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Vienojas ar Rotari par jauniešu
centra būvniecību Ķekavā

foto: Artūrs Zālītis

Jauniešu centra mets un esošās telpas

24. janvārī tika parakstīts nodomu protokols starp Ķekavas novada pašvaldību, Rīgas Hanzas Rotari klubu (Latvija) un
Bordesholmas Rotari klubu (Vācija) par jauniešu centra būvniecību Ķekavā.
Šogad Ķekavā, Skolas ielā 2, jaunatnes inicia
tīvu centra, nevalstisko organizāciju un citu
iedzīvotāju grupu lietošanai plānots pārbūvēt

simts gadu vecu saimniecības ēku. Pārbūves
rezultātā taps divstāvu ēka ar pasākumu, no
darbību un konferenču telpām, pagrabstāvu

atvēlot līdzās esošā stadiona lietotāju gardero
bēm, dušām un sporta inventāra glabāšanai.
Turpinājums 2.lpp.

Pieņem pašvaldības budžetu 2014. gadam
Ķekavas novada domes sēdē 23. janvārī tika apstiprināts Ķekavas novada paš
valdības budžets 2014. gadam 29,5 milj. eiro apmērā, kas ir par 838 000 eiro
vairāk nekā pērn. Par budžetu nobalsoja 10 deputāti, pret bija trīs, atturējās
divi deputāti.
2014. gada budžetā ieplānoti lieli kapi
tālieguldījumi – Ķekavas sākumskolas

celtniecības darbiem ieplānoti līdzekļi
4,9 milj. eiro apmērā, izglītības iestāžu

remontdarbiem – 671 000 eiro, Ķekavas
kultūras nama siltināšanai – 201 000
eiro, Pļavniekkalna ielas un Ievu ielas
rekonstrukcijai – 559 000 eiro, lietusūdens
kanalizācijas izbūvei ciematā Ziedonis –
154 000 eiro.
Turpinājums 3. lpp.
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Uzklausot iedzīvotāju lūgumu, Sabiedrisko
attiecību un konsultatīvā atbalsta daļa uz
sāk jaunu tikšanās ciklu Aci pret aci ar domes priekšsēdētāju.
Šī tikšanās cikla ietvaros Ķekavas no
vada domes priekšsēdētājs Valts Variks ik
mēnesi dosies uz dažādām novada apdzī
votām vietām, lai klātienē tiktos ar iedzī
votājiem, uzņēmējiem, iestāžu un neval
stisko organizāciju pārstāvjiem un indi
viduālā sarunā pārrunātu aktuālās pro
blēmas un iespējamos risinājumus. Pirmā
pieturvieta – Plakanciems.

Jūs jautājat, mēs atbildam
Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv ir pieejams
pakalpojums SARKANĀ UN ZAĻĀ
POGA, ar kuras palīdzību novada iedzīvo
tāji var pieteikt novērotu problēmu novadā
vai izteikt atzinību par pašvaldības un tās
iestāžu darbu.
Ikviens saņemtais iesniegums tiek re
ģistrēts, un iedzīvotājam elektroniski tiek
sniegta atbilde. Iesnieguma ceļš: pašvaldība
saņem iedzīvotāja vēstuli, iesniegumu ar
interneta vietnē pieejamo pogu starpnie
cību – tas nekavējoties tiek nosūtīts atbil
dīgajam jomas speciālistam – tiek izskatīta
problēma – piedāvāts risinājums – sniegta
atbilde iedzīvotājam.
Novērtē pozitīvi!
Interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
nospied ZAĻO POGU un izsaki POZI
TĪVU VĒRTĒJUMU par Ķekavas novada
pašvaldības un iestāžu darbu, labu servisu,
pakalpojumiem u.c. Vairosim pozitīvo
mūsu novadā!
Piesaki problēmu!
Interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
nospied SARKANO POGU un informē
Ķekavas novada pašvaldību par novada
attīstības un pašvaldības pakalpojumu
PROBLĒMĀM!
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Vienojas ar Rotari par jauniešu
centra būvniecību Ķekavā
Turpinājums no 1. lpp.
Topošā jauniešu centra ēkas arhitekts ir
Juris Poga, kurš veidojis ideju vizualizāciju
ne tikai ēkai, bet arī apkārtnes labiekārtoša
nai ap ēku kompleksu. Vizuālās idejas vie
na no galvenajām domām – saglabāt vecās
saimniecības ēkas mūra daļas, kas ir vēs
turisks mantojums no Ķekavas pagātnes.
Kaut gan šiem mūriem nav izteikta vēstures
pieminekļa statusa, tomēr idejas īsteno
šanas rezultātā maza daļiņa vēstures tiks
apvienota mūsdienīgā un gaumīgā celtnē.
Jauniešu centra būvniecības kopējās iz
maksas lēšamas gandrīz 380 000 eiro ap
mērā, 45 000 eiro piešķir Rotari, balstoties
uz noslēgto nodomu protokolu, no reģio
nālajiem ziedojumiem, atlikušo summu
finansē Ķekavas novada pašvaldība.
Nodomu protokolu parakstīja Ķekavas
novada domes priekšsēdētājs Valts Variks,
Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents Gun
dars Strautmanis un Bordesholmas Rotari
kluba vadītājs Holgers Pfau (Vācija).
Pēc nodomu protokola parakstīšanas un
Ķekavas novada pašvaldības budžeta 2014.
gadam apstiprināšanas pašvaldība aktīvi
turpina darbu pie šī projekta īstenošanas –
šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde un
martā plānots izsludināt iepirkumu.
Atgādinām, ka Rotary International
Global Grant ir starptautisks fonds, kas fi
nansiāli atbalsta ilgtermiņa projektus visā
pasaulē, kuru ietvaros tiek īstenota sociāla
līdzdalība. Šajā gadījumā projekta mērķis
ir motivēt un ievirzīt jauniešus kā sociālu
grupu radošām aktivitātēm, tādā veidā
mazinot neiecietību, vardarbību un nozie
dzību jauniešu vidū.
Ķekavas novada pašvaldība jau 20 ga
dus dažādu projektu ietvaros sadarbojas ar
Bordesholmas pašvaldību Vācijā.
Vineta Bērziņa

foto: Vineta Bērziņa

Tikšanās cikls Aci pret aci
ar domes priekšsēdētāju

Nodomu protokola parakstīšana. (No labās) Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks, Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents Gundars Strautmanis un Bordesholmas
Rotari kluba vadītājs Holgers Pfau (Vācija)

Jauniešu centra būvniecībai arī Eiropas finansējums
Pirmajās februāra dienās Ķekavas novada pašvaldība saņēma priecīgu ziņu par to, ka tā saņēmusi papildu finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai jauniešu
centra vajadzībām izraudzītās ēkas pārbūvei.
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde, izvērtējot iesniegto projektu Saimniecības ēkas pārbūve par jauniešu centru Ķekavā, piešķīra līdzfinansējumu
vairāk nekā 25 000 eiro apmērā.

Piedāvā risinājumu patērētā ūdens noteikšanai
Lai gan izmaiņas Ministru kabineta
noteikumos pērn oktobrī patērētā
ūdens starpības sadalīšanu ir pada
rījusi godīgāku, tomēr kopumā pro
blēma nav atrisināta, jo pieaudzis ie
dzīvotāju skaits, kuri ir neapmierināti
ar aprēķināto ūdens korekciju starp
mājas kopējo skaitītāju un skaitītāju
rādījumiem atsevišķos dzīvokļos.

SIA Ķekavas nami skaidro – ja dzīvojamā
mājā būs dzīvokļu īpašnieki, kas nav
iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja
rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
kuru īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji
nav uzstādīti, tie nav pārbaudīti vai arī, ja
pārbaudē tiks konstatēts, ka ūdens patēriņa
skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti,
plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti
trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa
beigām, visu mājas ūdens patēriņa starpību
segs šie dzīvokļu īpašnieki. Savukārt pārējiem

dzīvokļu īpašniekiem nebūs jāmaksā par
ūdens patēriņa starpību.
Atsevišķiem dzīvokļiem par janvāri jau
izrakstīti rēķini, kur maksa par ūdeni pārsniedz
100 eiro. Problēma ir aktuāla, un SIA Ķekavas
nami tuvākajā laikā ūdens patēriņa nolasījumu
pārbaudei piesaistīs arī sētniekus.
Daudz efektīvāks veids, kā ievērojami
samazināt zudumus, būtu jaunās paaudzes
C klases ūdens skaitītāji ar attālinātās
nolasīšanas iespējām – tie ir aprīkoti ar elek
tronisku raidītāju, kas uzskaita patērēto ūdens
daudzumu un noraida informāciju datu
savākšanas iekārtai un tālāk informācijas
apstrādei uz datora. Skaitītāju rādījumus
nebūtu iespējams ietekmēt ar magnētiem,
adatām, pilināšanu un tamlīdzīgiem
paņēmieniem. Visu mājas skaitītāju rādījumi
tiktu nolasīti vienlaikus, un dators signalizētu
arī par nesankcionētu skaitītāja atslēgšanu vai
tīšu bojāšanu. Viena šāda skaitītāja izmaksas
(ieskaitot uzstādīšanu, plombēšanu, attālināto

nolasīšanu) būtu aptuveni 50 eiro. Jautājums
ir, kas un kādā veidā varētu segt šīs izmaksas.
Grozījumi MK noteikumos Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (Nr.1013)
paredz – ja līdz 2014. gada 30. jūnijam
atsevišķu māju dzīvokļu īpašnieku kopības
nebūs pieņēmušas attiecīgus lēmumus
par ūdens starpības sadalīšanas kārtību,
tiesības lemt par pasākumiem starpības
samazināšanai būs apsaimniekotājiem.
SIA Ķekavas nami ir gatavi savu finanšu
iespēju robežās piedāvāt jaunās paaudzes
C klases ūdens skaitītājus, uzstādīšanas iz
maksas sedzot no mājas apsaimniekošanas
līdzekļiem, bet skaitītāju izmaksu segšanai
slēgt vienošanos ar dzīvokļa īpašnieku vai
īrnieku par skaitītāju apmaksu sešu mēnešu
laikā, neprasot tūlītēju samaksu. Pirmie
šādus piedāvājumus saņems tie dzīvokļu
īpašnieki, kuru dzīvokļos ūdens skaitītājiem
būs beidzies verifikācijas termiņš.
SIA Ķekavas nami
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Pieņem pašvaldības budžetu 2014. gadam

budžeta mērķdotācijām.
Vides aizsardzībai, pašvaldības terito
riju un mājokļu apsaimniekošanai un ielu
apgaismojumam kopā plānots izlietot 2,6
milj. eiro, kas ir par 489 000 eiro vairāk
nekā pērn, sabiedriskās kārtības nodroši
nāšanai – 878 000 eiro un veselības jomai –
304 000 eiro, kas ir par 30 000 eiro vairāk
nekā iepriekšējā gadā. Atpūtas kultūras un
sporta pasākumu nodrošināšanai ieplānoti
2,4 milj. eiro.

Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma
bērnus ar vietām bērnudārzos, pabalstiem
un kompensācijām (aukļu pakalpoju
miem) 2014. gadā atvēlēti 1,4 milj. eiro,
kas ir par 157 000 eiro vairāk nekā iepriek
šējā gadā.
Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu
tiek pārskaitīti citām pašvaldībām par iz
glītības pakalpojumiem tiem bērniem, kas
deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu
pašvaldību teritorijās. Šim mērķim 2014.
gadā tika atvēlēti 590 000 eiro.
Autoceļa fonda līdzekļi 2014. gadā tiek
plānoti 252 000 eiro apmērā, kas, salīdzi
not ar 2013. gadu, ir par 26 000 eiro vairāk.
Šie līdzekļi tiks novirzīti tikai ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.
Lai uzlabotu pašvaldības ielu un ceļu stā
vokli, no pašvaldības pamatbudžeta pa
pildus tiek piešķirti 242 000 eiro. Dabas
resursu nodokļa izdevumi 2014. gadā tiek
plānoti 187 000 eiro apmērā, kas tiks izlie
toti pašvaldības teritorijas vides sakopša
nas darbiem.
Vineta Bērziņa

Lauvas tiesu budžetā atvēl izglītībai
Izglītība arī šogad ir Ķekavas novada
prioritāšu saraksta augšgalā. Šī pakal
pojuma nodrošināšanai pašvaldība
izlieto lielāko pamatbudžeta daļu.
2014. gadā tas būs vairāk nekā 15,5
miljoni eiro jeb 53% no pašvaldības
izdevumiem.
Vairāk nekā 5,8 miljoni eiro jeb 37,3% no
izglītības iestāžu izdevumiem veido peda
gogu un tehnisko darbinieku atalgojums
un sociālā nodokļa maksājumi.
Finansējums, ko pedagogu algām 2014.
gadā piešķirs no valsts budžeta līdzekļiem,
ir apmēram 2,3 miljoni eiro, kas ir tikai
nepilni 15% no izglītības funkciju nodro
šināšanai nepieciešamā finansējuma.
Nedaudz virs 670 000 eiro tiks izlie
toti izglītības iestāžu remontdarbiem.
Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš
precizē, ka no šiem līdzekļiem Ķekavas
vidusskolā ieplānots nomainīt sporta zāles
grīdu, remontēt bibliotēku, informātikas
kabinetu un 1. stāva gaiteni, Daugmales
pamatskolā remontēs virtuves telpas un
siltinās sporta zāles jumtu, Pļavniekkalna

sākumskolā remontēs griestus, mainīs
durvis, uzlabos grīdas segumu virtuvē un
ēdnīcā, renovēs lietusūdens kanalizācijas
sistēmu, bet Baložu vidusskolā flīzēs pag
raba grīdas un remontēs ūdensvadu.
Arī novada bērnudārzos paredzēti uzla
bojumi iestāžu remontam atvēlēto līdzekļu
ietvaros. Ķekavas pirmsskolas izglītības
iestādes Ieviņa ēkas vidējam korpusam
tiks remontēts jumts, ūdens notekas, ieejas
jumtiņi, kā arī žogs gar Ķekavas upi. Bēr
nudārzā Zvaigznīte Valdlaučos remontēs
gaiteņus, sporta zāli, notekas, mainīs āra
rotaļu konstrukcijas. Turpretī bērnudārzā
Avotiņš Baložos atjaunos nojumes un re
montēs grupas Pērlītes telpas.
Ķekavas Mūzikas skola šogad piedzīvos
fasādes un ventilācijas sistēmu renovāciju,
turpretī sporta skolas riteņbraucēju vajadzībām
remontēs telpu Rīgas ielā 4, Baložos.
Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevu
mos 2014. gadā ietverti maksājumi arī par
jau paveikto – gandrīz 700 000 eiro par
2011. gadā īstenoto Baložu vidusskolas
piebūves celtniecību.Tāpat prāva summa
arī šogad atvēlēta Ķekavas sākumskolas

celtniecības darbiem – vairāk nekā 4,8
miljoni eiro, no kuriem nedaudz vairāk
nekā 3 miljoni eiro ir kredīta līdzekļi.
Tā kā daudzas Ķekavas novadā deklarē
tas ģimenes vietu trūkuma dēļ pašvaldības
bērnudārzos savas atvases skolo citu no
vadu pirmsskolas izglītības iestādēs, izde
vumu sarakstā ir paredzēti līdzekļi vairāk
nekā viena miljona apmērā šī pakalpoju
ma apmaksai. Tas ir par gandrīz 190 000
eiro vairāk nekā 2013. gadā.
Liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu
tiek samaksāta citām pašvaldībām par pa
mata un vidējās izglītības pakalpojumiem
bērniem, kas deklarēti Ķekavā, taču mā
cās citu pašvaldību teritorijās. 2014. gadā
šai vajadzībai plānots izlietot vairāk nekā
590 000 eiro, turpretī atpakaļ pašvaldība
varētu saņemt gandrīz 370 000 eiro.
Pabalstiem un kompensācijām pirms
skolas vecuma bērnu vecākiem jeb tā dē
vētajam auklīšu dienestam 2014. gadā ie
plānoti gandrīz 1,4 miljoni eiro jeb 4,7%
no pašvaldības budžeta, kas ir par 157 000
eiro jeb 12,7% vairāk nekā pērn.
Inga Auziņa

Teritorijas labiekārtošanai – vairāk naudas
Vides aizsardzībai, pašvaldības terito
riju un mājokļu apsaimniekošanai, kā
arī ielu apgaismojumam kopā plānots
izlietot vairāk nekā 2,5 miljonus eiro
jeb 8,7% no Ķekavas novada pašvaldī
bas pamatbudžeta.
Ja salīdzina ar 2013. gada izdevumiem,
šogad minētajām vajadzībām tiks tērēts par
gandrīz 490 000 eiro vairāk.
No šiem līdzekļiem apmēram 435 000
eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju

sakopšanai un uzturēšanai, bet vairāk
nekā 396 000 eiro – ielu apgaismojuma
nodrošināšanai un uzlabošanai. Budžetā
paredzēti līdzekļi arī jaunu ielu dekoru
un svētku apgaismojuma iegādei, Ķekavas
parka projektēšanai, Ķekavas upes krasta
nostiprināšanai pie bērnudārza Ieviņa, kā
arī vairākiem citiem vietējas nozīmes pro
jektiem.
Finansējums autoceļu fondam no Ķe
kavas novada budžeta 2014. gadam ir teju
242 000 eiro, savukārt valsts mērķdotācija

šim mērķim ir gandrīz 248 000 eiro, līdz ar
to kopējā summa ceļu un ielu uzturēšanai ir
nepilni 490 000 eiro.
Dabas resursu nodokļa izdevumi 2014.
gadā tiek plānoti gandrīz 187 000 eiro ap
mērā, kas tiks izlietoti Ķekavas novada te
ritorijas vides sakopšanas darbiem, bērnu
rotaļu laukumu un atpūtas vietu labiekār
tošanai, kapliču remontam, pašvaldības
meliorācijas sistēmu uzturēšanai un citām
vajadzībām.
Inga Auziņa

Daudziem Baložu iedzīvotājiem ir neskaidrība par Baložu vidusskolas trešo
kārtu jeb baseina būvēšanu. Cik zināms, projektā bija paredzēts, ka tiks
būvēts baseins. Vēlētos uzzināt vai un
kad baseina celtniecība tiks sākta?
Atbild Ķekavas
novada pašvaldības
izpilddirektora
vietnieka p.i.
Astrīda Vītola:
Ķekavas
novada
dome ir apstiprinā
jusi 20 galvenās šā brīža prioritātes, no
kurām pirmās divas ir Baložu vidussko
las piebūves ar sporta zāli būvniecības
pabeigšana (realizēta) un Daugmales
bērnudārza būvdarbi (realizēta), tre
šā prioritāte – Ķekavas sākumskolas
būvniecība (šobrīd būvējam 2. kārtu).
Ceturtā prioritāte – ūdenssaimniecības
attīstības projekti Ķekavas pagastā, Ba
ložu pilsētā (turpinās) un Daugmales pa
gastā (realizēts).
Šobrīd pašvaldība strādā, lai realizētu
šīs prioritātes. Baložu peldbaseins tika
apstiprināts un iesniegts Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrijā ar
prioritāti nr.16. Prioritātes tiek īstenotas,
ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
Runājot par citām iecerēm Baložu
pilsētā – svarīgāks jautājums ir Rīgas
ielas (savienojuma ar Olaines novadu)
rekonstrukcija (prioritāte nr. 5) un spor
ta laukuma rekonstrukcija pie Baložu
vidusskolas (prioritāte nr. 11).

