs uzzinājām

Mazs saules stariņš – šodienai,
un rītdienai – lai arī!
Mazs sirsnīgs smaidiņš – cerībai
un ticībai – lai arī!
Mazs saules stariņš – dienai šai,
un lai ir naktij arī!
Tik mazs, bet spēcinošs lai sirdī drošs un
starojošs!
Laimīgu Jauno gadu!

Pensionāru
biedrība
Polārblāzma
novēl Ķekavas
novada
deputātiem un
iedzīvotājiem!
Trīs baltas patiesības nemanāmas
Iet pa gadu takām.
Ir pirmā labestība katrā vārdā,
ko mēs viens otram sakām,
tai blakus godīgums,
kam jāvalda starp mums,
un ja vēl pienākums
šiem visiem rūķiem līdzi iet,
tad citas laimes nevajag!
Priecīgus, baltus, mīļus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā visas vēlmes
piepildās, lai laba veselība, sapratne un
cilvēkmīlestība vienam pret otru!

daudz interesantu faktu par stiprajiem Jakob
soniem: tēvu Jāni, kaulu lauzēju, un dēlu Edu
ardu, mešanas disciplīnas lielmeistaru; latvju
Hēraklu – pasaules rekordistu svaru celšanā Jāni
Krauzi; no Doles salas un Simenovu dzimtas
nākušo slaveno ledus skrējēju Alfonu Bērziņu,
kurš bija 20. gadsimta 30. gadu pasaules elites
ātrslidotājs; šķēpmetēju, Eiropas un pasaules re
kordistu katlakalnieti Jāni Stendzenieku, kuram
šogad apritēja 100 gadu; par Vizbulīti Mazzālīti,
kura mākslas vingrošanai veltījusi 50 gadus
gan kā sportiste, gan trenere un sacensību ties
nese, bet daudzu gadu garumā viņas krātie

materiāli pārauga 2007. gadā izdotajā grāmatā
Mākslas vingrošana Latvijā laikā no 1947. līdz
2001. gadam. Šī grāmata ir arī muzejā, bet ar
pašu autori vajadzētu vēl satikties un aprunāties.
Sadarbojoties ar Sporta muzeju un Tatja
nu Kujanovu, kura, interesējoties par Īgumu
mājām un tai kādreiz piederošajām zemēm,
uzzināja, ka viņas dzimtas saknes meklējamas
Ķekavā un viņas rados ir viens no izcilākajiem
sportistiem – svaru cēlājs Jānis Krauze, esam
ieguvuši svarīgu informāciju un interesantus
dokumentus. Savukārt Jāņa Jakobsona izcīnītās
medaļas un afišas par uzstāšanos pirms vairā
kiem gadiem muzejam uzdāvināja viņa mazdēls
Jānis Bārdiņš. Par sporta svētkiem Govspēdā
1943. gadā saistošas atmiņas ir atstājis Jānis
Bērziņš.
Tādos un citādos veidos muzejā nonāk gan
informācija, gan priekšmeti par mūsu novad
niekiem. Sports ir tikai viena no daudzajām
tēmām, par ko vajadzētu stāstīt. 2014. gadā
pievērsīsimies Ķekavas PMK vēsturei. Ar to
visciešākajā veidā saistās Ķekavas ciemata iz
augsme, kas, savukārt, izrietēja no tā, ka 20. gs.
60. gados Ķekavā tapa putnu fabrika. Savu kār
tu gaida arī kolhoza laiki.
Muzeja darbinieki būtu pateicīgi visiem,
kas vēlētos padalīties atmiņās par to vai citu
notikumu, kas būtu gatavi dāvināt muze
jam – un tātad novada vēsturei – gan priekš
metus, gan dokumentus un fotogrāfijas.
Ināra Rumbina

Mākslas skolas audzēkņu
darbi novadā un pasaulē

Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu
darbi
novadā
ieņem
arvien
pamanāmāku vietu, un tagad jau arī
Ķekavas ambulances otrā stāva apmeklētājus priecēs zīmējumi un gleznojumi. Sociālās aprūpes centra izremontētais 3. stāva gaitenis ietērpies
keramikas mozaīku darbu noskaņās.
Drīz mākslas skolas logi kļūs par ziemas pasaku un piesaistīs daudzu acu
skatus.