Dome lēma
Par sporta aģentūras
direktori atkārtoti
apstiprina Daci Cīruli
foto: Juris Ķilkuts

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināša
nas fondā 2014. gadā ir noteiktas 1,8 milj.
eiro, kas ir par 10% vairāk nekā 2013. gadā.
Izglītības funkciju nodrošināšanai paš
valdība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu,
un šogad tie būs 15,6 milj. eiro jeb 53%
no pašvaldības izdevumiem. Izglītības
iestāžu uzturēšanas izdevumus palielina
maksājumi par 2011. gadā veikto Baložu
vidusskolas piebūves celtniecību (gandrīz
694 000 eiro), ieplānotie līdzekļi Ķekavas
sākumskolas būvniecības darbiem – 4,9
milj. eiro, no kuriem 3,1 milj. eiro ir kre
dīta līdzekļi.
Sociālajai nodrošināšanai 2014. gadā
plānots izlietot 1,6 milj. eiro jeb 5,3% no
pašvaldības pamatbudžeta. Pabalstiem un
kompensācijām – 396 000 eiro, sociālā
dienesta, sociālās aprūpes centra un bā
riņtiesas uzturēšanai atvēlēts 1 milj. eiro,
skolēnu brīvpusdienu apmaksai un bez
darbnieku nodarbināšanai – 159 000 eiro.
Daļēji šīs izmaksas tiks finansētas no valsts

Publicitātes foto

Turpinājums no 1.lpp.

Iedzīvotāji jautā

23. janvāra Ķekavas
novada domes sēdē
deputāti
atkārtoti
Ķekavas
novada
Sporta
aģentūras
direktora amatā uz
pieciem gadiem apstiprināja līdzšinējo direktori Daci
Cīruli.
Kā vienu no svarīgākajiem uzdevu
miem viņa izvirza sporta infrastruktūras
sakārtošanu atbilstoši novada iedzīvotāju
vajadzībām, uzsverot – lai veicinātu cil
vēku pievēršanos veselīgam dzīvesvei
dam, katrā Ķekavas novada apdzīvotā
vietā ir nepieciešams vismaz viens labie
kārtots laukums sporta aktivitātēm.
Tuvākais lielais sporta notikums
Ķekavā, ko plāno Sporta aģentūra, ir Lat
vijas Sporta veterānu savienības atklātā
valdes sēde aprīlī, kurā tiks pārrunātas
sadarbības iespējas veterānu un senioru
sporta aktivitāšu atbalstam un veicināša
nai.
Inga Auziņa

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

4 Novada ziņas

Vecāki novērtē logopēdiskās grupas darbu
Ķekavas novada izglītības iestāžu
pedagogi konstatē, ka ik gadu pie
aug bērnu skaits ar runas un valodas
attīstības grūtībām. Lai risinātu šo
problēmu, gandrīz pusgadu novadā
darbojas pirmā logopēdiskā grupa,
kuras darbu bērnu vecāki jau ir pozi
tīvi novērtējuši.

valodas attīstības grupas darba uzsākšanu
jau 2013./2014. mācību gadā. Darbs pie
grupas izveides bērnudārzā Bitīte tika
uzsākts jau iepriekšējā mācību gadā, in
formējot un konsultējot vecākus, kom
plektējot grupu, iekārtojot mājīgas grupas
telpas un speciālistu kabinetus, tos aprī
kojot ar nepieciešamajiem metodiskajiem
materiāliem.
Bērnu iekļaušanai šajā grupā ir vaja
dzīgs pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinums par valodas attīstības program
mas nepieciešamību. Lai arī sākotnēji ve
cāki bija piesardzīgi, tomēr projekta pozitī
vie rezultāti ir veicinājuši vecāku paļāvību
un uzticību, par ko liecina arī pozitīvas ve
cāku atsauksmes par bērnu adaptāciju.
Inese Sloka

No 2013. gada 1. septembra logopēdiskā
grupa Alisītes darbojas bērnudārzā Bitīte,
kas ir pirmā pirmsskolas izglītības ie
stāde novadā, kurā īsteno speciālās iz
glītības programmu bērniem ar valodas
traucējumiem.
Grupiņā bērnu skaits ir neliels, līdz ar
to darbā ir nodrošināta individuāla pieeja
katram bērnam atbilstoši viņa vajadzībām.
Tajā strādā pedagogs un divi skolotāja
palīgi, kas savā darbā, gatavojot bērnus
mācībām vispārizglītojošā skolā, papildus
pielieto arī tādas alternatīvās metodes kā
Montesori pedagoģijas elementus, vizuālo
pedagoģiju u.c. Grupā ir 3–6 gadus veci
bērni, kas rada ģimenisku vidi, tādējādi

motivējot bērnus rūpēties citam par citu
un kopīgi mācīties. Ik dienas ar Alisītes
bērniem papildus darbojas logopēds, spe
ciālais pedagogs (bērna attīstības peda
gogs) un psihologs. Bērni var piedalīties
fizioterapeita vadītās nodarbībās, kuras ir

Sociālā palīdzība
trūcīgajiem apkures sezonā

Aicina uzņēmējus piedāvāt vasaras darbu skolēniem

Ķekavas novada pašvaldība piedāvā
plašu sociālo pakalpojumu un soci
ālās palīdzības klāstu novadā deklarē
tiem iedzīvotājiem, tostarp sniedzot
ikmēneša finansiālu atbalstu apkures
rēķinu apmaksai trūcīgām un maz
nodrošinātām ģimenēm vai naudas
pabalstu kurināmā iegādei.
Tām ģimenēm, kas novērtētas kā trūcī
gas vai maznodrošinātas un kuru mājās ir
malkas apkure, vienu reizi gadā sociālais
dienests piešķir naudas pabalstu 113 eiro
apmērā kurināmā iegādei.
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm, kuras mitinās daudzdzīvokļu na
mos un kurās ir vismaz viens strādājošais, ap
kures sezonas laikā (no 1. novembra līdz 30.
aprīlim) ik mēnesi sociālais dienests apmaksā
apkures rēķinu par 25 m2 no dzīvokļa kopējās
apkurināmās platības. Bet trūcīgiem, mazno
drošinātiem, vientuļiem vai atsevišķi dzīvojo
šiem pensionāriem, kā arī 1. un 2. grupas in
valīdiem apmaksā apkures rēķinu par 30 m2.
Šajā apkures sezonā sociālais dienests
apkures līdzmaksājumus veic par 218 ģi
menēm, pārskaitot nepieciešamo summu
tieši komunālo pakalpojumu nodrošinā
tājam. Maksājumu par atlikušo dzīvokļa
platību veic dzīvokļa iemītnieki.
2013. gadā pašvaldība apkures maksājumu
segšanai trūcīgām un maznodrošinātām ģi
menēm atvēlēja 38 000 latu, bet malkas iegā
dei – 8000 latu. Jāpiebilst, ka trūcīgas personas
statusu piešķir, ja ģimenei pieejamie līdzekļi
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 128,06
eiro, bet par maznodrošinātām uzskatāmas
tās ģimenes, kurās ienākumi uz vienu ģime
nes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteik
tās minimālās algas, 2014. gadā tie ir 224 eiro.
Inga Auziņa

Ķekavas novada pašvaldība šī gada bu
džetā ir ieplānojusi daļēju finansēju
mu skolēnu stipendijām vasaras prak
ses darbam. Otru stipendijas daļu sedz
prakses devējs, tādā veidā veicinot
uzņēmēju un pašvaldības sadarbību
skolēnu nodarbinātībā.
Ķekavas novada pašvaldība aicina novada
uzņēmējus un organizācijas piedāvāt
prakses vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

bezmaksas, kā arī keramikas, zīmēšanas,
dejošanas, florbola, dziedāšanas un citos
pulciņos.
Tas viss nebūtu iespējams bez Ķekavas
novada pašvaldības iniciatīvas un finan
siālā atbalsta, kas nodrošināja runas un

Lai jaunieši gūtu izpratni par profesijām
un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās,
vērtīgi ir gūt pirmo darba pieredzi, vien
laikus saņemot par to atalgojumu. Tā
pēc pašvaldība aicina uzņēmējus izvērtēt
savas iespējas piedāvāt novada jaunie
šiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem veikt
darbu vasarā, pretī piedāvājot finansiālu
atbalstu.
Iestādes, uzņēmēji un biedrības, kas ir
gatavas piedāvāt prakses iespēju, aicinātas

Vecāku ievērībai!

Informācija par pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv – Izglītība –
Jaunumi.

aizpildīt www.kekavasnovads.lv publicēto
veidlapu, norādot praksē veicamo darbu,
darba izpildes termiņu un nepieciešamo
jauniešu skaitu, un iesniegt Ķekavas nova
da pašvaldībā vai nosūtīt uz e-pasta adresi
linda.zake@kekava.lv.
Projekts tiek realizēts laika posmā no
jūlija līdz septembrim. Sīkāka informācija
pa tālruni 67935824.
Inga
Auziņa

Viedoklis

Par ēdināšanu bērnudārzos
Kāpēc ir paaugstinājusies maksa par
ēdināšanas pakalpojumiem pirms
skolas izglītības iestādēs?
Atbild Ieva Arnte,
Ķekavas novada domes
Izglītības komitejas
priekšsēdētāja:
Cienījamie
bērnu
dārzu audzēkņu ve
cāki! Pagājušā gada
nogalē liela daļa no jums saņēma
informāciju, ka par bērnu ēdināšanu
bērnudārzos šogad būs jāmaksā vai
rāk. Daļai vecāku ir skaidri ēdināšanas
maksas paaugstināšanās iemesli, un
daļa vecāku paši ir piedalījušies lēmu
ma par ēdināšanas maksas izmaiņām
pieņemšanā.
Katrā pirmsskolas izglītības iestādē šī jautā
juma izskatīšana ir tikusi organizēta atšķirīgi,
tādēļ daļai no jums šis ēdināšanas maksas pa

augstinājums šā gada sākumā ir nācis pēkšņi.
Diemžēl informācija visos pašvaldības bēr
nudārzos nav sniegta vienlīdz skaidri un ne
pārprotami, kā arī ēdināšanas uzņēmumu
pārstāvju rakstiski paustie paziņojumi rēķinos
dezinformē un maldina.

Skaidrībai:

Ķekavas novada dome nav paaugstinā
jusi maksu par bērnu ēdināšanu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).
Ķekavas novada dome 2013. gada 8. augustā lēma, ka, sākot ar 2014. gada 1. janvāri,
ēdināšanas maksa nedrīkstēs pārsniegt
1,60 latus (2,28 eiro) par vienu bērnu
dienā, nosakot to kā maksimālo pieļauja
mo cenu.
Pirmsskolas izglītības iestāžu direkto
riem bija uzdevums rīkot trīspusējas tikša
nās, aicinot kopā bērnu vecākus un attie
cīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju,
lai rosinātu diskusiju par bērnu ēdienkarti,
savstarpēji vienotos par cenu paaugstinā

šanu, ja ēdināšanas uzņēmumi to spēj pa
matot un vecāki tam piekrīt.
Jums nav pienākums grozīt līgumu par
bērna ēdināšanas maksas paaugstināšanu,
ja bērnudārzā jūsu pilnvarotie vecāku pa
domes pārstāvji par to nav noslēguši atbil
stošu vienošanos ar attiecīgo ēdināšanas
uzņēmumu.
Ja jums nav informācijas par to, vai šādas
trīspusējas (PII vadības, vecāku un ēdināša
nas uzņēmuma) sapulces ir notikušas, vai
cājiet bērnudārza direktorei, lūdzot uzrādīt
sapulces protokolu par sapulces dalībnie
kiem un sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.
Ja šādas sapulces bērnudārzā nav noti
kušas vai arī jauna vienošanās ēdināšanas
uzņēmuma pārstāvju un vecāku pārstāvju
starpā nav panākta, spēkā ir iepriekšējā
ēdināšanas maksa 1,40 latu (1,99 eiro)
apmērā.
Ēdināšanas uzņēmums nedrīkst vien
personiski izlemt un paaugstināt ēdināša
nas maksu!
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Jaunieši iesaistās demokrātijas projektā

Sabiedriskā jauniešu organizācija Sveikatingumoidejos un Marijampoles studentu
pašpārvalde sadarbībā ar Lietuvas, Polijas,
Latvijas un Igaunijas jauniešu organizācijām
uzsākušas sadarbību projektā, kas ilgs no šī
gada 1. janvāra līdz 2015. gada 28. februārim.
Projektā piedalīsies vismaz 250 jauniešu
no četrām valstīm, kopā astoņas jauniešu
organizācijas, pa divām no katras dalībvalsts.
Projekta galvenais mērķis ir dot jaunie
šiem iespēju izmantot savas pilsoniskās
tiesības. Šis ir demokrātijas projekts, kas
daļēji tiek finansēts no Eiropas Savienī
bas (ES) programmas Jaunatne darbībā
līdzekļiem. Projekts vietējā, nacionālā
un
starptautiskā
mērogā
apvieno
priekšlikumus,
idejas un pieredzi
attiecībā uz aktīvu
un atbildīgu jauniešu līdzdalību.
„Saskaņā ar Lisa
bonas līgumu ir

foto: No Jaunatnes centra arhīva

Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu
centrs 18.–19. janvārī piedalījās
pirmajā projekta My voice matters:
a young European citizens’ initiative
organizatoru sanāksmē Lietuvas pil
sētā Marijampolē.

Projekta organizatoru sanāksme Lietuvas pilsētā Marijampolē
nodibināta Eiropas pilsoņu iniciatīva. No
šī brīža visiem ES pilsoņiem ir tiesības ie
rosināt izmaiņas likumdošanā. Šī ir lieliska
iespēja apvienoties dažādu valstu jaunie
šiem, lai veidotu sev labvēlīgu vidi ES līme
nī,” saka viens no projekta organizatoriem
Vlads Polevičus.
Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj arī jau
niem cilvēkiem būt aktīviem politikā, ie
sniedzot savus priekšlikumus un nostājas.
Tāpēc viens no šī projekta galvenajiem

mērķiem ir iepazīstināt jauniešus ar da
žādām demokrātijas metodēm un aicināt
izmantot tās aktīvāk.
Arī Ķekavas novada jauniešiem būs ie
spēja iesaistīties divās projekta aktivitātēs,
kurās tiks noskaidrotas Ķekavas novada
jauniešu vajadzības un problemātiskie
jautājumi. Četriem jauniešiem būs iespēja
doties uz Lietuvu un Poliju, lai piedalītos
tālākās projekta aktivitātēs.
Santa Auziņa-Stucere

Starptautisks projekts Party Code Rāmavā
Janvārī Depkina muižā norisinājās
starptautisks projekts Party Code,
kuru finansē Eiropas Savienības
programma Jaunatne darbībā. Tajā
dažādu valstu jaunieši diskutēja par
tēmu – Ballītes pievienotā vērtība.
Šī projekta mērķis bija mudināt jaunus
cilvēkus domāt par citādu veidu, kā
izklaidēties un pavadīt laiku kopā ar
vienaudžiem, nelietojot kaitīgas un

apreibinošas vielas, tā vietā radoši
izpaužoties, spēlējot spēles, uzvedot
iestudējumus un mācoties citas valodas.
Nedēļas gaitā dalībnieki ik rītu pulcējās
muižas konferenču zālē, lai kopīgi meklētu
kopsaucēju – kas tad īsti ir ballīte ar pievienoto vērtību, diskutēja arī par šā brīža ak
tualitātēm jauniešu vidū, prezentēja savas
valsts izklaidēšanās ieradumus, strādāja
grupās un centās panākt vienprātību.
Projekta noslēgumā ar profesionāla

pasākumu organizatora Toma Liepājnie
ka palīdzību tika īstenota simulācija, kur
jaunieši izklaidējās, paši darbojoties, uz
stājoties, dziedot un prezentējot savas ak
tierprasmes.
Projektā piedalījās dalībnieki no Grieķi
jas, Turcijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas.
Eleonora Matule

Pieejams finansējums jauniešu projektiem
Organizācijām Eiropas Savienības jau
najā izglītības, apmācības, jaunatnes
un sporta programmā Erasmus+ ir ie
spēja veidot neformālās izglītības jau
natnes jomas projektus un pieteikties
finansējuma saņemšanai šādos pro
jektu veidos: mobilitātes projekti, stra
tēģisko partnerību projekti jaunatnes
jomā un atbalsta jaunatnes politikas
reformām projekti, informē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra.
2014. gadā jaunatnes jomas projektus
programmā Erasmus+ varēs iesniegt trīs
reizes gadā:
• līdz 17. martam – jauniešu un jaunat
nes darbinieku mobilitātes projektus;
• līdz 30. aprīlim – jauniešu un
jaunatnes
darbinieku
mobilitātes
projektus, stratēģisko partnerību projektus
jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes
politikas veidotāju tikšanās projektus;

• līdz 1. oktobrim – jauniešu mobilitātes
projektus, stratēģisko partnerību projektus
jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes
politikas veidotāju tikšanās projektus.
Mobilitātes projekti jauniešiem un
jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu
apmaiņas, Eiropas brīvprātīgo darbu un
jaunatnes darbinieku apmācības un sadar
bības tīkla veidošanas pasākumus. Šajos
projektos jāiesaista vismaz divi starptau
tiski projektu partneri.
Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot
lielus starptautiskus vairāku gadu projek
tus, lai radītu inovatīvas metodes un pie
ejas darbā ar jaunatni vai risinātu aktuālas
problēmas jaunatnes jomā, piemēram, par
bezdarbu. Var veidot arī mazāka mēroga
projektus, piemēram, starptautiskās jauniešu
iniciatīvas, kas sekmē jauniešu līdzdalību un
uzņēmīgumu. Arī šajos projektos jāiesaista
vismaz divi starptautiski projektu partneri.
Atbalsta jaunatnes politikas reformām

projekti veicina strukturēto dialogu starp
jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem starp
tautiskā un nacionālā mērogā. Iespējami
nacionāli un starptautiski projekti, kuru ie
tvaros var tikt rīkoti, piemēram, semināri,
tikšanās, informatīvi pasākumi, debates.
Projektu iesnieguma forma jeb e-forma
angļu valodā ir pieejama Eiropas Komisi
jas interneta vietnē angļu valodā. Vispārīga
informācija latviešu valodā par Erasmus+
jaunatnes jomā, projektu iesniegšanas
kārtību un tulkota e-forma būs pieejama
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.
Ikviens, kas nolēmis veidot jaunatnes
projektus programmā, aicināts izmantot
konsultāciju iespējas (telefoniski, e-pas
tā, kā arī klātienē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūrā).
Jaunajā Erasmus+ programmā Latvijai
jaunatnes jomā atvēlēti ap 25 miljoni eiro
septiņu gadu periodam.
Vineta Bērziņa

Piesakies projektā!
Vai Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) atļaut
ģenētiski modificētu produktu audzēšanu
un izplatīšanu? Vai Latvijā un ES pietiekami
tiek domāts par dzīvnieku aizsardzību? Vai
ir pieļaujams, ka Latvijā un ES bērni cieš no
bada? Vai ar pastāvošajiem sociālajiem un
politiskajiem instrumentiem Latvija spēs
panākt demogrāfisko pieaugumu? Kāds ir
tavs jautājums un viedoklis!?
1. martā Ķekavas novada Jaunatnes
iniciatīvu centrā notiks pirmā vietējā
projekta aktivitāte. Ja vēlies uzzināt, kāda
ir jauniešu ietekme Eiropas Savienībā –
nevilcinies! Tev ir iespēja iesaistīties projektā MY VOICE MATTERS: A EUROPEAN YOUNG CITIZENS’ INITIATIVE.
Piedalīties aicināts jebkurš Ķekavas
novada iedzīvotājs vecumā no 13 līdz 30
gadiem. Lai pieteiktos dalībai projektā un
saņemtu informāciju par projekta norisi,
sūti pieteikumu uz e-pastu: santa.auzinastucere@kekava.lv.
Projekta ietvaros jau 5.–12. aprīlī čet
riem jauniešiem būs iespēja doties uz Lie
tuvu un jūlija beigās uz Poliju.