Audzēkņu darbi aizceļo arī uz pasaules lie
lākajiem bērnu mākslas konkursiem Ķīnā,
Japānā, Francijā, Čehijā, kuros piedalās
vairāk nekā 50 valstis un žūrijai jāizvērtē
vairāk nekā 30 000 darbu.
44. starptautiskajā bērnu mākslas kon
kursā Ķīnā (Taivānā) atzinības sertifikātus
piešķīra 748 darbiem pasaulē, 17 no tiem
atceļoja uz Latviju, un trīs no tiem uz Ķe
kavas Mākslas skolu. Atzinības sertifikātu
saņēma audzēkne Dženete Elēna Dumpe
(13 gadi) un skolotāja Linda Auziņa; Anne
Margrēta Kāknēna (11 gadi) un skolotāja
Ilona Korņilko; Santa Filipsone (14 gadi)
un skolotāja Liene Ratnika. Šos sertifikātus
pasniedza Taipejas misijas Latvijā vadītājs,
vēstnieks Gary K.Y. Ko ar kundzi un dāvāja
laureātiem Rīgas cirka izrādi.
41. starptautiskajā bērnu tēlotājmākslas

Darba autore – Anne Margrēta Kāknēna,
12 gadi

Darba autors – Raimonds Fjodorovs,
11 gadi

konkursā Čehijā, Lidicē, atzinības sertifikātu
un apbalvošanu pie Čehijas vēstnieka Pavola
Šepeļāka Rīgā saņēma Raimonds Fjodorovs
(12 gadi) – skolotāja Linda Auziņa.
Francijas konkursā atzinības diplomu
saņēma Lienes Lizdenes (8 gadi) darbs –
skolotāja Linda Auziņa. Nesen pirmoreiz
audzēkņu darbi aizceļoja arī uz Irānu.
Latvijā, Balvos, rīkotajā 3. Starptautiskajā

vizuālās mākslas konkursā 3. vietu ieguva
darbs, ko veidoja Alise Beta Havensone (14
gadi) – skolotāja Signe Kalēja, un atzinību
Lindas Auziņas (12 gadi) darbs – skolotāja
Linda Auziņa.
Latvija pasaules kartē ir maza, vēl mazāka
ir Ķekava, bet Ķekavas Mākslas skolas
vārds aizskan tālu.
Inga Zālīte-Cērūze

Ķekavas Novads
2013. gada 10. decembris

Kultūra 15

Nosvinēta Latvijas
un Baložu pilsētas jubileja

Ar īpašu saviļņojumu sirdī un sarkanbaltsarkanu karodziņu pie krūts valsts
svētkus aizvadījuši Ķekavas novada
ļaudis. Katrā no novada centriem notika svētkiem veltīti pasākumi, kuros
pulcējās lieli un mazi, lai kopā svinētu
Latvijas 95. dzimšanas dienu.

Ar svētku koncertprogrammu Daugmalē uzstājās Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris.

Ķekavas kultūras namā izskanēja koncerts
Šķērsu dienu saule tek.

Pašvaldības pateicības iedzīvotājiem, atzīmējot Baložu pilsētas 22. jubileju
(no labās: J. Klaks, R. Ābele. G. Kārkliņš)

Pasākums Daugmalē – Spēka dziesmas
Latvijai
Par ieguldījumu pilsētas attīstībā tika pa
sniegta Ķekavas novada pašvaldības pateicība
trim cilvēkiem – Gatim Kārkliņam par Ba
ložu pilsētas vēstures iemūžināšanu, Jurim
Klakam par ilgstošu, pašaizliedzīgu darbu
Baložu pilsētas attīstībā, kā arī Rutai Ābelei
par mūža ieguldījumu pensionāru sabied
riskās darbības attīstībā un tradīciju izveidē.
Noslēgumā kolektīvu dalībnieki iededza sve
ces Latvijas karoga krāsās un pēc koncerta tās
novietoja Baložu skvērā pie pilsētas ģerboņa.
Inga Auziņa

foto: Velga Kūkuma

15. novembrī par godu Latvijas valsts svētkiem
Ķekavas kultūras namā izskanēja koncerts
Šķērsu dienu saule tek. Tajā uzstājās kultūras
nama bērnu kolektīvi Cīrulītis un Daina, ka
pela Klabatas, dejotāju kolektīvi Zīle un Sidrabaine, kā arī jauktais koris Daugaviete un
vīru koris Ķekava, lai kopīgi izdzīvotu stāstu
par laiku – no ausmas līdz tumsai un jaunai
rītausmai! Kā pēc koncerta savās pārdomās
sociālajos tīkos dalījās tautas deju ansambļa
Zīle prezidente Līga Greiere, rezultāts bija brī
nišķīgs, un mirdzums un lepnums acīs, dejojot
deju Šķērsu dienu saule tek, neaprakstāms,
turklāt tieši šajā koncertā, kad godinām savu
zemi, savas tradīcijas, savu latvietību.
Daugmalieši valsts svētkus atzīmēja ar di
viem pasākumiem. 14. novembrī Daugmales
multifunkcionālajā centrā notika pasākums
Spēka dziesmas Latvijai, kurā kokles skaņu
pavadībā tika izdziedātas un izdejotas latviešu
tautas dziesmas. Piedalījās Daugmales kolek
tīvi Dziedam un Saules ceļš, rokdarbnieces no
Ķekavas pulciņa Labieši, Katlakalna dejotāji
un folkloras kopa Rāmupe.
Dažas dienas vēlāk ar svētku koncertpro
grammu Daugmalē uzstājās Ķekavas novada
jauniešu simfoniskais orķestris un Justs Sir
mais. Koncerts pulcēja daudzus daugmalie
šus, iededzot svētku dzirksti katrā sirdī.
Katlakalna Tautas namā, atzīmējot Latvijas
dzimšanas dienu, viesojās aktieris Andris
Bērziņš ar programmu Svētvakars. Skanēja
Imanta Ziedoņa dzeja un Raimonda Paula
mūzika, tautā tik mīlētās un zināmās dzies
mas līdzi dziedāja visi interešu kluba Vecie
draugi dalībnieki. Kā svētku kulminācija iz
skanēja Svētvakars, šī dvēseliskā himna, kuru
dziedot asaras sariesās katra klātesošā acīs.
Turpretī svētku nedēļas sestdienā Katla
kalna Tautas namā iedzīvotāji tika aicināti
apmeklēt jauniešu teātra studijas Vinnijs
iestudēto Henrika Ibsena izrādi Pērs Gints,
kas kā dāvana valsts dzimšanas dienā no
risinājās īpašā gaisotnē – pie smaržīgas
kafijas tases sveču romantiskajā gaismā.
Savukārt Baložos valsts dzimšanas diena
mijās ar pašu Baložu 22. jubileju, tādēļ šeit
dubulti svētki. 14. novembrī iedzīvotāji pul
cējās svinīgajā gājienā ar lāpām uz Titurgas
ezeru par godu pilsētas jubilejai. Jubileja tika
turpināta svinēt arī Baložu kultūras namā
valsts 95. dzimšanas dienai veltītajā koncertā
Tu esi Latvija, kurā klātesošos priecēja Baložu
pilsētas vokālie un deju kolektīvi, pianiste
Diāna Zandberga un soliste Amanda
Žuhovska.

Jauniešu teātra studija iestudēja Henrika Ibsena izrādi Pērs Gints
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16 Afiša
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS

13. decembrī plkst. 19 Ziemassvētku labdarības koncerts Artas Teivānes atbalstam
Par sapņiem, kas piepildās ar pašmāju un viesu mākslinieku
piedalīšanos.
15. decembrī plkst. 16 Koncertuzvedums Ziemassvētki kaķīša dzirnavās ar aktieri Jāni Skani.
Biļetes: Ls 3 (€ 4,27), ar Drauga karti Ls 2 (€ 2,85) nopērkamas Tūrisma
informācijas centrā Doles TN.
21. decembrī plkst. 12 Ķekavas kultūras nama bērnu vokālo ansambļu Cīrulīši koncerts Zvaniņš
skan! Ziemassvētki brauc!
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