Piesaki savu labo darbu, un
jaunieši palīdzēs to īstenot!
Šogad Jaunatnes iniciatīvu centrā tiek
aizsākta jauna tradīcija - Labo darbu nedēļa, kura norisināsies pavasara skolēnu
brīvlaikā no 17. līdz 21. martam.
Šīs nedēļas laikā jaunieši vēlas palīdzēt
mūsu novada iedzīvotājiem, kuriem ne
pieciešama jebkāda fiziska vai cita veida
palīdzība, kuru novada iedzīvotājs pats
saviem spēkiem nevar nodrošināt.
Tāpēc šīs idejas autors, Ķekavas vidusskolas
7. klases skolnieks Artis Matulis aicina ikvienu
novada iedzīvotāju ziņot mums par palīdzību,
ko varam sniegt citiem - nokrāsot sētu, sakraut
malku, sagrābt veco zāli utt. „Visi kopā mēs va
ram daudz un, palīdzot viens otram, mēs va
ram padarīt šo pasauli labāku,” saka Artis.
Informāciju par nepieciešamo palīdzību
sūti mums līdz 3. martam uz jic@kekava.lv,
norādot darāmo darbu, adresi un kontakt
personu un tālruņa numuru. Zvani mums
(tālr. 67916443) vai ienāc Jaunatnes inicia
tīvu centrā Gaismas iela 17c un pastāsti
mums par to pats.

Nobalso par Jauniešu gada
balvas 2013 nominantiem
Lai novērtētu jomas, kas jauniešiem ir sva
rīgas, noskaidrotu viņu viedokli par to, kurš
ir foršākais skolotājs, talantīgākais jaunie
tis, jauniešu iecienītākā ēstuve vai veikals,
jauniešiem draudzīgākais deputāts un citas
nominācijas, Jaunatnes iniciatīvu centrs
aicina visus Ķekavas novada jauniešus līdz
1. martam aizpildīt anketu, kurā ir tikai
septiņi jautājumi, un sniegt savu ieguldījumu
Ķekavas novada Jauniešu gada balvas 2013
organizēšanā, kas norisināsies šī gada martā.
Anketu atradīsi: http://visidati.lv/aptauja/919834446/
Nepaliec malā – piedalies arī tu!
Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs
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Senioriem

Rūpējas par bezsaimnieku dzīvniekiem

Uz teātra izrādi
22. janvārī Ķekavas novada pensionāriem
tiek organizēts brauciens uz Nacionālā
teātra izrādi Divu kungu kalps. Izrādes sā
kums plkst. 12.00. Biļešu cenas 14 un 7,50
eiro. Pieteikties ceturtdienās Ķekavas kul
tūras nama pagrabiņā plkst. 11.00–13.00
vai zvanot pa tālr. 28794452, 67916766
(Vanda).
Ekskursija
2.–9. augustā ir iespēja doties astoņu
dienu ekskursijā uz Šveici. Aicinām pie
teikties, zvanot Mārai Brikulei pa tālruni
29613774, vai ceturtdienās 11.00–13.00
Ķekavas kultūras namā.
Pensionāru biedrība
Polārblāzma

Veselības aprūpe

Par doktorātu
Baložu pilsētā
Līdz ar Ķekavas novada pašvaldības
2014. gada budžeta apstiprināšanu ir
rasti risinājumi attiecībā uz daudziem
iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem,
arī saistībā ar medicīnas pakalpojumiem
Baložu pilsētā.
Jau zināms, ka medicīnas iestāde atra
dīsies Baložos, Rīgas ielā 2. Budžetā ieplā
noti līdzekļi 68 000 eiro apmērā šo telpu
remontam. Patlaban notiek minēto telpu
projektēšana.
Līdzko projektēšanas darbi būs pabeigti,
tiks uzsākts telpu remonts, lai nodrošinā
tu Baložu pilsētas iedzīvotājus ar medicī
nas – gan ģimenes ārsta, gan speciālistu –
pakalpojumiem tuvāk dzīvesvietai.
Pašlaik Baložu pilsētā nav ģimenes ārsta,
bet tuvākie ir pieejami Valdlaučos un Ti
turgā:
dr. Ieva Mežale un dr. Katerina Berezina
pieņem Valdlaučos, Meistaru ielā 43,
dr. Anita Jēgere – Titurgā, Zaļajā ielā 5.
Inga Auziņa

foto: Agita Eizenberga

15. martā Ķekavas novada pensionāru
biedrība Polārblāzma mīļi aicina visus
pensionārus uz tikšanos Ķekavas kultūras namā.
Programmā:
• plkst. 12.00 – sapulce,
• plkst. 13.00 – koncerts
• plkst. 14.00 – atpūtas pēcpusdiena
Katrā pūpolā atslēga priekam.
Dāmas un kungus lūdzam ierasties
cepurēs ar pavasarīgu noformējumu, pa
redzēta atraktīvākā aksesuāra nēsātāja
apbalvošana. Muzicēs kapela Vecie draugi.
Pasākums pie galdiņiem, līdzi jāņem gro
ziņš ar pašu sarūpētu cienastu.
Lūdzam pieteikties savlaicīgi, zvanot pa
tālruni 26274699 Ilgai.
Uz tikšanos!

Jaunieši dzīvnieku patversmē Mežavairogi
Biedrība Dzīvnieku patversme Mežavairogi turpina īstenot pērn uzsāk
to projektu Kvalitatīvas dzīves vides
nodrošināšana Ķekavas novadā. Šī
projekta ietvaros Mežavairogi sadar
bojas ar vēl divām nevalstiskajām
organizācijām (NVO) – biedrībām Astes gredzenā un VeteDeve, kā arī ar
Ķekavas novada pašvaldību, apvieno
jot spēkus kopīga mērķa sasniegšanai.
Mērķis ir ieviest un īstenot kompleksu pa
sākumu programmu bezsaimnieku dzīv
nieku aprūpē Ķekavas novadā, tādējādi uz
labojot dzīves vidi. Viens no galvenajiem
projektam izvirzītajiem uzdevumiem ir
informēt un izglītot sabiedrību, kā arī vei
cināt iedzīvotāju līdzdalību, veidojot brīv
prātīgo jauniešu un brīvprātīgo senioru
grupas.
Brīvprātīgie jaunieši, kas ir gan teorētiski,
gan praktiski sagatavoti, neatkarīgi no laika
apstākļiem regulāri dodas uz dzīvnieku pa
tversmi Mežavairogi, lai speciālista vadībā
dotos pastaigās ar tur mītošajiem suņiem.
Jaunieši šajā procesā apgūst sociālās pras
mes, līdzcietību, jūtas vajadzīgi un novēr
tēti. Savukārt patversmē mītošajiem dzīv
niekiem tiek nodrošināta nepieciešamā
pozitīvā saskarsme, fiziskās un mentālās

vajadzības. Gada laikā regulāri un bez atlī
dzības šajā projektā iesaistījušies apmēram
20 jauniešu.

Savukārt brīvprātīgie seniori ir tie, kas
Ķekavas novadā aprūpē bezsaimnieku ka
ķus. Pašlaik ir uzstādītas ap desmit kaķu
mītnes visā novadā. Katrai no tām ir at
bildīgais brīvprātīgais, kas veic klaiņojošo
kaķu koloniju kontroli un profilakses pa
sākumus. Brīvprātīgajiem senioriem ir ie
spēja regulāri tikties informatīvās tējnīcās,
apmainīties ar pieredzi, saņemt profesio
nāla veterinārārsta konsultācijas.
Biedrība Dzīvnieku patversme Mežavairogi izveidojusi veiksmīgu sadarbību
ar Ķekavas novada pašvaldību. Iedzīvotāji
tiek aicināti atbalstīt un veicināt centie
nus ievērot sanitārās normas un novada
saistošajos noteikumos minētos ierobežo
jumus, kas attiecas uz bezsaimnieku dzīv
nieku aprūpi.
Projekts Kvalitatīvas dzīves vides no
drošināšana Ķekavas novadā tiek realizēts
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instru
menta finansētā nevalstisko organizāciju
darbības atbalsta programmas ietvaros.
To finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina
un Norvēģija.
Inga Auziņa

Biedrība „Dzīvnieku patversme „Mežavairogi””
aicina Ķekavas novada mājdzīvnieku īpašniekus uz informatīvi
izglītojošu semināru

IEPAZĪSIMIES - TAVS MĀJDZĪVNIEKS!
Š.g. 28. februārī plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā

Semināra galvenās tēmas:
• mājdzīvnieku aprūpe, izplatītākās slimības un to profilakse;
• suņu uzvedības problēmu profilakse;
• mājdzīvnieku turētāju pienākumi un tiesības.
Būs arī kafijas pauze
Ieeja bez maksas
Seminārs notiek EEZ finanšu instrumenta finansētā NVO darbības atbalsta
programmas projekta „Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Ķekavas novadā”
ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu
programmu, kas veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Senioru padome apmeklē Mellupus
Pensionāru biedrības Polārblāzma
padome viesojās Mellupu sociālajā
centrā, kur pārrunāja aktualitātes un
diskutēja par 2014. gada plāniem. Uz
tikšanos bija ieradušies pavisam 23
pārstāvji no katras Ķekavas novada
apdzīvotās vietas.
Tikšanās ievadā klātesošos jaunajā gadā
sveica biedrības Polārblāzma valdes
priekšsēdētāja Ludmila Petruša un valdes
loceklis Juris Krūmiņš. Tika sumināti aiz
vadītā mēneša jubilāri.

Pievēršoties 2014. gada aktualitātēm,
J. Krūmiņš akcentēja šī brīža svarīgāko
darbu – budžeta plānošanas procesu un
pāreju uz eiro. Izmaiņas šajā gadā skars arī
pensionāru biedrību. Tomēr, lai arī šī gada
budžets, salīdzinot ar iepriekšējo periodu,
tiek samazināts, esošo līdzekļu ietvaros Polārblāzmas padome jau plāno pasākumus,
seminārus, tikšanās, braucienus.Viesošanās
laikā seniori iepazinās arī ar jaunā Mellu
pu sociālā centra darbu un piedāvātajām
iespējām, kurš tika atklāts pagājušā gada
rudenī.

Neraugoties uz cienījamo vecumu, Polārblāzmas biedri turpina būt aktīvi – viņi regulāri
tiekas, iesaistās pašvaldības darbā, tiekas ar po
litiķiem, apgūst jaunas prasmes, apmeklē kul
tūras pasākumus, nodarbojas ar sportu un ceļo.
Pensionāru biedrība Polārblāzma aicina
savā pulkā jaunus biedrus. Pieteikties var
katru ceturtdienu Ķekavas kultūras namā
plkst. 11–13. Informācija par plānotajiem
pasākumiem pieejama ne tikai laikrakstā
Ķekavas Novads, bet arī interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Inga Auziņa

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

Novada ziņas 7

Pieminot barikāžu laiku
20. janvāra vakarā, spītējot stindzino
šajam salam, pie Baložu pilsētas pār
valdes ēkas pulcējās vairāki desmiti
novadnieku, lai vienotos 1991. gada
barikāžu atcerē un pieminētu tos, kuri
ziedoja savu dzīvību brīvas Latvijas
vārdā.

Atmiņas ir mūsu nākotnes pamats, jo
vēsture pulsē ikvienā no mums, mūsu
līdzcilvēkos, lietās un vietās. Tieši tā
dēļ ir tik svarīgi stāstīt mūsu bērniem
par laiku, kad mūsu tēvi un mātes,
brāļi un māsas, vecmāmiņas un vectē
tiņi ar kailām rokām nosargāja mūsu
Latvijas tīro un balto neatkarību.

foto: Artūrs Zālītis

Barikāžu atceres pasākumu dalībniekus spelgonī sasildīja silta tēja
taisnībai, spēja būt vienotiem un griba pa
līdzēt cits citam ne tikai dzīves smagākajos
brīžos, bet arī ikdienā.”
Savukārt Ķekavas novada domes Izglī
tības komitejas vadītāja Ieva Arnte dalījās
savās atmiņās par barikāžu laiku un šodie
nas pārdomās par barikāžu nozīmi, aicinot
iedzīvotājus nezaudēt drosmi un ideālismu.
Pateicoties Ķekavas novada Baložu pil
sētas jauniešu padomei, katram klāteso

šajam bija iespēja pie ugunskura, baudot
siltu tēju, vērot videoprojekcijas par tā
laika notikumiem Rīgā, kur piedalījās arī
Ķekavas novada iedzīvotāji.
Pēc svinīgās daļas klātesošie devās no
likt piemiņas svecītes pie Roberta Mūrnie
ka pieminekļa.
Atceres pasākumu organizēja Ķekavas
novada Jaunatnes iniciatīvu centrs.
Artūrs Zālītis, Vineta Bērziņa

Iepazīst citu valstu kultūru
Biedrība Solis tuvāk, realizējot ideju par
jauniešu izglītošanu, pieredzes apmaiņu
un kontaktu paplašināšanu, sadarbībā
ar Ankaras (Turcija) jauniešu neformālo
grupu piedalījās projektā, kura ietvaros
notika trīs ārvalstu vizītes.
Projekta Reviving Penfriendship mērķis bija
atjaunot un popularizēt ārzemju jauniešu sav
starpēju komunicēšanu, izmantojot pa pastu
nosūtītu vēstuļu palīdzību. Jauniešu projektā
piedalījās dalībnieki no trijām valstīm – Latvi
jas, Grieķijas un Turcijas. Visa projekta garu
mā tika uzturēta tiešās komunikācijas aktuali
tāte, realizējot vēstuļu saraksti starp trīs valstu
bērniem un jauniešiem.

komunikācijā. Dalībnieki projekta ietvaros
daudz laika pavadīja Ankaras centrā, kur
varēja iegūt pieredzi, komunicējot angļu
valodā, kā arī uzzināt vairāk par citas valsts
kultūru un tradīcijām.
Šis projekts deva lielu pieredzi katram
dalībniekam, un iegūtās zināšanas tiks
pilnveidotas un izmantotas, piedaloties
nākamajos projektos.
Elvita Logina

Pieci pārstāvji no Latvijas janvārī pieda
lījās jauniešu iniciatīvas projekta noslēgu
ma vizītē Turcijas galvaspilsētā Ankarā.
Dalībnieku interese bija popularizēt un
atjaunot saziņu ar vēstuļu palīdzību, un šī
projekta mērķis bija dot iespēju bērniem
no visām dalībvalstīm uzsākt vēstuļu sa
raksti ar skolēniem no citas valsts. Bēr
niem bija iespēja pārbaudīt savas zināša
nas un spējas komunicēt angļu valodā.
Visas nodarbības un pasākumi tika orga
nizēti grupu veidā, lai veicinātu dalībnieku
savstarpējo komunikāciju un uzticību.
Vizītes laikā jaunieši varēja iepazīt sadar
bības valstu tradicionālās dejas, dziesmas,
rokdarbus un iegūt pieredzi starptautiskā