9. decembrī plkst. 18
14. decembrī
plkst. 16 un 18
15. decembrī plkst. 12
21. decembrī plkst. 15
26. decembrī plkst. 16
27. decembrī plkst. 11,
plkst. 14, plkst. 18.30
28. decembrī plkst. 16
29. decembrī plkst. 14
2014. gada
1. janvārī plkst. 1–6
2014.gada
3. janvārī plkst. 11

Ukraiņu cirka izrāde ar lāzeršovu Nākotnes cirks. Biļetes: Ls 2 (€ 2,85)
nopērkamas Baložu kultūras nama kasē.
Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu Čučumuižas Ziemassvētku pasaka. Ieeja ar pašvaldības
ielūgumiem.
Koncertuzvedums Ziemassvētki kaķīša dzirnavās ar aktieri
Jāni Skani. Biļetes: Ls 3 (€ 4,27), ar Drauga karti Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas
Baložu kultūras nama kasē.
Novada pensionāriem veltīts koncerts Dāvinām prieku!, dziedās vīru
koris Ķekava.
Labdarības koncerts Otrajos Ziemassvētkos Ziemassvētku stāsts.
Piedalās kultūras nama amatierkolektīvi un viesi. Ieeja bez maksas.
Zvaigžņu šovs zem kupola – planetārijs. Atraktīvs projekciju seanss
lieliem un maziem. Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas Baložu kultūras
nama kasē.
Baložu PII Avotiņš interešu izglītības pulciņu koncerts. Ieeja bez maksas.
Pensionāru Ziemassvētku un Jaungada balle. Pieteikšanās līdz
21. decembrim pa tālr. 67916160. Ieeja bez maksas.
Jaungada balle Balle Baložos – pie galdiņiem, ar biļešu
iepriekšpārdošanu līdz 21. decembrim – Ls 6 (€ 8,54) kultūras nama kasē.
Spēlēs grupa Limuzīns.
Sadarbībā ar Kinopunktu tiks rādīta jauna Latvijā ražotu animācijas filmu
programma Multenītes sniegā. Biļetes: Ls 1 (€ 1,42), nopērkamas stunda
pirms seansa.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS

14. decembrī
plkst. 11 un 13

Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
bērnu dārzu – Čučumuižas Ziemassvētku pasaka. Ieeja ar pašvaldības
ielūgumiem.
16. decembrī plkst. 17 Radošās attīstības pulciņa Jautrās otas izstādes Ziemassvētku brīnumi
atklāšana.
17. decembrī plkst. 10 Lekciju cikla Kā labāk izprast savu mazuli? – vecākiem ar bērniem līdz 3
gadu vecumam, 2. lekcija – Rotaļlietu nozīme bērnu attīstībā. Lektore –
Līga Barone-Tamoviča. Ieejas maksa – Ls 2,50 (€ 3,56).
21. decembrī plkst. 15 Novada pensionāriem veltīts koncerts Dāvinām prieku! – dziedās
sieviešu koris Daugaviete un muzicēs kapela Klabatas.
2014. gada
Jaunu Latvijā ražotu animācijas filmu programma – Multenītes sniegā.
7. janvārī plkst. 11
Biļetes: Ls 1 (€ 1,42), nopērkamas pirms seansa.
11. janvārī plkst. 12
IK Vecie draugi tematisks pasākums – Esi sveicināts, Jaunais gads!. Draugu
apsveikumi, negaidītas tikšanās, pārsteigumi.
Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), kluba biedriem bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS

12. decembrī plkst. 19 Labdarības koncerts Novada daudzbērnu ģimenēm Pasauli sasildīt.. –
rīko biedrības Sidrabaine un Ozols. Ieeja ar ielūgumiem.
14. decembrī plkst. 18 Ķekavas Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
15. decembrī
Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē
plkst. 11 un 13
bērnu dārzu – Čučumuižas Ziemassvētku pasaka. Ieeja ar pašvaldības
ielūgumiem.
21. decembrī plkst. 15 Novada pensionāriem veltīts koncerts Dāvinām prieku! – Ķekavas
sporta skolas mākslas vingrotāju Ziemassvētku koncertuzvedums.
27. decembrī plkst. 14 Pensionāru atpūtas pēcpusdiena - Ik stunda tuvāk rit.
28. decembrī
Zvaigžņu šovs zem kupola – planetārijs. Atraktīvs projekciju seanss
plkst. 15 un 16.30
lieliem un maziem. Biļetes: Ls 2 (€ 2,85), nopērkamas Tūrisma informācijas
centrā Doles TN un pasākuma dienā Ķekavas kultūras namā.
31. decembrī plkst. 22 Gadumijas balle – pie galdiņiem, ar biļešu iepriekšpārdošanu līdz
21. decembrim Ls 6 (€ 8,54) kultūras nama administrācijā. Spēlēs grupa
Inga un Normunds.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA

13. decembrī plkst. 19 DMC amatierteātru tikšanās – mācāmies improvizēt Reiz bija un reiz
arī būs... Aicināti visi interesenti, līdzi ņemot savu cienasta groziņu, un
jancīgus apģērbus.
15. decembrī plkst. 16 DMC Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē bērnu dārzu – Čučumuižas Ziemassvētku pasaka. Ieeja ar
pašvaldības ielūgumiem.
21. decembrī plkst. 15 Daugmales skolas zālē novada pensionāriem veltīts koncerts –
amatierteātra Urga un deju grupas Mirāža koncertuzvedums
Ziemassvētku brokastis.
31. decembrī
DMC – Gadumijas balle – pie galdiņiem, ar biļešu iepriekšpārdošanu Ls 6
plkst. 22–4
(€ 8,54, pie kultūras daļas vadītājas. Spēlēs grupa Brenča muzikanti.

Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava
un http://twitter.com/parkulturu un mājas lapā www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
11.–30. decembrī
Latvijas detektīvmeistars – rakstniekam Andrim Kolbergam 70
Maskas un dāvanas gatavosim paši!, Ceļā uz Ziemassvētkiem
2.–14. janvārī
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014
1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres diena
Šķitums un īstenība – 25. janvārī rakstniekam Somersetam Moemam 140
Snieg visbaltākie sniegi... Ziema stāstos, pasakās, dzejoļos
Rīga, mana Rīga (izstāde bērniem)
17. decembrī plkst. 15
Rūķu darbnīca – gatavojamies Ziemassvētkiem.
28. decembrī plkst. 16
Jauno grāmatu apskats.
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
11.–30. decembrī
Izstāde: Ziemassvētki
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
Grāmatizdevējam, rakstniekam Ansim Gulbim – 140
10.–14. decembrī
15.–23. decembrī
Latviešu filozofei un rakstniecei Zentai Mauriņai jubileja
23.–28. decembrī
Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām
21.–28. decembrī
Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 75
5.–8. janvārī
Zvaigznes diena, Ziemassvētku kauju un latviešu strēlnieku piemiņas diena
12.–16. janvārī
Maestro Raimondam Paulam jubileja
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
Ziemassvētki sabraukuši, Rakstniekam Andrim Kolbergam – 75
16.–30. decembrī
27. decembrī–14. janvārī Dzejniekam Klāvam Elsbergam – 55
2.–14. janvārī
Rakstniekam Jānim Lejiņam – 60
9.–14. janvārī
Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 75
18. decembrī,
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
8. janvārī plkst. 10.30

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
3. decembrī–31. janvārī
Baložu kultūras namā
3. decembrī–25. janvārī
3. decembrī–6. janvārī
Ekspozīcijas muzejā

Ceļojošā izstāde Ķekavas novads: Baloži.

Izstāde Jaunieguvumi 2013. gadā.
Izstāde Gunāra Bērziņa zīmējumi.
Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un
daiļrade.
4. decembrī Latvijas Muzeju padome pieņēma lēmumu akreditēt Ķekavas novadpētniecības
muzeju uz turpmākiem pieciem gadiem.