Un svarīgi ir ne tikai stāstīt, tikpat svarīgi
ir pierakstīt un atstāt šīs atmiņas nākotnes
bērniem. Un tieši par šo darbu – atmiņu
stāstu dokumentēšanu – Ķekavas novada
Jaunatnes centrs vēlas sveikt literāro darbu
konkursa Manas ģimenes barikāžu laika
atmiņas laureātes, Ķekavas vidusskolas
12. klases skolnieces – Lindu Skuju un
Danielu Postinkovu.
Atmiņas par vēsturi var pārtapt arī
mākslā, kas jaunajai paaudzei veido
priekšstatu par mūsu tautas piedzīvoto
un laikam līdzi nesto. Jaunatnes iniciatīvu
centrs izsaka vissirsnīgāko paldies visām
Ķekavas novada skolām, kuras iesaistījās
vides objektu gatavošanā un dekorēšanā,
pieminot barikāžu laiku. Paldies Ķekavas
vidus
skolai, privātajai pamatskolai Gaismas tilts 97, Daugmales pamatskolai,
Pļavniekkalna sākumskolai un Baložu
vidusskolai.
Tas bija laiks, kāds, cerams, nekad
vairs nebūs. Ne tāpēc, ka negribētu, lai
mūsu tauta būtu tikpat vienota kā toreiz,
bet tāpēc, ka nevēlamies, lai ikvienam
no mums būtu jāpiedzīvo tās šausmas,
izmisums un bailes, kas tika piedzīvotas
1991. gada janvāra notikumos. Turēsim
siltā atmiņā laiku, kas veda mūs ceļā uz
brīvu Latviju. Un atcerēsimies tos, kuri at
devuši savu dzīvību mūsu Latvijas dēļ.
Linda Vaškevica

Paziņojums!

foto: No biedrības arhīva

Projekta dalībnieki Turcijā

Biedrība Solis tuvāk aicina jauniešus
pieteikties šādiem projektiem:
• 12.–20. aprīlī Budapešta, Ungārija.
Apmācības projekts Integration European citizenship in non-formal education. Pašiem jāsedz 50% ceļa izdevumu. Pārējais apmaksāts;
• no 29. aprīļa līdz 4. maijam Akca
koca, Turcija. Apmācības projekts Are
you free, lai veidotu jaunus projektus
jauniešu bezdarbības novēršanai. Pašiem
jāsedz 30% ceļa izdevumu. Pārējais apmaksāts;
• aprīlis, 2014., Moldāvija. Apmācības
projekts Make it your Millenium!. Pašiem jāsedz 30% ceļa izdevumu. Pārējais apmaksāts;
• augusts, 2014., Gruzija. Apmaiņas
projekts Eco-employment for better future – četri jaunieši (18–25 gadi) un līderis.
Pašiem jāsedz 30% ceļa izdevumu. Pārējais apmaksāts.
Jāpiesakās rakstot uz solis.tuvak@inbox.lv, norādot savu motivāciju dalībai
projektā.

foto: No Jaunatnes centra arhīva

Šogad aprit jau 23 gadi, kopš Latvija pie
dzīvoja vienu no saviem vēsturiskākajiem
brīžiem – cīņu par brīvību, par brīvu val
sti, par brīvu Latviju.
Uzrunājot klātesošos, Ķekavas novada
domes priekšsēdētājs Valts Variks atzina:
„Mūsu atmiņās 1991. gada janvāra notikumi
būs vienmēr dzīvi, jo tie atgādina par mūsu
tautas spēju saliedēties cēlas idejas, savas
valsts labā. Arī nesen notikusī Zolitūdes tra
ģēdija vēlreiz apliecināja, ka, neskatoties uz
cilvēku politisko un reliģisko uzskatu atšķi
rībām, neskatoties uz materiālo stāvokli vai
piederību tautībai, mēs varam būt vienoti un
sniegt viens otram palīdzīgu roku grūtā brīdī.”
Šogad Ķekavas novadā barikāžu atceres
pasākums notika zīmīgā vietā. Vietā,
kur atrodas piemiņas akmens mūsu
novadniekam Robertam Mūrniekam, kurš
1991. gada 16. janvārī gāja bojā no OMON
šāviena un bija pirmais barikāžu upuris.
V. Variks uzsvēra, ka, „laikam ejot, no
šiem notikumiem mums jāpaņem līdzi
vairākas lietas – drosme stāties pretī ne

Barikāžu atmiņas
negaist – tās
atdzimst
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Ķekavas novada pašvaldības līdzfinans
Biedrība Kambīze

Projekts Drošība uz ūdens ikvienam novada
iedzīvotājam un novada viesiem

zālē tika iekārtota atlētiskās vingrošanas
trenažieru zāle dažādu vingrinājumu veik
šanai, kuru var apmeklēt ikviens Daugma
les iedzīvotājs.

Biedrība Futbola klubs Auda

Projekts Pasākumu nojumes/telts
ar iekārtojumu iegāde sporta dzīves
attīstīšanai Ķekavas novadā

Biedrība Sidrabaine

Projekts Ķekavas senioru deju kolektīva
Sidrabaine atpazīstamības veicināšana

Piešķirtais finansējums – Ls 1500.
Mērķis – nodrošināt drošību uz ūdens gan
vindsērfinga apmācību laikā, gan vindsēr
finga sacensību laikā, kad vēja stiprums
pārsniedz 10m/s un operatīva ierašanās
negadījuma vietā ir vitāli svarīga cilvēka
dzīvības glābšanai, kā arī iespēju treniņu
un sacensību laikā izvietot sacensībām un
treniņiem nepieciešamās bojas.
Projekta ietvaros tika iegādāts glābšanas
laivai atbilstošas jaudas piekaramais mo
tors.

Biedrība Ķekavas proaktīvā biedrība

Projekts Brīvā laika pavadīšanas kluba
Saspēle izveide
Piešķirtais finansējums – Ls 1100,74
Mērķis – piedāvāt iespēju saturīgi un in
teresanti pavadīt laiku jebkuram Ķekavas
novada iedzīvotājam.
Projekta rezultātā privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 telpās ir izveidots brīvā laika pa
vadīšanas klubs Saspēle, iegādātas sporta un
galda spēles, kas dažādo brīvā laika pavadī
šanas iespējas Ķekavas iedzīvotājiem.

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1500
Mērķis – atpazīstamības veicināšana ko
lektīvos pasākumos, tajā skaitā Vislatvijas
dziesmu un deju svētkos.
Projekta rezultātā biedrība ieguva vienotu
formu nodrošinājumu, iegādāti dejošanai
nepieciešamie atribūti un vizualizācijai
nepieciešamā audio un videotehnika.

Biedrība Meduspuķe

Projekts Personības izziņas un
profesionālās ievirzes meistarklases
darbnīcas biškopībā jauniešiem un
jauniešiem ar īpašajām vajadzībām
Ķekavas novadā

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1377
Mērķis – veicināt sporta, īpaši futbola,
attīstību Ķekavas novadā.
Realizējot projektu, ir iegādāts pasākumu
organizēšanai nepieciešamais aprīkojums.

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 367,60
Mērķis – pilnveidot labdarības pasākumu,
tematisko pasākumu kvalitāti.
Pateicoties pašvaldības piešķirtajam finan
sējumam, biedrība realizēja lielāku Lauku
atbalsta dienestā apstiprinātu projektu,
kura kopējās izmaksas ir Ls 3374,57.
Projekta rezultātā tika iegādāta apskaņoša
nas iekārta. Pirmais labdarības pasākums
tiek plānots 2014. gada Lieldienās.

Biedrība Aktīvai Ķekavai

Projekts Kanāla krasta labiekārtošana
posmā Dambītis – Zanzibāra

Projekts Drošas un sakārtotas vides izveide
pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 6,
Ķekavā
Piešķirtais finansējums – Ls 908,10
Mērķis – veikt teritorijas labiekārtošanas
darbus, lai nodrošinātu sakoptu Ķekavas
novada vidi.
Pateicoties projekta realizācijai, tika pasū
tīts, izstrādāts un apstiprināts teritorijas
labiekārtošanas tehniskais projekts, kas
tuvākajā nākotnē veicinās drošas un sa
kārtotas vides izveidi pie daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā.
Teritorijas labiekārtošanas darbi tiek plā
noti 2014. gadā.

Projekts Jaunatnes iniciatīvu centra telpu
labiekārtošana jauniešu vajadzībām

Projekts Brīvprātīgā darba piesaiste
bezsaimnieku dzīvnieku aprūpē

Projekts Apskaņošanas iekārtas iegāde

Dzīvokļu īpašnieku biedrība Gaismas 6

Biedrība Ķekavas novada jauniešu padome

Biedrība Dzīvnieku patversme
Mežavairogi

Biedrība Skolas bērniem

Piešķirtais finansējums – Ls 1499,51
Mērķis – veicināt vides sakopšanu Ķekavas
novadā.
Biedrība Aktīvai Ķekavai realizējusi Ei
ropas Savienības līdzfinansēto projektu
Atpūtas vietas Dambītis paplašināšana,
kura kopējās izmaksas bija Ls 4148, 90%
no kuriem ir EZF finansējums, bet 10%
līdzfinansējusi Ķekavas novada pašvaldī
ba, atbalstot projektu.
Projekta ietvaros paplašināta iedzīvotāju
jau iecienītā atpūtas vieta Dambītis, sa
kārtojot un labiekārtojot papildu teritoriju
~ 6000 m2 platībā. Veikta meža teritorijas
tīrīšana, veidojot to kā parku, uzstādītas
lielās šūpoles, malkas novietne, astoņi so
liņi, četras atkritumu urnas un trīs velosta
tīvu komplekti.

Futbola skola METTA
Projekts Mettas ziķeris

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1480,31
Mērķis – veicināt dzīves vides kvalitātes
uzlabošanu Ķekavas novada iedzīvotājiem
un brīvprātīgā darba attīstību.
Realizējot projektu, tika iegādāti būvmate
riāli bezsaimnieku kaķu māju būvei, medi
kamenti profilaksei.

Biedrība Sporta klubs Daugmale

Projekts Atlētiskās vingrošanas trenažieru un elementu iegāde un uzstādīšana
Daugmalē
Piešķirtais finansējums – Ls 1500
Mērķis – popularizēt veselīgu dzīvesveidu
Ķekavas novada iedzīvotāju vidū.
Projekta rezultātā Daugmales pamatskolas

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1494,91
Mērķis – biškopības nozares kā pieeja
mas, veselību, radošo, saimniecisko un
profesionālo izaugsmi veicinošas jomas
popularizēšana Ķekavas novada jauniešu,
jauniešu ar īpašām vajadzībām, ģimeņu
un biškopības entuziastu vidū.
Projekta ietvaros ir notikušas meistarkla
ses nodarbības dravā, iepazīstinot Ķekavā
un Plakanciemā dzīvojošos bērnus, jau
niešus un viņu vecākus ar bišu dzīvi un
biškopja profesiju. Bērni, jaunieši un viņu
vecāki meistarklases nodarbībās iepazinās
ar vaska sveču un rotājumu liešanu, kā arī,
realizējot projektu, tika iegādāts nepiecie
šamais nodarbību aprīkojums.

Piešķirtais finansējums – Ls 1404,07
Mērķis – veicināt daudzpusīgas un saturī
gas jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespē
jas, jauniešu sociālo prasmju attīstīšana.
Realizējot projektu, tika veikts telpas kos
mētiskais remonts, pielāgojot to virtuves
vajadzībām, un iegādātas virtuves iekārtas.
Jauniešiem radīta iespēja un vieta kopīgai
laika pavadīšanai, apgūstot ēst gatavošanas
prasmes.

Piešķirtais finansējums – Ls 299
Mērķis – organizēt ikgadēju futbola turnī
ru Ziķeris 2013.
Projekta organizētāji Ķekavas pirmssko
las iestādēs iepazīstināja bērnus ar futbola
atribūtiku, rīkoja organizētas sporta pa
raugstundu nodarbības. Turnīra Ziķeris
2013 laikā tika organizētas un novadī
tas 15 spēles. Turnīrā piedalījās 80 bērnu
vecumā no 4 līdz 7 gadiem.

Biedrība Zelta rati

Projekts Personu ar īpašām vajadzībām
iesaiste pajūgu braukšanas sportā
Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1223,32
Mērķis – vides pieejamības nodrošināšana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pajūgu
braukšanas sporta nodarbībām.
Realizējot projektu, tika noorganizēti
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sētie projekti 2013. gadā
vairāki semināri, lai cilvēki ar dažādiem
kustību traucējumiem varētu praktiski
iepazīties ar pajūgu braukšanu, iegādāti
materiāli un izbūvēta rampa ar uzbrauk
tuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai
nodrošinātu ērtāku iekļūšanu zirga pa
jūgā, kā arī iegādāti muguras sargi, kas ir
nepieciešami drošībai.

Biedrība Dabas zirgu biedrība
Projekts Minitraktora iegāde

Florbola klubs Ķekavas Bulldogs

Biedrība Sorbum

Projekts Videokameru iegāde florbola
apmācību uzlabošanai
Piešķirtais finansējums – Ls 1500
Mērķis – aprīkojuma un inventāra uzlabo
šana, kas palīdzēs sasniegt labākus rezultā
tus sacensībās.
Realizējot projektu, tika iegādātas video
kameras treniņu un spēļu procesa do
kumentēšanai un izmantošanai treniņu
nolūkos.

Biedrība Jūti

Projekts Mūzika CD kā Ķekavas novada
suvenīrs iedzīvotājiem un viesiem

Realizējot projektu, pie bijušās Mežinieku
pasta ēkas Plakanciemā ir iekārtots jauns
rotaļu laukums un uzsākti teritorijas lab
iekārtošanas darbi. Laukumā izvietoti divi
kāpelēšanas torņi ar slidkalniņu un šūpo
lēm, smilšu kaste, atkritumu urna un velo
turētājs. Laukums ir brīvi pieejams visiem
bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem.
Projekts Palīdzi sev, palīdzi citiem

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1500
Mērķis – biedrības sniegto pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana.
Dabas zirgu biedrība, kas atrodas Ķekavas
novada Plakanciemā, realizējot projektu
un iegādājoties minitraktoru, spēs uzturēt
kārtībā pievedceļus, sakopt izjāžu takas un
ātrāk un vienkāršāk veikt citus darbus.

Biedrība Agates sports

Projekts Jāšanas sporta aprīkojuma iegāde
Piešķirtais finansējums – Ls 675,49
Mērķis – uzlabot biedrības sniegto pakal
pojumu kvalitāti, iegādājoties nepiecieša
mo aprīkojumu.
Projekta ietvaros tika iegādāti zirgu ie
maukti, segli, trenzes un cits nepiecieša
mais inventārs, bez kura nav iespējams
doties izjādēs vai apgūt iemaņas jāšanas
sportā.

Biedrība Labie nodomi

Projekts Bērnu rotaļu laukuma izveide
Baložu pilsētā

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1425
Mērķis – nodrošināt bērniem attīstošu, ak
tīvu un drošu brīvā laika pavadīšanas veidu,
uzlabot dzīves vidi un dzīves kvalitāti Ba
ložu pilsētā.
Realizējot projektu, ir uzstādīti rotaļu
laukuma elementi pie dzīvojamās mājas
Baložos, Smilšu ielā 2, un tas ir publiski
pieejams visiem interesentiem.

Projekts Ārtelpu vingrošanas elementu
iegāde un uzstādīšana Daugmalē
Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1499,44
Mērķis – popularizēt veselīgu dzīvesveidu
Ķekavas un citu novadu iedzīvotāju vidū,
radīt iespēju cilvēkiem nodarboties ar
sportu bez maksas, uzturēt sakārtotu vidi
Daugmales pagastā.
Realizējot projektu, tika iegādāti un uzstā
dīti vingrošanas elementi pie Daugmales
pamatskolas.

Biedrība Ģimenes izglītības fonds

Projekts Bērnu rotaļu laukuma izveide un
teritorijas labiekārtošana Plakanciemā

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1500
Mērķis – izveidot Plakanciemā bērnu ro
taļu laukumu ar drošības un kvalitātes
prasībām atbilstošu aprīkojumu, sekmēt
aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pie
ejamības aktivitāšu dažādošanu.

Biedrība Ķekavas un Bordesholmas
draudzības biedrība
Projekts Ķekavas un Bordesholmas
sadraudzības pieredze – ieguldījums
nākotnē

Piešķirtais finansējums – Ls 420
Mērķis – sociālo darbinieku un viņu
klientu veselības uzlabošanas programmas
izstrāde.
Projekta laikā tika izstrādāta programma
garīgās un fiziskās veselības nostiprinā
šanai, kas tiks izmantota Ķekavas sociālā
aprūpes centra darbā.

Biedrība Ķekavas starptautiskā
sadraudzības biedrība

Projekts Bērnu rotaļu ierīces uzstādīšana
Nākotnes ielā 36

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1500
Mērķis – akcentējot 20 sadraudzības ga
dos sasniegto, palīdzēt veidot pašvaldību
sadraudzības modeli atbilstoši mūsdienu
pašvaldību attīstības principiem.
Realizējot projektu, tika organizēti 20
gadu sadraudzības pieredzes pasākumi, tai
skaitā sadraudzības konference un izstāde,
kuras materiāli nodoti Ķekavas novadpēt
niecības muzeja arhīvam.

Biedrība Tici sev

Projekts Infrastruktūras izveide
sociālo pakalpojumu dažādošanai
Ķekavas pagasta Zilgās

Biedrība Daugmales skolai
Piešķirtais finansējums – Ls 1241,90
Mērķis – popularizēt sabiedrībā Ķekavas
novada himnu un ķekaviešu radītās dzies
mas.
Realizējot projektu, vokālā ansambļa Jūti
dalībnieces piedalījās balsu grupu dzīvajā
ierakstā, kā rezultātā tika izdots CD. Mū
zikas CD ir pieejams Ķekavas novada paš
valdības iestādēs.

pieejamību citām novada nevalstiskajām
organizācijām. Organizēt ikgadējo pasā
kumu Iepazīsti savējos.
Projektā piešķirtais finansējums tika iz
lietots, lai daļēji segtu pasākuma Iepazīsti
savējos 2013 izmaksas un iegādātos nepie
ciešamo aprīkojumu. Pasākumā Iepazīsti
savējos 2013 startēja 56 komandas, tai
skaitā 30 autoekipāžas, 9 kājāmgājēji un 17
velobraucēji.

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1065,54
Mērķis – brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošana bērniem līdz 12 gadu vecu
mam.
Īstenojot projektu, tika ierīkots bērnu ro
taļu laukums Ķekavā, pie daudzdzīvokļu
mājas Nākotnes ielā 36.

Biedrība Ķekavas novada uzņēmēju
padome

Projekts ĶNUP kapacitātes stiprināšana un
aktīvās atpūtas pasākums
Iepazīsti savējos 2013

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1012,51
Mērķis – stiprināt KŅUP administratīvo
kapacitāti, veicināt Ķekavas uzņēmēju pa
domes atpazīstamību, jaunu biedru pie
saisti un darbības popularizēšanu. Nodro
šināt mārketinga aktivitāšu organizēšanai
nepieciešamā aprīkojuma iegādi un tā

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 520
Mērķis – brīvā laika dažādošana un dzīves
kvalitātes uzlabošana.
Projekta rezultātā tika iegādāti un uzstā
dīti divi telšu komplekti īpaši izveidotā indiāņu saliņā un veikti labiekārtošanas darbi –
iekārtota ugunskura vieta, sēdvietas.

Biedrība Apsaimniekošanas biedrība
Smilšu 6

Projekts Aktīvās atpūtas laukums Baložos

Piešķirtais līdzfinansējums – Ls 1500
Projekta ietvaros ir labiekārtots zemesga
bals aptuveni 1200 m2 platībā, kas ir attīrīts
no krūmiem un bojātiem kokiem. Uzstā
dīti vairāki rotaļu elementi, izveidots bērnu
rotaļu laukums, sporta laukums pusau
džiem un pludmales volejbola laukums.
Agita Eizenberga
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Jaunais gads sācies ar jaunām vēsmām
Ķekavas Sporta skolas riteņbraucējiem.
Turpmāk sportisti mitināsies Baložu
ielā 4, kur nesen pabeigti labiekārtošanas darbi.
Jaunās telpas ir lieliski piemērotas gan
inventāra glabāšanai un remontēšanai,
gan arī jauno velosportistu ikdienas tre
niņiem telpās.
Līdz šīm Ķekavas sporta skolas riteņ
braukšanas nodaļa atradās Rīgas ielā 2,
Baložos, kur uzreiz pēc sportistu pārvāk
šanās sācies remonts un tiks iekārtotas
telpas Ķekavas ambulances vajadzībām.
Inga Auziņa

ĶEKAVAS NOVADA
INDIVIDUĀLAIS
ČEMPIONĀTS NOVUSĀ
2014
1. martā plkst. 10.00
Ķekavas sporta klubā
Trīs grupas:
• jaunieši • sievietes
• vīrieši
Plašāka informācija, sacensību
nolikums http://sports.kekava.lv.
Organizē Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūra

Apsveicam !
Zemgales reģiona sporta spēļu un
Starpnovadu sporta spēļu
basketbola sacensību
Oranžā bumba
1.vietas ieguvējus :
Rihardu Ozoliņu,
Patriku Dauburu,
Mārtiņu Šteinu,
Mārtiņu Avotiņu,
Jēkabu Tomsonu,
Eduardu Erviku,
Verneru Razgali,
Aleksi Grīnbergu,
Adriānu Stankēviču,
Haraldu Grauveisu.

Apsveicam

Robertu Dauburu
ar izcīnīto 3. vietu
Eiropas Jaunatnes Basketbola
līgas sacensībās Viļņā.

Sočos piedalās arī kalnu slēpotāja no Ķekavas novada

Foto: Agnese Āboltiņa

Riteņbraucējiem
jaunas telpas
Baložos

Pirmo reizi Ķekavas novada pastāvēšanas vēsturē olimpiskajās spēlēs individuā
lajā sporta veidā startēs novada sportiste – kalnu slēpotāja Agnese Āboltiņa.
Olimpiādes atklāšanas dienā 7. februārī viņai apritēja vien 18 gadu, taču tas
nav bijis šķērslis, lai izpildītu olimpisko kvalifikācijas normatīvu un pārstāvētu
Latvijas Olimpisko komandu 22. ziemas olimpiskajās spēlēs, kas no 7. līdz 23.
februārim norisinās Sočos, Krievijā.
Agnese ar kalnu slēpošanu nodarbojas no
deviņu gadu vecuma, sākot trenēties pie
treneres Vitas Ciesnieces, kas ir viņas tre
nere Latvijā vēl joprojām. Šobrīd viņa jau
otro gadu mācās un trenējas Norvēģijas
elites sporta ģimnāzijā.
Latvijā Agnese nav startējusi kopš 2012.

gada, kad ieņēma stabilu vietu elites trij
niekā gan Latvijas, gan Baltijas valstu kalnu
slēpotāju reitingos. Kopš tā laika Agnese tre
nējas, piedalās sacensībās un uzlabo savas
prasmes pārsvarā citās Eiropas valstīs – jau
šosezon vien startējusi vairāk nekā 20 sacen
sībās Norvēģijā, Austrijā, Itālijā.

Jaunās un talantīgās sportistes sasniegumu
sarakstā ir augstākās godalgas kā Latvijas, tā arī
starptautiskās sacensībās. 2012. gadā Agnese ir
startējusi Pasaules jaunatnes ziemas olimpiska
jās spēlēs Insbrukā, 2013. gadā Eiropas Jaunat
nes olimpiskajā festivālā Brašovā, Rumānijā, uz
varējusi konkursā par starptautiskās slēpošanas
ekipējuma ražotājfirmas Nordica pārstāvēša
nu, kā arī piedalījusies Starptautiskās Slēpoša
nas federācijas nometnē Austrijā. Viņa ir labs
piemērs citiem jauniešiem – ne vien uzrāda
augstus sasniegumus sportā un mācībās, bet
arī spēlē klavieres un dzied. 2013. gadā Agnese
kļuva par Ķekavas novada sporta laureāti no
minācijā Labākā jaunā sportiste individuālajā
sporta veidā.
Olimpiskās spēles ir katra sportista
augstākais sasniegums un dzīves sapnis.
Agnese atzīst, ka Soču olimpiādi uztver kā
nenovērtējamu pieredzi un sasniegumu,
taču īstā olimpiāde, kurā jau varēs cerēt
uz augstiem rezultātiem, vēl tikai priekšā,
iespējams, nākamajās ziemas olimpiskajās
spēlēs pēc četriem gadiem.
Sočos Agnese startēs trīs disciplīnās –
supergigantā, milzu slalomā un slalomā.
Tā kā pirmais starts olimpiādes grafikā ir
tikai 15. februārī un līdz tam ieplānotas vēl
sacensības Norvēģijā, Agnese uz Sočiem
lidos tikai 11. februārī.
Inga Auziņa

Aizvadīts turnīrs jaunajiem florbolistiem
Aizvadīts jau piektais turnīrs jauna
jiem florbolistiem, kuri savu spēlēt
māku apgūst Ķekavas novada bēr
nudārzos un kuru vecums ir līdz 7
gadiem. Šogad jaunākie bija 3 gadus
veci spēlētāji.
Pirmajā turnīrā piedalījās 72 dalībnieki,
otrajā – 95 dalībnieki, trešajā gadā bija 105
dalībnieki un ceturtajā – 120 dalībnieki.
Šogad bija pieteikušies 190 dalībnieki, bet
ieradās 149 florbolisti – gan meitenes, gan

zēni. 99% dalībnieku ir Ķekavas novada bērni,
kuri nākotnē spodrinās Ķekavas novada flor
bolistu zelta medaļas gan Latvijā, gan pasaulē.
Galvenā pasākuma organizētāja un bērnu tre
nētāja ir Ķekavas Bulldoga trenere Gita Orste.
Bērniem palīgos bija ieradušies Pepija Gar
zeķe un Garausis, kuri starplaikos izklaidēja,
palīdzot zīmēt un noslaukot kādu asaru. Bērni
varēja izmēģināt spēkus veiklības stafetēs,
spēka un ātruma metienos, kā arī viņu rīcībā
bija sporta nama izklaides laukums.
Pasākuma organizēšana un norise ne

būtu iespējama bez daudzajiem palīgiem –
Ķekavas novada pašvaldības, Ķekavas novada
Sporta aģentūras (Daces Cīrules komandas)
atbalsta. Īpaša pateicība Ķekavas Bulldoga
komandas palīgiem: Līgai Vancānei, Atva
ram Orstem, Sabīnei Ozoliņai, Ingai Ame
terei, Aijai Vancānei, Ralfam Orstem, Kris
tīnai Deginai, Klāvam Jansonam, Artūram
Jansonam, Česlavam Čerņavskim, Endijam
Kleistrovam, Natālijai Babjukai, Edgaram
Gailītim, Reinim Graudužim.
Ints Vancāns

Sacensību kalendārs
Datums

Laiks

Vieta
Baložu vidusskolas sporta
12. februārī 20.00-22.00
komplekss
15. februārī 15.00-17.00 Ķekavas sporta klubs
15. februārī 19.00-21.00 Ķekavas sporta klubs

Sacensības

16. februārī 19.00-21.00 Ķekavas sporta klubs

LČ florbola spēle virslīgā (vīr.) Ķekavas Bulldogs-Ulbroka/Masters

17. februārī 19.00-21.00 Ķekavas vidusskola
18. februārī 20.15-22.00 Ķekavas vidusskola
19. februārī 20.00-21.30 Ķekavas vidusskola
Baložu vidusskolas sporta
19. februārī 20.00-22.00
komplekss
20. februārī 20.15-22.00 Ķekavas vidusskola
20. februārī 20.45-23.00 Ķekavas sporta klubs
Baložu vidusskolas sporta
20. februārī 21.15-22.30
komplekss
23. februārī 19.00-21.30 Ķekavas sporta klubs
24.februārī 19.00-21.00 Ķekavas vidusskola
26.februārī 20.00-21.30 Ķekavas vidusskola

Dubultamatieru basketbola līgas spēle (vīr.) ThermoKid/Ķekava–Ķeizarmežs/Ķekari
Dubultamatieru basketbola līgas spēle (vīr.) RXG/Ķekava–Pronets
Maksibasketbola spēle (vīr.55+) Ķekava-Ikšķile
Nacionālās volejbola līgas spēle (vīr.)
VK LSPA/Ķekavas novads–VK Aizkraukle
Alternatīvās basketbola līgas spēle (vīr.) BK Just–BK Kompānija NA
LČ florbola spēle virslīgā (siev.) Ķekava–RSU
LČ 3. līgas spēle futbolā (vīr.)
Ķekavas novads–MultiCo
LČ florbola spēle virslīgā (vīr.) Ķekava–Talsi/Triobet
Dubultamatieru basketbola līgas spēle (vīr.) RXG/Ķekava–VCG ekspertu grupa
Maksibasketbola spēle (vīr.45+) Ķekava–Ikšķile

1. martā
1. martā

10.00-20.00 Ķekavas sporta klubs
12.00-13.30 Ķekavas vidusskola

2. martā

16.00-18.00 Ķekavas sporta klubs

5. martā
13. martā

20.00
Ķekavas vidusskola
19.15-20.30 Ķekavas sporta klubs

Ķekavas novada individuālais čempionāts novusā
Maksibasketbola spēle (vīr.50+) Ķekava–Aizkraukle
LČ florbola spēle virslīgā (siev.)
Ķekavas Bulldogs–RSU
Maksibasketbola spēle (vīr.45+) Ķekava–Basketfani
Entuziastu basketbola līgas spēle (siev.) Ķekava–Polārā zvaigzne

Nacionālās volejbola līgas spēle (vīr.) VK LSPA/Ķekavas novads–Kuldīgas NSS/k-volejbols
LČ florbola spēle virslīgā (vīr.) Ķekava-FK Madona
LČ florbola spēle virslīgā (vīr.) Ķekavas Bulldogs-FK Rīga

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

Dažādi 11
Sveicam

Sveicam
Pieskaries zilajam
Debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli
Tā, lai to jūti.
Lai katru dienu
Nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti –
Lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis
Gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts
Un sasildīts!

Ķekavas novadā
2014. gada februārī
Ķekavas pagastā
90 gadu jubileju svin
Mirdza Ose

85 gadu jubileju svin
Normunds Leitlands
Olga Kokina
Vilnis Bušs
Juris Kalvelis
Gunārs Burvis

80 gadu jubileju svin
Vitauts Zalaks
Jadviga Linde
Irina Šaraborkina
Jēkabs Ķirvelis
Jautra Galiņa

Baložu pilsētā
80 gadu jubileju svin

Mūžībā pavadīti

Bet paliec pavisam
Uz manām lūpām
Kā salda un mūžīga buča
Klau paliec pavisam
Uz spilvena mana
Kā viegla, bet mūžīga smarža.
(Klāvs Elsbergs)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada janvārī
salaulāti
Ričards Dundurs un Inga Rapkauska
Jānis Dirba un Kristīne Jurkjāne
Robijs Karjuss un Maija Pētersone
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošajā vējā –
es esmu pie jums.
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
audzēknim Emīlam Lapsam un
viņa tuviniekiem,
vectētiņu mūžībā aizvadot.
Ķekavas novada PII Bitīte
grupiņa Magonītes un administrācija

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

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada janvārī
reģistrēti mirušie
Anastasija Gavrilova (1928)
Anna Vilne (1944)
Edvīns Ulmanis (1933)
Elija Trembe (1935)
Elvīra Štāle (1925)
Emīlija Gibze (1929)
Ināra Vaiva Līdaka (1937)
Ivans Petrovs (1945)
Jānis Goževičs (1937)
Marianna Rostova (1926)
Māris Matīss (1934)
Mihails Draguns (1957)
Modris Kauss (1951)
Velta Zvaigzne (1929)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Pāvels Maksimovs

Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome
Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada janvārī
reģistrēti jaundzimušie
Alisa Cigankova
Artūrs Terentjevs
Augusts Mežinskis
Daniela Veidere
Daniels Juodis
Elizabete Estere Štokmane
Emīlija Mistere
Enija Ansonska
Evelīna Kokoriša
Gabriels Kalniņš
Grigorijs Tolstovs
Henrijs Eglītis
Katrīna Sultaure
Kerija Kučane
Kristers Kučāns
Laine Ivanova
Marta Luīze Uzrauga
Māra Daugaviete
Nora Jāvorika
Odrija Strode
Ortija Dinne
Rihards Semjonovs
Rūdolfs Zilemanis
Sofija Zolotenkova
Viesturs Filips Vītols
Zlata Zolotenkova
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

Darbs

Saistošie noteikumi Nr. 1/2014

Par Ķekavas novada pašvaldības 2014. gada budžetu
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 23. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1.§ 1. (protokols Nr. 2.)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
46. panta pirmo un otro daļu un likuma Par pašvaldību budžetiem 2., 7., 11. un 16. pantu.
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbu naudas līdzekļu atlikumu uz 2014. gada 1. janvāri
džetu 2014. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņē 32 760 euro apmērā.
mumu veidiem 23 334 168 euro apmērā, saskaņā ar 9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus
pielikumu Nr. 1.
2014. gadam izdevumos 32 760 euro apmērā, saskaņā
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudže
ar pielikumu Nr. 4.
tu 2014. gadam izdevumos 29 524 597 euro apmērā, 10. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram, sa
t.sk. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 147 466 euro
skaņā ar apstiprināto 2014. gada budžetu, apstiprināt
apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību iz
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamat
devumu uzturēšanas tāmes.
budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2014. gada
11. No Ķekavas novada budžeta finansēto aģentūru
1. janvāri 1 025 858 euro apmērā un 2014. gada aizņē un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītā
muma summu 5 164 571 euro apmērā.
ji, kas atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamat
atbilstoši likumdošanai, saistošajiem noteikumiem
budžeta 2014. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņē un apstiprinātajām tāmēm.
mumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām,
12. Noteikt, ka no Ķekavas novada budžeta finansēto
saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
aģentūru un iestāžu vadītājiem un direktoriem celt
5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo niecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaska
budžetu 2014. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ie ņo ar pašvaldības izpilddirektoru.
ņēmumu veidiem 420 169 euro apmērā, saskaņā ar
13. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem uz rīkojuma
pielikumu Nr. 3.
pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo bu
Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepie
džetu 2014. gadam izdevumos 438 321 euro apmērā, ciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attie
saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
cīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciā ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot
lā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2014. gada 25% no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas
1. janvāri 18 152 euro apmērā.
noteiktiem mērķiem.
8. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu
V. Variks, domes priekšsēdētājs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 12. jūlija lēmumu Nr.2. § 5.p. (protokols Nr.14)
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vītolu iela 1 un Vītolu iela 1A,
Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpa
šumos Vītolu iela 1, kadastra numurs 8070 008 0065, un nekustamajā īpašumā Vītolu iela 1 A,
kadastra numurs 8070 008 2908.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam, teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1,
Savrupmāju apbūves teritorija DzS, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā ie
sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst.
14.00–19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Rimi hipermārkets „T/C A7”,
Ķekavas pagastā, Krustkalni
Piesakies veikalā vai
sūti e-pastu: personals.hm2@rimibaltic.com
Bezmaksas tālrunis: 80007464
SIA Baložu komunālā saimniecība
izsludina konkursu uz vakanto amatu –
PERSONĀLA VECĀKAIS INSPEKTORS/
BIROJA VADĪTĀJS (2423 04).
Prasības pretendentam:
• Izglītība: ne mazāk kā pirmā līmeņa augstākā izglītība –
personāla vadība, uzņēmējdarbība vai jurisprudence.
• Pieredze: vēlama iepriekšējā darba pieredze personāla
vadības jautājumos un lietvedībā.
• Papildu zināšanas: sapratne par dzīvojamo māju ap
saimniekošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas un at
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.
Galvenie amata pienākumi:
• analizēt un pilnveidot uzņēmuma personāla vadības
sistēmu;
• plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus;
• plānot SIA Baložu komunālā saimniecība personāla
budžetu, personāla resursus un personāla nepieciešamo
kompetenci, kā arī pienākumu sadali;
• kārtot personāla lietvedību;
• izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus
SIA Baložu komunālā saimniecība personāla jautājumos;
• sagatavot darba līgumus;
• rūpēties par faksa, kopētāja un printeru tehnisko stā
vokli, nepieciešamības gadījumā organizēt to tehnisko
apkopi, iegādājoties nepieciešamo pakalpojumu/preci;
• veikt kancelejas preču pasūtījumu un izsniegšanu darbi
niekiem, iegādājoties nepieciešamo pakalpojumu/preci;
• reģistrēt un kārtot korespondenci;
• organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu;
• reģistrēt ienākošos un izejošos dokumentus;
• sekot līdzi dokumentu izpildei un termiņiem;
• sagatavot iekšējos rīkojumus saskaņā ar valdes locekļa
norādījumiem;
• sagatavot līgumus par SIA Baložu komunālā saimniecība sniegtajiem pakalpojumiem;
• organizēt atkritumu apsaimniekošanu privātmājām
Baložu pilsētā;
• komunicēt ar klientiem, skaidrojot SIA Baložu komunālā saimniecība sniegto pakalpojumu kārtību un no
sacījumus;
• dokumentu arhivēšana.
Darba samaksa: Mēnešalgas grupa – 11
Beidzoties pārbaudes laikam, tiks novērtēta darbinieka
darba izpilde, kā arī noteikta atbilstoša kategorija.
Darba vieta: K.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas no
vads, LV-2128
Darba laiks: pilns darba laiks (40 stundas nedēļā). Ar
plašāku mūsu darba laiku aicinām iepazīties interne
ta vietnē www.bks.lv.
Personāla atlase tiks veikta divās kārtās, no kurām:
1. dokumentu atlase, to atbilstība amatam prasībām;
2. darba intervija ar pretendentu un praktisko zinā
šanu pārbaude.
Lūdzam sūtīt savus CV uz e-pastu: info@sia-bks.lv
vai iesniegt K.Barona ielā 1, Baložos, aizlīmētā kon
vertā ar norādi Kandidāts uz personāla vecākais inspektors/biroja vadītājs amatu līdz š. g.12. februārim.
Ar otrajā kārtā iekļuvušajiem pretendentiem sazi
nāsimies līdz š. g.12. februārim elektroniski vai pa
norādīto kontakttālruni.
Kandidātiem, kuri nav iekļuvuši otrajā kārtā, informā
cija tiks paziņota uz norādīto e-pastu līdz 12. februārim.

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

12 Budžets
Ķekavas novada budžets 2014. gadam
Kods
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.0.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.2.0.
5.4.1.0.
5.4.0.0.
8.3.9.0.
8.4.2.9.
8.6.2.2.
8.6.2.3
8.0.0.0.
9.4.2.0.
9.4.3.0.
9.4.5.0.
9.4.9.0.
9.4.0.0.
9.5.1.1.
9.5.1.2.
9.5.1.4.
9.5.1.5.
9.5.1.7.
9.5.2.1.
9.5.2.9.
9.5.0.0.
10.1.4.0.
10.1.0.0.
10.1.0.0.
12.3.9.2.
12.3.9.9.
12.0.0.0.
13.2.1.0.
13.4.0.0.
13.0.0.0.
18.6.2.0.
18.6.2.0
18.6.2.0
18.6.2.0
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.3.0.
18.6.9.0.
18.0.0.0.
19.2.1.0.
19.2.0.0.
19.0.0.0.
21.3.1.1.
21.3.5.2.
21.3.5.9.
21.3.7.9.
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.1.
21.3.9.2.
21.3.9.3.
21.3.9.9.
21.4.2.9.
21.4.9.9.
21.0.0.0.

Pielikums Nr.1 PAMATBUDŽETS - IEŅĒMUMI
Nosaukums
2013.g. Ls 2013.g.euro
•
11016706
15675360
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu
112870
160600
KOPĀ
11129576 15835960
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada maksājumi
771 238
1 097 373
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks.
98 000
139 441
KOPĀ
869 238 1 236 814
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
334208
475535
tekošā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.
26000
36995
gadu maks.
Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā
278140
395758
gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks.
39000
55492
KOPĀ
677348
963780
Azartspēļu nodoklis
12000
17074
KOPĀ
12000
17074
Pārējie ieņēmumi no dividendēm (t.sk. “Baložu siltums”)
1000
1423
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem no kapitālsabiedrībām
600
854
Pašv.budžeta procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem
100
142
Pašv.budžeta iestāžu % ieņēmumi par konta atlikumiem
100
142
KOPĀ
1800
2561
Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās
4700
6688
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu
300
427
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu
1000
1423
Pārējās valsts nodevas
100
142
KOPĀ
6100
8680
PN par dokumentiem un apliec.kopiju saņemšanu
0
0
PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu
100
142
PN par tirdzniecību publiskās vietās
4500
6403
PN par dzīvnieku turēšanu
200
285
PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu
1000
1423
PN par būvatļaujas saņemšanu
16000
22766
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
2500
3557
KOPĀ
24300
34576
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
23000
32726
NĪN nokavējuma naudas
35000
49800
KOPĀ
58000
82526
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumiem
0
0
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi
5000
7114
KOPĀ
5000
7114
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
50000
71144
Ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas
9594
13651
KOPĀ
59594
84795
Pašvald.budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija(brīvpusdienas)
61000
86795
Skolu bibliotēku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi
17586
25023
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta
1540374
2191755
(pedagogu algas)
Mērķdotācija maznodrošinātiem iedzīvotājiem un
1500
2134
asistentiem (sociālais dienests)
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.
23499
33436
(Ķekavas KC, TIC, Sporta aģentūra.)
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm.(Jauniešu centra izbūve)
0
0
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm. (Sociālā māja Mellupos)
18000
25612
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēm. (gājēju ietve
18454
26258
Pļavniekk. ielā)
Transferti pašvaldībām (pedagogu apmācības
45014
64049
stipendijas, pārējie projekti)
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi
7185
10223
(ambulances ēka)
Kapitālo izdevumu transferti – valsts finansējums
13080
18611
(t.sk. bezdarbnieki)
Pārējie uzturēšanas izdevumi transferti (Ambulance)
31800
45247
KOPĀ
1777492
2529143
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
230000
327260
Reģionālās policijas ieņēmumi
274000
389867
KOPĀ
504000
717127
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām
200
285
Ieņēmumi no vecāku maksām
0
0
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
71339
101506
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem
5000
7114
kanc.pakalpoj.
Ieņēmumi par telpu nomu
62321
88675
Ieņēmumi par zemes nomu
13000
18497
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
31668
45060
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
19600
27888
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
5200
7399
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
24000
34149
Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi
132324
188280
Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi
25157
35795
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
1351
1922
KOPĀ
391160
556570
Saistības
3700192
5264899
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
945208
1344910
PAVISAM IEŅĒMUMI
20 161 008 28 686 529

2014.g. Ls 2014.g.euro
11597315 16501493
62582
89046
11659897 16590539
781 290 1111676
98 000
139441
879 290 1251117
343880

489297

25000

35572

288309

410227

39000
696189
12000
12000
1000
600
100
100
1800
4500
300
900
100
5800
0
100
5000
200
500
16000
2500
24300
22000
39000
61000
0
5000
5000
47000
0
47000
65000
15190

55492
990588
17074
17074
1423
854
142
142
2561
6403
427
1281
142
8253
0
142
7114
285
712
22766
3557
34576
31303
55492
86795
0
7114
7114
66875
0
66875
92487
21613

1624252

2311102

11020

15680

69232

98508

62625
0

89107
0

0

0

160936

228991

7600

10814

18000

25612

34100
2067955
260000
274000
534000
100
4100
68395

48520
2942434
369947
389867
759814
142
5834
97317

5200

7399

59000
83949
16000
22766
40583
57744
30228
43011
5500
7826
27010
38432
120000
170745
27000
38417
2000
2846
405116
576428
3629681 5164571
720977 1025858
20 750 005 29524597

06.000
07.000

08.000

09.000

10.000

PAVISAM IZDEVUMI

Nosaukums

Pārvalde
Deputātu un komisiju darbs
Pašvaldības izdevums „Ķekavas novads”
Speciālista piesaiste Ķekavas novadam
Pārējo projektu izmaksas
Norēķini par izglītības pakalpojumiem
Norēķini par iemaksām PFIF(iepriekšējā gada)
Norēķini par iemaksām PFIF
01.000 IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS
Pašvaldības policija
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Tautsaimniecība
Ielu apgaismojuma nodrošināšana
Nākotnes ielas 14 rekonstrukcija
Ievu ielas rekonstrukcija
Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā
Ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšana
Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija

2013.g. Ls
1661650
157117
30100
13914
66800
415000
14500
1139152
3498233
650783
650783
914801
192500
97178
0
194844
0
793

2013.g.
euro
2364315
223557
42828
19798
95048
590492
20632
1620867
4977537
925981
925981
1301645
273903
138272
0
277238
0
1128

2014.g. Ls
1630600
131100
34500
0
215000
415000
6471
1256247
3688918
617066
617066
947200
188000
0
74933
318000
90750
48794

2014.g.
euro
2320135
186538
49089
0
305917
590492
9208
1787478
5248857
878006
878006
1347744
267500
0
106620
452473
129126
69428

11771
31450
21868
1465205
192327
192327
1043082
0
0
0
0
0
395489
0
22300
36698
17700
1515269
1192659
255494
468865
457570
150193
323648
191074
6100
4566942
42400
694593
435606
528882
7090
580865
623300
98900
10624181
441031
377534
455327
103776
15772
75902
1469342
135555

16749
44749
31115
2084799
273656
273656
1484172
0
0
0
0
0
562730
0
31730
52217
25185
2156034
1697001
363535
667135
651063
213705
460510
271874
8679
6498173
60330
988317
619811
752531
10088
826496
886876
140722
15116846
627531
537182
647872
147660
22442
107999
2090686
192877

154615

219997

453898
1600
745668
20161008

645839
2277
1060990
28686529

5886
8375
31720
45134
103640
147466
1808923 2573866
213536
303834
213536
303834
0
0
479057
681637
229365
326357
60361
85886
51913
73866
264905
376926
389045
553561
141000
200625
20300
28884
51085
72687
13000
18497
1700031 2418926
1390152
1978009
299345
425930
493044
701538
475956
677224
152189
216545
395381
562577
183318
260838
6100
8679
4387387
6242689
57400
81673
729358
1037783
415892
591761
567555
807558
0
0
559561
796184
756800
1076829
128300
182554
10997738 15648371
478888
681396
407692
580094
8463
12042
99528
141615
19080
27149
92991
132314
1106642 1574610
321000
456742
200000

284574

96151
136811
0
0
617151
878127
20750005 29524597

Pielikums Nr.3 „Ķekavas novada budžets 2014.gadam” SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
2013.g.
euro
170745
71
0
1423
0
192355
49787
33400
16387
414381

2014.g. Ls

2013.g. Ls 2013.g.
euro
0
0
25
35
0
0
0
0
200
285
73747
104932
137162
195164
15000
21343
36477
51902
262611 373661
3600
5122
700
996
5218
7425
9518
13543
800
1138
300
427
1100
1565
0
0
0
0
10000
14229
8000
11383
18000
25612
0
0
291229 414381

2014.g. Ls

2013.g.Ls

2014.g.
euro
170745
71
0
1423
0
247930
18152
3584
14568
438321

Kods

Nosaukums

5.5.3.2.
8.6.2.2.
12.3.9.9.
21.3.9.9.
9.4.6.0.
18.9.1.0.

Dabas resursu nodoklis par kaitīgām precēm
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Valsts nodevas
Autoceļu fonda līdzekļi
Kontu atlikums gada sākumā
t.sk.Autoceļu fonds
Dabas resursu nodoklis
KOPĀ
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Kods

Nosaukums

2233
2236
2241
2242
2243
2244
2246
2249
2279
2200
2312
2350
2390
2300
2515
2519
2500
5110
5100
5239
5240
5200

Transporta pakalpojumi
Bankas komisija, pakalpojumi
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtu, inventāra, aparatūras apkalpošana
Ēku, būvju un telpu uzturēšana
Ielu un ceļu kārtējais remonts
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Pārējie pakalpojumu veidi
KOPĀ PAKALPOJUMI
Inventārs
Remontmateriāli
Pārējās preces
KOPĀ MATERIĀLI, KO NEUZSKAITA KODĀ 5000
Dabas resursu nodokļu maksājumi
Pārējie nodokļi un nodevas
KOPĀ BUDŽETA IESTĀŽU NODOKĻU MAKSĀJUMI
Attīstības pasākumi un programmas
KOPĀ NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigtā būvniecība
KOPĀ KAPITĀLIE IZDEVUMI
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
KOPĀ IZDEVUMI

Kods
23.4.1.0.
23.4.2.0.
23.5.1.0.

ZIEDOJUMU IEŅĒMUMI
Saņemtie ziedojumi no juridiskām personām
Saņemtie ziedojumi natūrā
Saņemtie ziedojumi no fiziskām personām
Līdzekļu atlikums gada sākumā
KOPĀ

2013.g. Ls 2013.g.euro
23625
33615
2700
3842
500
711
30465
43348
57290
81516

2014.g. Ls

Kods
06.000
08.000
09.000
10.000

IZDEVUMI
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un sports
Izglītība
Sociālā nodrošināšana
Līdzekļu atlikums gada beigās
KOPĀ IZDEVUMI

2013.g. Ls 2013.g.euro
51000
72567
2640
3756
850
1209
2800
3984
0
0
57290
81516

2014.g. Ls 2014.g.euro
22737
32352
280
398
0
0
7
10
0
0
23024
32760

Pielikums Nr.2 „Ķekavas novada budžets 2014. gadam” PAMATBUDŽETS - IZDEVUMI
Kods

Latvijas-Igaunijas projekts “Riverways”
Kapu apsaimniekošana
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
PAŠVALDĪBAS TERIT.UN MĀJOKĻU APSAIMN.
Ķekavas ambulance
AMBULATORĀS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES
Ķekavas kultūras aģentūra
Ķekavas kultūras centrs
Baložu kultūras centrs
Daugmales kultūras centrs
Tūrisma informācijas centrs
Jauniešu centra izbūve Ķekavā
Sporta aģentūra
Ķekavas KN siltināšana
Pārējie kultūras un sporta pasākumi
Jaunatnes iniciatīvu centrs
Starptautiskās sadarbības projekti
ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA
Ķekavas vidusskola
Pļavniekkalna sākumskola
PII „Ieviņa”
PII „Zvaigznīte”
Ķekavas mākslas skola
Ķekavas mūzikas skola
Sporta skola
Privātskola „Gaismas tilts 97”
Izglītības iestāžu ēku uzturēšana
Izglītība, interešu izglītība un metodiskais darbs
Baložu vidusskola
PII „Avotiņš”
Daugmales pamatskola
Sporta inventāra iegāde Ķekavas vidusskolai
PII „Bitīte”
Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām PII
Skolēnu pārvadājumi
IZGLĪTĪBA
Sociālais dienests
Sociālās aprūpes centrs
Sociālās aprūpes ēku uzturēšana
Bāriņtiesa
Mērķdotācija bezdarbniekiem
Mērķdotācija brīvpusdienām
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Kredīta pamatsummas atmaksa
Pamatkapitāla palielināšana SIA „Baložu komunālā
saimniecība”
Pamatkapitāla palielināšana SIA „Ķekavas nami”
Līdzekļu atlikums gada beigās

120000
50
0
1000
0
135188
34991
23474
11517
291229

120000
50
0
1000
0
174246
12757
2519
10238
308053

0
20
0
0
230
76238
151765
15300
37000
280553
3500
700
7200
11400
400
300
700
0
0
10000
5400
15400
0
308053

2014.g.
euro

0
28
0
0
327
108478
215943
21770
52646
399192
4980
996
10244
16220
569
427
996
0
0
14229
7684
21913
0
438321

Pielikums Nr.4 „Ķekavas novada domes budžets 2014.gadam”
0
0
0
23024
23024

2014.g.euro
0
0
0
32760
32760

V. Variks, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

Drošība 13

Baložos bojā ceļa zīmes
Pēdējo mēnešu laikā Baložos biežāk nekā citkārt
novēroti ceļa zīmju bojāšanas gadījumi. Visticamāk,
vainīgie ir pusaudži vai jaunieši, kuri izvēlas brīvo
laiku pavadīt, vienaudžu sabiedrībā klīstot pa pilsē
tu un meklējot veidus, kā pašapliecināties un pada
rīt savu ikdienu aizraujošāku.
Protams, ceļa zīmes laiku pa laikam tiek bojātas arī citviet
novadā, taču iedzīvotāji šo problēmu ignorē. Bet ja par
katru sabojāto ceļa zīmi, tās nomainīšanu vai atjaunoša
nu vainīgajam būtu pašam jāsamaksā? Cik daudzi šādas
izklaides varētu atļauties?

Tā, piemēram, viena ceļa zīme izmaksā vidēji 35–100
eiro, un šie izdevumi tiek segti no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, tātad no pašu iedzīvotāju samaksātajiem no
dokļiem, kas citādi tiktu novirzīti ielu un ceļu uzturēšanai.
Turklāt Ķekavas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
aizliedz bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informa
tīvās zīmes un citus sabiedriskās lietošanas objektus, pare
dzot sodu līdz 71 eiro.
Iedzīvotāji aicināti neklusēt un ziņot policijai par gadī
jumiem, kad tiek bojāts sabiedriskais īpašums. Reģionālās
pašvaldības policijas diennakts tālrunis 67937102.
Inga Auziņa

Katlakalnā jaunas ceļa zīmes
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un iedzīvotāju
drošību, Katlakalnā ir uzstādītas jaunas ceļa zīmes.
Ceļa zīme Nr.524 Maksimālā ātruma ierobežojuma zona
30 km/h un Nr.525 Maksimālā ātruma ierobežojuma
zonas beigas izvietotas Pļavniekkalna ielas un valsts auto

ceļa V2 krustojumā, kā arī Pļavniekkalna ielas un Tulpju
ielas krustojumā.
Ceļa zīme Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas
beigas uzstādīta arī Naudītes ielas un valsts autoceļa A7
krustojumā.
Vineta Bērziņa

Ķekavas un Ikšķiles novadu mēri
vienojas par sadarbību
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks un
Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bo
miņš 24. janvārī darba vizītē apmeklēja Ikšķiles novadu.
Tiekoties ar Ikšķiles novada domes priekšsēdētāju Induli
Trapiņu un pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Kurmi,
tika apspriesta pašvaldību vienotā pozīcija jautājumā par
ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvēs.
Abu pašvaldību vadītāji bija vienisprātis, ka nepieciešams
sagatavot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis
trijai vēstuli no šajā jautājumā iesaistītajām pašvaldībām ar
lūgumu ūdens līmeņa pazemināšanas laiku noteikt uz vēlāku
laiku. Šāds solis tiek sperts iedzīvotāju un vietējo uzņēmēju

aizstāvības nolūkos.
Tikšanās ietvaros Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors
viesus iepazīstināja ar Ikšķilē notiekošajiem būvniecības dar
biem, izveidotajiem sporta aktivitāšu laukumiem un pērn izvei
doto laivu piestātni Daugavā, kuru nākotnē, iespējams, varētu
izmantot arī Reģionālās pašvaldības policijas ūdens patruļa.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs apmeklēja Re
ģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas telpas un
iepazinās ar pašvaldības policistu darbu. Ikšķiles novadā
sabiedrisko kārtību nodrošina Ķekavas novada iestāde
Reģionālā pašvaldības policija, balstoties uz noslēgto de
leģēšanas līgumu starp abiem novadiem.
Vineta Bērziņa

Lūdz saīsināt ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu
Piecas novadu pašvaldības – Ķekavas, Ikšķiles, Ķe
guma, Ogres un Salaspils – nosūtījušas kopīgu vēs
tuli Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei un uzņē
mumam Latvenergo ar lūgumu ūdens līmeņa paze
mināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvēs atlikt par divām
nedēļām, proti, no 15. augusta. Šāds lūgums tapa,
lai aizstāvētu iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.
Pēc Latvenergo sākotnēji sniegtās informācijas uzņēmums
remontdarbu dēļ vasarā plāno pazemināt ūdens līmeni
Rīgas HES ūdenskrātuvē no 1. augusta līdz 25. septem
brim, taču, kā vēlāk Vides aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijas (VARAM) rīkotajā sanāksmē atklājās, šis
laiks ir mainīts no 1. augusta līdz 15. septembrim.
Izprotot remontdarbu nepieciešamību un izvērtējot si
tuāciju, kāda bijusi Rīgas HES ūdenskrātuves piekrastes
pašvaldībās no Rīgas HES līdz Ķeguma HES iepriekšējos
gados, pašvaldības secinājušas, ka ūdens līmeņa paze
mināšana Ķekavas, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres un Salaspils
novadu iedzīvotājiem ir izraisījusi negatīvas sekas.
Pašvaldības norāda, ka vasaras sezonas siltajā laikā
Daugavas krastā esošo viesu namu uzņēmējdarbība tiek
negatīvi ietekmēta, ierobežojot viesu uzņemšanu, rīkojot

kāzas un citus pasākumus. Tiek degradēta arī ainava, un
pirmajās ūdens līmeņa pazemināšanas nedēļās ir spēcīga
pūstošu ūdenszāļu smaka.
Līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanu būtiski samazinās
iedzīvotāju peldēšanas sezonas ilgums, kā arī novērojama
pastiprināta maluzvejniecība seklajās vietās un iedobēs,
kur sapulcējušies zivju bari.
Savu neapmierinātību ar šādu Latvenergo noteikto ter
miņu remontdarbu veikšanai Rīgas HES ūdenskrātuvē
izteica arī 79 Daugmales pagasta iedzīvotāji, kā arī vai
rāki viesu nami, Ķekavas novada pašvaldībai iesniedzot
vēstuli.
Taču, neskatoties uz vairāku pašvaldību izteiktajiem
iebildumiem un priekšlikumiem, Latvenergo pārstāvis
Māris Kuņickis VARAM rīkotajā sanāksmē 29. janvārī
norādīja, ka šogad nav iespējams mainīt remontdarbu
laiku, taču uzņēmums varētu meklēt citus risinājumus,
plānojot remontdarbus 2015. gadā.
VARAM sanāksmē ar uzņēmuma Latvenergo
pārstāvjiem Ķekavas novada pašvaldības un iedzīvotāju
viedokli pauda domes priekšsēdētājs Valts Variks un
Daugmales pagasta pārvaldnieks Uģis Volosovskis.
Vineta Bērziņa

Reģionālajā pašvaldības policijā janvārī

Reģistrēti izsaukumi – 334, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 20, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība – 6, jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 11, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes
noteikumu neievērošanu, – 11, gulošas personas alkohola reibumā, – 17, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 1, izsaukumi par smēķēšanu neatļautā vietā – 4,
cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un
citām iestādēm – 264.
Saņemti 15 iesniegumi.
Aizturētas 7 personas.
Nogādātas 7 personas uz mājokli.
Sastādīti 139 administratīvie protokoli: par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā
(LAPK 171. panta pirmā daļa) – 6, par alkohola lietošanu vai
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, ja pārkāpums
izdarīts atkārtoti gada laikā (LAPK 171. panta otrā daļa) – 3, par
smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 42.1 panta pirmā daļa) – 1,
par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186. panta otrā
daļa) – 4, par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta (LAPK 186. panta pirmā daļa) – 4, par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanos diennakts tumšajā
laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23 panta otrā daļa) – 58, par
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa) – 5, par
sīko huligānismu (LAPK 167. pants) – 3, par smēķēšanu, ja to
izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 panta ceturtā daļa) – 7, par
alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta
pirmā daļa) – 2, par Latvijas valsts karoga nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu
domju noteiktajās dienās (LAPK 201.43 panta pirmā daļa) – 41,
par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem (LAPK 58.pants) – 1,
par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK
75. panta otrā daļa) – 1, par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti
gada laikā (LAPK 106. panta otrā daļa) – 1, par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja
to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā (LAPK 171.1
panta otrā daļa) – 1, par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko
dzērienu lietošanā (LAPK 172. panta pirmā daļa) – 1.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 24 administratīvie protokoli.
Atbildīgajām iestādēm nodoti 77 materiāli.
Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem.
Dzīvnieku patversmē nogādāti 13 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī janvārī
Reģistrēti 113 notikumi, no tiem 20 noziegumi, par ko
uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 2, zādzības
no dzīvokļiem – 2, zādzības no juridiskām personām piederošiem objektiem – 2, zādzības no tirdzniecības iestādes – 3.
Nozagta viena automašīna. Reģistrēti divi mantas bojāšanas
gadījumi neuzmanības dēļ, divi miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, atrasta mirusi viena persona. Likumsargi fiksējuši vienu patvaļīgu koku ciršanas, vienu krāpšanas un vienu
piesavināšanās gadījumu. Uzsākts viens kriminālprocess par
nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un viens –
par transporta līdzekļa reģistrācijas dokumenta nolaupīšanu,
nelikumīgu izgatavošanu un realizēšanu.
Atklāti 9 noziegumi: par zādzības izdarīšanu nelielos
apmēros – 5, par zādzību – 2, par tīšu mantas bojāšanu – 1, par
nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem – 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 46 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
Sastādīti 38 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
sīko huligānismu – 2, par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 5, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4,
par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā – 2, par
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu – 2, par ļaunprātīgu
nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka likumīgam rīkojumam – 2, par gājēju un pasažieru izdarītiem pārkāpumiem – 9,
par elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmantošanas
noteikumu pārkāpšanu – 1, par narkotisko vielu neatļautu
izgatavošanu – 4, par preču uzskaites, preču pavadzīmju un
pavaddokumentu aprites kārtības neievērošanu – 3, par uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu iesniegšanas
noteikumu pārkāpšanu – 1, par alkoholisko dzērienu lieto
šanu, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, – 3.
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Gājiens ar zirdziņu

Seši novadi tūrisma izstādē pirmoreiz
startē kā Daugavas lejtece

1. februārī Ķekavas kultūras namā dzirkstīja prieks, pārsteigumi, humors un ģimeniska atkalredzēšanās, pēc dažu gadu
pārtraukuma, par tradīciju kļuvušajā
pašdarbnieku gada ballē – šogad Gājienā
ar zirdziņu.
Svinīgas svētku uzrunas teica Sanita,
Vēsma un Māra. Tika iedegtas sveces – ve
selībai, priekam, mīlestībai, jo 2. februāris
ir Sveču diena. Un kāds pārsteigums! Iz
rādās, arī Ķekavas kultūras namam ir savs
TETER – LIŅU fonds, kurš dāvināja brī
nišķīgu koncertu – Latvijas pirmo vijoli –
mākslinieku Raimondu Ozolu. Izcili!
Latviešu tautas ticējums vēsta, ka, zirgu
pirmoreiz laižot ganībās, jāvāra un jāēd
olas, tad zirgs būšot veselīgs, strādīgs,
miermīlīgs un laimīgs. Lobot un ēdot olas,
Ķekavas kultūras nama lielā saime vieno
jās vēlmē: lai piepildās!
Par olām sirsnīgs paldies Ķekavas olu
karalim Pēterim Gekam, lai arī viņam zirga
spēks un izturība jaunajā gadā!
Humora dzirksts visos kolektīvos ir
vienkārši apbrīnojama. Ja kāds vēl šaubās
par latviešu humora izjūtu, tad lai nāk uz
mūsu pašdarbnieku saimi, – humors un
dzīves kvalitāte būs nodrošināta.
Arī es tur biju, olas ēdu, skaidravota
ūdeni dzēru un baudīju lielisku, ģimenisku
atmosfēru.
Māra Patmalniece

Mīļie kolhoza
ļaudis!
Laiks notraukt putekļus un tikties vienā
saviesīgā vakarā, lai atcerētos un izvēr
tētu visu labo, kas reiz bijis, un sapu
rinātos tālākiem darbiem. Tāpēc aici
nām atsaukties visus jaunos un vecos
speciālistus, zootehniķus, agronomus,
inženierus, elektriķus, galdniekus un
dārzniekus, gatera, galdniecības, ener
goceha, dārzniecības, konservu un
buljona ceha, zvēru, cūku un putnu
fermu strādniekus un arī visus pārējos
draugus un radus, kuri reiz ir strādājuši
kolhozā.
Zvaniet, dalieties savās atmiņās un
izsakiet savus priekšlikumus vakara
norisei Dzintrai Maļinovskai (tālr.
26120206) vai Doles Tautas nama ad
ministrācijai (tālr. 25427821) ar domu,
ka esam gatavi lustēties Kolhoznieku
ballē 26. aprīlī Doles Tautas namā.

Stendā bija pieejamas jaunās Daugavas
lejteces tūrisma reģiona kartes, kurās ap
kopoti interesantākie apskates objekti,
naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumi
ikvienā novadā, kā arī katrs novads piedā
vāja savus jaunākos tūrisma informācijas
materiālus.
Visas trīs dienas Daugavas lejteces stendā
apmeklētāji varēja iesaistīties spēlē un,
izpildot visus uzdevumus, piedalīties da
žādu vērtīgu balvu izspēlē un izveidot sev
personificētas nozīmītes.
Katru dienu stendā viesojās novadu uz
ņēmēji, kuri iepazīstināja ar savu piedāvā
jumu un aicināja apmeklētājus iesaistīties
dažādās aktivitātēs. Interesentiem bija ie
spēja piedalīties Ķeipenes piparkūku ap
gleznošanā un uzzināt vairāk par zirgu iz
jādēm Ikšķiles novadā, savukārt citā dienā
stendā darbojās Salaspils Nacionālā botā

foto: Vineta Bērziņa

Mākslinieks Raimonds Ozols
Ķekavas kultūras namā

niskā dārza pārstāvji un krodziņš Nēģis.
Apmeklētāji varēja nodegustēt Mercendar
bes muižas svētku torti, kuras garnēšanā
varēja piedalīties visi klātesošie. Izstādes
pēdējā dienā apmeklētāji varēja tuvāk ie
pazīties ar loka šaušanu, bet drosmīgākie –
izmēģināt Daugavas muzeja zvejošanas
spēli.
Uz Lielās skatuves bija redzami novadu
amatiermākslas pārstāvji – soliste Alise

Sedola un grupa B optimist no Ogres nova
da un Ogres tehnikuma ansamblis, Stopi
ņu novada vidējās paaudzes deju kolektīvs
Stopiņš, Ikšķiles novada vokālie ansambļi
Grams un Nona, Ķekavas novada deju ko
lektīvi Katlakalns un Savieši. Ogres tehni
kuma audzēkņi piedāvāja defilē skati, kurā
tika demonstrēti tērpi ar stilizētiem latvie
šu ornamentiem.
Agrita Grīnberga

Pirmās grāmatas jaunajā Katlakalna bibliotēkā
28. janvārī pie Katlakalna Tautas nama
pulcējās vietējie iedzīvotāji, lai no ro
kas rokā pārnestu grāmatas no tautas
nama telpām uz jauno Katlakalna bib
liotēku.
foto: Alise Patmalniece

foto: Kristaps Kļaviņš

No 7. līdz 9. februārim Ķekavas, Sa
laspils, Stopiņu, Baldones, Ikšķiles un
Ogres novads starptautiskajā tūrisma
izstādē Balttour 2014 pirmo reizi bija
sastopami vienotā stendā Daugavas
lejtece.

Šobrīd, līdz 24. februārim, Katlakalna bib
liotēka ir vēl slēgta, bet jau 25. februārī
visiem lasīt gribētājiem un interesentiem
Pirmās grāmatas ieguļas jaunajos bibliotēkas plauktos

būs iespēja baudīt gan grāmatu jaunās mā
jas, gan pašas grāmatas.
Telpas ir ne vien skaisti izremontētas,
bet kļuvušas arī daudz plašākas. Remont
darbi veikti 141,3 kvadrātmetrus lielā
platībā – renovētas iekštelpas, pārbūvēti
iekšējie ūdensapgādes, kanalizācijas, elek
troapgādes tīkli, kā arī izbūvēta jauna vē
dināšanas sistēma. Pārbūves rezultātā bib
liotēka no nepilniem 60 kvadrātmetriem
paplašināta līdz pat 153.
Alise Patmalniece

Mūsējie Grāmatu draugu ķēdē
18. janvārī, spītējot salam, kolektīvi
no visa Ķekavas novada devās uz
Rīgu, kas šogad ir titulēta par Eiropas
kultūras galvaspilsētu, lai piedalītos
unikālā un vēsturiski nozīmīgā pasā
kumā – Grāmatu draugu ķēde.
Lai grāmatu no rokas rokā pārnestu tauta
un radītu saliedētību un kopības sajūtu,
ikvienam bija iespēja draudzīgi pulcēties
garā iedzīvotāju ķēdē, kas vijās no vecās
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas caur
Vērmanes dārzu, gar Brīvības pieminekli,
caur vecpilsētu, pāri senajam Akmens til
tam līdz jaunajai Gaismas pilij.
Ķekavas bibliotekāres stāsta: „Mums jau
arī bija savi prieki. Rīgas rajona bibliotekāru
pirmā maiņa pulcējās jau no pulksten vien
padsmitiem, varēja just satraukuma un

jautru čalu pilno Lielo Gaidīšanu. Dāmas
ik pa brīdim varēja pakoķetēt ar apkārt eso
šajām kamerām un fotoaparātiem, kas zib
snīja no visām pusēm, vērot jauno Gaismas
pili, kuras īsto atmosfēru varēs sajust tikai
tad, kad to apdzīvos brīnišķīgas profesijas
pārstāvji – bibliotekāri!”
Lai gan tajā pašā dienā sieviešu korim
Daugaviete bija pašu organizēts sadraudzī
bas koncerts, diriģente Rita Platpere ar hu
moru stāsta: „Sastāvā bijām 20 dāmas. Stā
vējām, dziedājām un ar lielu entuziasmu
un enerģiju no rokas rokā virzījām grāma
tas Gaismas pils virzienā. Starp tūkstošiem
grāmatu bija arī šokolāde, kas sūtīta Austrai,
kas tobrīd atradās Grāmatu ķēdes pos
mā uz Akmens tilta. (Smejas.) Vēlamies
teikt lielu paldies Ķekavas pašvaldībai par
piešķirto transportu, jo paspējām baudīt

gan Draugu ķēdes atmosfēru, gan vakarā
jau uzstāties mūsu koncertā Sidrabiņa lietiņš lija. Pozitīva un skaista diena.”
Mūsu novada kolektīvi ne tikai dzie
dāja, bet arī dejoja. Vivita Priede no Kat
lakalna deju kolektīva stāsta: „Aukstuma
pārvarēšanas nolūkos daži pat metās dejās,
kamēr nebija grāmatu, ko padot. Jā, bija
brīži, kad nebija nevienas grāmatas, bet
pēc pāris minūtēm rokās pat piecas grā
matas vienlaikus. Protams, katram gribē
jās izlasīt un apskatīt, kādas grāmatas tad
mums būs pieejamas Gaismas pilī.”
Baložu kolektīvs pēc pasākuma ar lielu
gandarījumu apgalvoja: ”Mēs lepojamies,
ka esam baložnieki!” Šādos kopā būšanas
mirkļos mēs novērtējam un lepojamies ar
to, kas esam un uz kādu mērķi virzāmies.
Alise Patmalniece
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26. janvārī Ķekavas Mūzikas skolā
vokālais ansamblis Jūti prezentēja savu
jauno CD albumu ar nosaukumu Pieturvietas, kas tapa projekta Mūzikas kompaktdisks (CD) kā Ķekavas novada suvenīrs iedzīvotājiem un viesiem procesā.

Kā jau minēts albuma ietvaros, mēs esam
astoņas radošas meitenes, kas kopā dzied
jau vairāk nekā divdesmit gadu. Ansambļa
pirmsākumi meklējami tālajā 1980. gadā,
kad mūsu ansambļa mamma – skolotāja
Maruta Ikasa – izloloja bērnu vokālo an
sambli Cīrulītis. Marutai un viņas kolēģei
Daigai Ventniecei esam pateicīgas par viņu
prasmi tikt galā ar mūsu bērnības niķiem
un stiķiem, pusaudžu nagiem un ragiem,
kā arī nesavtīgo mīlestību pret mūziku un
mums divdesmit gadu garumā.
Šobrīd esam pārtapušas par Ķekavas
kultūras nama jauniešu vokālo ansambli

Jūti. Mūsu vadītājs ir Jānis Strazdiņš,
un mūsu menedžeres esam mēs pašas –
krāsainas, dažādas, katra ar savu muzikālo
dvēseli un savu īpašo dzirksti.
Paldies visiem, kas bija CD prezentācijas
pasākumā, un ikvienam, kurš apstāsies
mūsu mūzikas pieturvietās saistībā ar
šo mūzikas CD. Vēlreiz lielu paldies
vēlamies teikt CD tituldziesmu autoriem –
Ilgvaram Ikasam un Rutai Bīlandei
(dziesma Ķekavai), Jānim Grigalim un
Lindai Zaķei (dziesma Novadam), Elīnai
Starķei-Arbidānei, kas ir Via Ķekavas himnas mūzikas un teksta autore, kā arī Ingai
Lagzdiņai (dziesma Vēl mazliet).
Paldies tiem, bez kuru palīdzības šis CD
nevarētu nonākt klausītāju rokās – mūsu
vadītājam Jānim Strazdiņam, Ķekavas
novada pašvaldībai, Ķekavas Mākslas
skolai, Ķekavas Mūzikas skolai, mūzikas
apvienībai Vintāža, Leonam Sējānam,

Ansambļa Jūti CD prezentācijā Ķekavas Mūzikas skolā
kafejnīcai Bamba Leo, SIA Attach. Īpašs
paldies arī tērpu dizainerei Diānai
Liepniecei, fotogrāfei Annai Ceipei, da

foto: Alise Patmalniece

Ansambļa Jūti pieturvietas

tordizaineram Mārtiņam Zandbergam.
Paldies mūsu ģimenēm un draugiem!
Elīna Krēvica

2014. gada kultūras pasākumu jauno
sezonu Ķekavā atklāja Ķekavas
kultūras nama tautas deju ansam
blis Zīle ar vērienīgu koncertu Veselā
miesā – vesels gars.
Koncertā piedalījās teju 200 dejotāju no dažā
diem kolektīviem – Bitītes, Dardedzes, Uguntiņas, Ūsiņa un Zīles. Atraktīvie Zīles vadītāji
Vita un Artis iejutās olimpisko tiesnešu lomā,
kuri koncerta starplaikā citu kolektīvu vadītā
jus izaicināja uz dueli dažādos sporta veidos,
tādējādi pārbaudot katra deju drauga sagata
votību Soču olimpiskajām spēlēm.
Tautas deju ansambļa Zīle vadītāja Vita
stāsta: „Tā kā 2014. gads ir olimpiskais gads,
koncerta tēmas izvēle bija skaidra uzreiz.
Mūsu kolektīvam ir ļoti svarīgi, lai kon
certs būtu ar stāstu. Koncerta plānošanā un
gatavošanā piedalījās visa Zīles komanda.
Scenārijs, tērpi, reklāma – visi bija iesaistīti
koncerta tapšanā, ko šodien atzinīgi novēr

tēja gan skatītāji, gan dalībnieki.”
Tautas dejas un olimpiāde pirmajā mirklī
var šķist divas nesavienojamas tēmas, bet Zīles
repetitors Artis Puriņš stāsta: „Tautiskās dejas
un olimpiāde ir gandrīz viens un tas pats, jo
mērķis abām kustībām ir vienāds – tie ir ve
seli, skaisti, laimīgi un moži cilvēki. Lai gūtu
uzvaru un spētu ilgi strādāt un koncentrēties,
ir jābūt veselai miesai. Arī tautas dejās ir jābūt
ļoti trenētam un papildus vēl ļoti radošam cil
vēkam. Līdzīgi kā tautas dejās, arī olimpiādē
visi kari un ķīviņi tiek aizmirsti, sanāk visi ar
kopīgu mērķi un sajūtām. Arī šajā koncertā
sanāca visi, kas savā starpā varbūt nav lieli
draugi ikdienā, bet, tiekoties šādā koncertā,
visi ir priecīgi, draudzīgi, saliedēti un laimīgi.
Veselā miesā – vesels gars!”
Pēc pasākuma liela pacilātība un saviļņo
jums bija jūtams gan dejotājos, gan skatītājos.
Zīles dejotājs Dīvs Reiznieks dalās savos iespai
dos par koncertu: „Šodien es sajutos kā tādā
deju svētku afterpārtijā, jo kopš deju svētkiem

foto: Kristaps Kļaviņš

Atklājot 2014. gada kultūras sezonu

Koncerta noslēgumā ikvienam bija iespēja piedalīties pikošanās cīņās
šajā vasarā, kas ir dejotāju piecgades lielākais
notikumus un mana mūža lielais notikums,
nekas tik liels Ķekavā vēl nebija bijis. Lai kur tu
pagrieztos, visur ir dejotāji, viss čum un mudž,
te bija septiņi deju kolektīvi, tie ir aptuveni 200
dejotāji, un tā jau ir deju svētku sajūta.”

Visa lielā Zīles saime un Ķekavas kul
tūras nama kolektīvi aicina arī turpmāk
apmeklēt Ķekavas novada kultūras pasā
kumus un sekot aktualitātēm interneta
vietnē www.parkulturu.lv.
Alise Patmalniece

Maestro veltījums ķekavietim Jānim Caunem
No zvaigžņu pielietajiem dārziem/Vēl mīļie klusi ciemos nāk/Un atnes sirdij jaunu
dziesmu,/Klau, melodija skanēt sāk.
Šīs mūsu novadnieka Jāņa Caunes
dzejas rindas patiešām sākušas ska
nēt dziesmā, kurai mūziku ir sarakstījis
Maestro Raimonds Pauls un kura pirmo reizi
skanēja Jāņa Caunes 80 gadu jubilejā vīru
kora Ķekava izpildījumā. Tas viss ir noticis
ar vīru kora diriģenta Arvīda Platpera svētī

foto: Juris Ķilkuts

Pateicība

Jānis Caune (no labās), saņemot muzikālo dāvanu no vīru kora

bu, pateicoties Maestro un Arvīda Platpera
ilgstošajai sadarbībai un draudzībai.
Jānis Caune var justies lepns un laimīgs
cilvēks, ka tieši viņa dzejas rindas turpmāk
skanēs divās Raimonda Paula dziesmās –
Jaungada naktī un Zvaigžņu lietū.
„Dziesma aicina domu spārnos celties,” –
tā Jānis Caune un mēs viņam līdzi patiesā
priekā par viņa un Maestro radošo dzīvi.
Māra Patmalniece

Vissiltākais paldies visiem Ķekavas novada ļaudīm, kuri atcerējās mani dzimšanas dienā –
radiem, draugiem, bijušajiem kolēģiem un skolēniem!
Svētku sajūta nebūtu bijusi pilnīga bez manas radošās komandas līdzdalības. Tās sastāvs
ikvienam ir izlasāms mana dzejoļu krājuma Mana mūža grāmatzīmes ievadā.
Īpaša pateicība maniem vīru kora Ķekava draugiem Arvīda Platpera vadībā, kuri sagādāja
negaidītu un neaizmirstamu svētku dāvanu – Raimonda Paula dziesmas ar manu dzejoļu
tekstiem. Paldies viesu namam Kāli par viesmīlību!
Viss notikušais bija kas vairāk par vienu svētku mirkli. Esmu tagad sasmēlies tik daudz
labu vārdu un domu, ka pietiks visam atlikušajam mūžam!
Cieņā un pateicībā Jānis Caune

Ķekavas Novads
2014. gada 11. februāris

16 afiša
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
14. febr.
Disko vakars ar karaokes sadziedāšanos komandās Muļķe sirds.
21.00
Vietas pie galdiņiem, iepriekšējā pieteikšanās kultūras namā. Ieeja: 3,56 eiro (Ls 2,50).
22. febr.
Tas ir tikai sākums, Ghetto Games 2013. gada dokumentālās filmas pirmizrāde. Ieeja: 0,71 eiro (Ls 0,50).
16.00
Madagaskara – smieklīga un nepārspējama Valmieras kinostudijas izrāde bērniem. Lomās: K. Salmiņš, M.
24. febr.
Lūsis, I. Strads, A. Kalniņa vai I. Lieckalniņa, A. Bētiņš, K. Neimanis un I. Martinsons. Režisors: Imants Strads.
10.00
Mērķauditorija – bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Ieeja: 3,00 eiro (Ls 2,11).
24. febr. 19.30 Novada speciālistu tikšanās ar Baložu pilsētas iedzīvotājiem.
Mīlestība – literāri muzikāls uzvedums divās daļās: 1. daļa – Vēstules tālajai zvaigznei, ar Ārijas Elksnes
7. martā
dzeju. 2. daļa – Ceļojums pa Rīgu. Viesojas Rīgas 22. vidusskolas audzēkņi, režisore – latviešu valodas
14.00
skolotāja Margarita Laicāne. Ieeja bez maksas.

Grupa Henrix ielūdz uz ballīti vintage stilā. Līdzi ņemiet groziņus. Dreskods: vintage smart casual.
Biļešu rezervācija no 17. februāra, vietu skaits ierobežots! Ieeja: 7,15 eiro (Ls 5).
Girbu bērnu!, muzikāla komēdija normāliem cilvēkiem – demogrāfisks sprādziens Latvijas pilsētās ar
10. martā TV3 seriāla Ugunsgrēks varoņiem. Lomās: Ģ. Ķesteris, M. Doveika, Z. Daudziņa vai M. Bērziņa, A. Siliņš.
19.00
Režisors Juris Rijnieks, scenogrāfs Ivars Noviks, komponists Niks Matvejevs, autores Gunta Kalniņa un
Inta Bernova. Ieeja: 9 eiro (Ls 6,33), 8 eiro (Ls 5,62), 7 eiro (Ls 4,92).
cālis 2014, pirmsskolas vecuma bērnu vokālais konkurss vecuma kategorijās – CĀLIS 2 līdz 5 g.
15. martā Baložu
vecumam un CĀLIS SENIORS 6–7 g. Pieteikšanās līdz 5. martam kultūras namā, aizpildot dalībnieka anketu.
11.00
Dalības maksa – 2,13 eiro (Ls 1,50). Ieeja: 1,42 eiro (Ls 1); bērniem no četriem gadiem – 0,71 eiro (Ls 0,50).
DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
11. febr.
Daugmales pag. mājā Alpi 2. stāvā sevis pilnveidošanas kurss Iepazīsti sevi, vada D. Reinholce.
15.00
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 26648571
14. febr. 18.30 Daugmales multifunkcionālajā centrā pārdomu tikšanās Čaks un mīlestība.
15. febr.
Daugmales pamatskolas zālē Gongu nakts.
21.00
Vada Krista Džūdija Kirkupa. Pieteikšanās pa tālr. 26648571
Daugmales multifunkcionālajā centrā Visu mīlētāju jeb Svētā Valentīna diena. Mūziku ballē spēlēs DJ
15. febr.
Kārlis Blūmfelds. Dreskods: tiem, kas ierodas pārī, uzdevums iejusties kādā pāra tipāžā – tas var būt kino
21.00
redzēts vai kāds netradicionāls pāris. Tie, kas ierodas vieni, iejūtas vienā no tāda pāra personāžiem. Ieejas
maksa ar tērpiem – 4,98 eiro, bez tērpiem 6,40 eiro. Galdiņu rezervācija un informācija pa tālr. 26643509
20. febr. 18.00 Daugmales pag. (mājā Alpi 2. stāvā) radošā darbnīca Celaine. Vadītāja I. Pīgozne.
23. febr. 17.00 Daugmales pag. (mājā Alpi 2. stāvā) klubiņa Kas ir kas? tikšanās. Tēma Sapņi.
Daugmales pag. (mājā Alpi 2. stāvā) sevis pilnveidošanas kurss Iepazīsti sevi, vada D. Reinholce.
25. febr.
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 26648571
7. martā
Daugmales multifunkcionālajā centrā atpūtas vakars, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai.
20.00
Piedalās līnijdeju grupa, notiks atrakcijas, pārsteigumi. Vakaru vada Misters X. Ieeja 4 eiro.
DAUGMALES KERAMIĶU RADOŠĀS DARBNĪCAS
3.–7.febr.
Sveču dienai veltīta izstāde Dažādie svečturīši
10.–14. febr. Valentīna dienai veltīta nedēļa Veidojam sirsniņas – sveču dienas pasākums, sveču liešana, izstāde.
10.–17.marts Daugmales multifunkcionālajā centrā izstāde Krāsainais zirga gads.
darbnīca Mīļāko pasaku varoņi Daugmales keramiķu radošās darbnīcas telpās Salnas.
3.–6.marts Leļļu
Informācija pa tālr. 29265723 (Inta Radziņa)
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
13. febr.
Teātra izrāde Padomi precētiem pāriem – ar Ainu Poišu, Zani Burnicku un Kārli Anetenu. Biļetes: 7 eiro,
19.00
nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs, Tūrisma koordinācijas centrā un pirms izrādes Doles tautas namā.
1.martā
Pierīgas amatierteātru iestudējumu skate. Ieeja bez maksas.
10.00
8. martā
Sieviešu dienas balle Tik dēļ jums!, spēlēs Vigars un Vladimirs, priekšnesumi, atrakcijas. Galdiņu
19.00
rezervācija pa tālr. 25427821. Biļetes: 4,27 eiro, nopērkamas iepriekš Tūrisma koordinācijas centra kasē.
15. martā Aicinām bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, uz pirmās kārtas noklausīšanos vokālās
11.00
dziedāšanas konkursam Odziņa 2014. Pieteikumus gaidīsim līdz 24. februārim. www.parkulturu.lv
16. martā Tikšanās ar Dailes teātra aktrisi Olgu Dreģi. Biļetes: 4,27 eiro, nopērkamas iepriekš Tūrisma
16.00
koordinācijas centra kasē un pirms pasākuma Doles tautas namā.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
22. februārī Teatrālā kafejnīca. A. Banka izrāde Meitiņa Baldones amatierteātra Sudraba nagla iestudējumā.
16.00
Biļetes: 2,13 eiro, pensionāriem 1,42 eiro.
17. febr.
Ķekavas novada pašvaldības rīkota tikšanās ar Katlakalna iedzīvotājiem.
19.30
28. febr.
Sadarbībā ar Kino Punktu dokumentālā filma Ghetto Games. Biļetes: 0,71 eiro, nopērkamas
13.00
Katlakalna tautas namā pirms filmas seansa.
4. martā
Liepājas Leļļu teātra izrāde Velniņi. L. Beltes skatuves variants pēc R. Blaumaņa lugas motīviem.
10.00, 11.20 Biļetes: 2 eiro, nopērkamas tautas namā pasākuma dienā.
7. martā
Improvizācijas vakars Tu esi tā vērta – Dieviete, Tavi smiekli kļūs veldze dvēselei. Labs humors, vīns
19.30
un... Biļetes: 4,27 eiro. Galdiņu rezervācija no 10. februāra Katlakalna tautas namā. Tālr. 67938960
8. martā
Interešu kluba Vecie draugi tematisks pasākums Tev vienīgai – vissirsnīgākās Kaspara Antesa
12.00
dziesmas. Biļetes: 3,56 eiro, kluba biedriem bez maksas.
Līdz 31.
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu vasaras plenēra darbu izstāde.
martam
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
14. febr.
Muzikāls uzvedums Mīlas čardašs – piedalās Jaunais Miltu teātris, Inga Lagzdiņa un draugi. Biļetes:
19.00
1,42 eiro, nopērkamas pirms pasākuma.
14. febr.
Disko ballīte. Biļetes: 2,85 eiro, nopērkamas pasākuma dienā.
22.00
20. febr. 19.30 Ķekavas novada pašvaldības organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem.
22. febr.
Sadarbībā ar Kino Punktu dokumentālā filma Ghetto Games.
16.00
Biļetes: 0,71 eiro, nopērkamas pirms seansa Ķekavas kultūras namā.
24. febr.
Valmieras kinostudija piedāvā izrādi bērniem Madagaskara.
13.00
Biļetes: 3 eiro, biļešu iepriekšpārdošana Ķekavas kultūras namā.
1. martā
Pierīgas amatierteātru iestudējumu skate. Ieeja bez maksas.
10.00
7. martā
Muzikālās apvienības Vintāža retro koncerts.
19.00
Biļetes: 7,11 eiro, iepriekšpārdošanā ĶKN un Tūrisma koordinācijas centrā, Doles tautas namā.
15. martā Pensionāru balle Katrā pūpolā atslēga priekam. Plkst. 12.00 – sapulce; 13.00 – koncerts; 14.00 –
12.00
saviesīgā daļa.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
12. febr.15.00. Saruna muzejā ar Vizbulīti Mazzālīti un mākslas vingrotājām.
Līdz 29. martam Izstāde Novadnieki – jubilāri 2014.
Pastāvīgā ekspozīcija Ķekava laiku lokos.
8. martā
18.00

Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
http://twitter.com/parkulturu, un interneta vietnē www.parkulturu.lv.
Kultūras centru kontakti
Baložu pilsētas kultūras centrs (direktore Ilze Reinholce, tālr. 67917453, 26551966,
e-pasts: ilze.reinholce@kekava.lv, balozukc@kekava.lv; adrese: Skolas iela 4, Baložu pilsēta, Ķekavas novads, LV - 2112).
Ķekavas pagasta kultūras centrs (direktore Vēsma Ozoliņa, tālr. 67937255, 29207325,
e-pasts: vesma.ozolina@kekava.lv, kekavaskc@kekava.lv; adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag.,
Ķekavas novads, LV–2123).
Daugmales pagasta kultūras centrs (direktora p.i. Uģis Volosovskis, tālr. 26103581, e-pasts: ugis.volosovskis@kekava.lv,
daugmaleskc@kekava.lv, adrese: mājas Alpi, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads, LV- 2124).

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

12.–28. februāris

1.–11. marts
18. februāris 14.00
24. februāris 18.00
27. februāris 17.00
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
11.–21. februāris
3.–14. marts

Izstādes:
Mīlestība paceļ spārnos – 14. februārī Valentīna diena –
erotika literatūrā
Mīļā meļa memuāri – aktierim Kārlim Sebrim – 100
Šeit satiekas visskaistākās pasakas – grafiķei, bērnu
rakstniecei Margaritai Stārastei – 100
Februāris – olimpisko spēļu mēnesis
Eža kažociņš – dzejniekam Vilim Plūdonim 140
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – rakstniekam Jānim
Purapuķem – 150
Ūdens ceļš – 22. martā Pasaules ūdens diena
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Tas trakais kavalieru gads – Aīdai Niedrai 115
Bērnu žūrijas noslēguma pēcpusdiena
Jauno grāmatu apskats
Kūdras stāsti – UNESCO stāstu laiks
Izstāde:
Mīlestībā teikts vārds
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
10.–13. februāris
14. februāris
15.–26. februāris
22.–25. februāris
23.–25. februāris
24.–28. februāris
6.–10. marts
8.–15. marts
9.–15. marts
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
12.–24. februāris
10.–28. februāris
15.–28. februāris
18.–28. februāris
22. februāris – 10. marts
23. februāris – 10. marts
3.–11. marts
7.–11. marts
12., 19., 26. februāris 10.30
27. februāris 17.00

Izstādes:
Pār mani priedes smaržu pilnām skuju lūpām teic vārdus
dziesmai, iesāktai un nepabeigtai – dzejniecei Austrai
Skujiņai – 105
Valentīndienai veltīta izstāde
Komponistam, diriģentam Emīlam Melngailim –140
Filozofei Skaidrītei Lasmanei – 75
Vācu rakstniekam Ērikam Kestneram – 115
Meteņi – pavasara gaidīšana
Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas diena
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta izstāde
Eiropas diena
Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140
Izstādes:
Bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100
Dzejniecei Austrai Skujiņai – 105
Rakstniekam Herbertam Dorbem – 120
Aktierim Kārlim Sebrim – 100
Filozofei Skaidrītei Lasmanei – 75
Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram –115
Starptautiskā sieviešu diena
Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
Grāmatu klubiņa tikšanās

