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Ar atbildību par
savu novadu
Jaunā gada pirmajās darba dienās
pēc sarunas ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Valtu Variku par
paveikto un nākotnes iecerēm rodas
pārliecība, ka pašvaldība pret lietām
attiecas ar atbildību, cenšoties katrā
jautājumā un problēmā iedziļināties.
“Reizēm šķiet, ka pašvaldības darbinieki ir neizpratnē par vairākkārtēju jautājumu pārskatīšanu, bet tas ir
nepieciešams kvalitātes vārdā. Galvenais nav kvantitāte, bet gan kvalitāte,”
atzīst domes priekšsēdētājs.
Kā ierasti, gadu mijā ikviens sevī, kolektīvā, uzņēmumā vai organizācijā izvērtē
aizvadīto gadu, padarītos darbus, veiksmes
un neveiksmes, lai pēc atskatīšanās varētu
daudz produktīvāk izvirzīt jaunus mērķus
un uzdevumus.
Kādas ir sajūtas, pavadot 2013. gadu?
Domes priekšsēdētājs V. Variks atzīst, ka
tās ir duālas. Šis laiks, no vienas puses, ir
bijis ļoti saspringts, steidzīgs, no otras – ar
jauniem iespaidiem un jaunām iespējām
bagāts. “Ja pirmais pusgads visā Latvijā un
arī Ķekavas novadā iezīmējās ar pašvaldību
vēlēšanām, tad otrajā pusē, pateicoties iedzīvotāju atbalstam, man kā pašvaldības vadītājam un manai komandai nācās sastapties ar
smagiem mantojumiem, piemēram, problēmām kultūras jomas vadībā, kanalizācijas
jautājumu Lapenieku ciematā, katlumājas
būvniecību Titurgā, ūdenssaimniecības projektiem Baložu pilsētā un citiem.”
Runājot par katlumāju, šis jautājums vēl
šobrīd ir aktuāls un atrodas vadības redzeslokā, cenšoties to juridiski korekti un pašvaldībai, tātad arī iedzīvotājiem, finansiāli izdevīgi īstenot, jo pretējā gadījumā līguma izpilde,
kāds tas noslēgts neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām, var izraisīt apkures tarifu kāpumu
konkrētajā novada teritorijā. “Mēs nevēlamies to pieļaut.” V. Variks atzīst, ka bez saimnieciskām lietām pašvaldībā diemžēl nākas
risināt arī politiskus jautājumus, kas prasa
daudz spēka un laika patēriņu. Taču šajā
laikā gūtā pieredze ir labs starts un pamatkapitāls, lai šogad varētu vēl efektīvāk darboties un īstenot jaunus izaicinājumus.
Turpinājums 3. lpp.

Pieminot barikāžu laiku

Daugmalē
Baložos
17. janvārī 19.00 Daugmales pagasta mājā Alpi Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina ikvienu Ķekavas novada iedzīvotāju 20. jan2. stāvā pasākums Atceroties barikāžu laiku. vārī plkst. 19.00 pievienoties barikāžu atceres brīdī pie ugunskura, kas tiks degts pie
Baložu pilsētas pārvaldes ēkas. Pulcēsimies, lai pieminētu 1991. gada barikāžu dienu notikumus
Rīko Daugmales kultūras daļa.
un dalībniekus.
Visā novadā
Lai rosinātu novada jauniešu interesi par Barikāžu laiku Latvijā, tā laika
noskaņu sabiedrībā, kā arī izkoptu spēju literāri atspoguļot iegūto informāciju, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar
Ķekavas novada vidusskolām un Nacionālās apvienības Visu Latvijai!Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Ķekavas nodaļu rīko Ķekavas novada jauniešu literāro darbu konkursu MANAS ĢIMENES BARIKĀŽU LAIKA

ATMIŅAS. Konkursā aicināti piedalīties Baložu vidusskolas un Ķekavas
vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni.
Tāpat visas Ķekavas novada skolas tiek aicinātas piedalīties barikāžu
laika piemiņai veltītā akcijā, veidojot iekštelpu vai āra telpas vides
objektu, izmantojot tam īpaši paredzētus statīvus.

Atkal mēs esam ceļā – ceļā uz
laimi, ceļā uz zvaigznēm, ceļā
uz cerībām, ceļā uz nezināmo,
ceļā uz prieku, ceļā uz sapni,
ceļā uz dzīvi.
Lai Jaunajā gadā ir spēks un
drosme piepildīt savus sapņus!
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Par būvniecības iecerēm 2014. gadā
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Sagaidot jauno gadu, Ķekavas novada
pašvaldībā tiek ieskicēti svarīgākie
darbi nākamajam darba cēlienam. Arī
lielākie būvniecības plāni jau ir skaidri.
Nopietnākie būvdarbi Ķekavas novadā jau
otro gadu notiek jaunās Ķekavas sākumskolas
būvlaukumā. Šis projekts ir ļoti apjomīgs, tādēļ
jau sākotnēji tika sadalīts trīs kārtās. Pirmā no
tām ir veiksmīgi noslēgusies, top otrajā kārtā
paredzētās vēl divas ēkas, kuras līdz 2014. gada
beigām plānots arī pabeigt. Abas kārtas īsteno
būvniecības uzņēmums SIA Abora.
Nākamais lielais projekts ir simtgadīga
šķūņa pārbūve jauniešu centra vajadzībām. Patlaban noslēdzies arhitektu konkurss par tehniskā projekta izstrādi.
2014. gada būvniecības plānos ietilpst arī
Ķekavas kultūras nama siltināšanas darbi.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) apstiprinātais projekts paredz fasādes un jumta siltināšanu, kā arī pirmā stāva
vitrīnu nomaiņu kultūras nama ēkā.
Divu gadu laikā vērienīgu rekon
strukciju piedzīvos Rāmavas iela – vienlaikus tiek izstrādāti divi tehniskie projekti
infra
struktūras sakārtošanai, lai jau pavasarī varētu izsludināt iepirkumu procedūru. Viens no apstiprinātajiem ir ūdens
saimniecības projekts, kura ietvaros tiks
izbūvēti ūdensapgādes un pašteces kanalizācijas maģistrālie cauruļvadi ielas garumā.
Otrs projekts paredz asfalta seguma uzklāšanu un ietves izbūvi, kā arī apgaismojuma
sistēmas modernizēšanu.
Pērn uzsāktie remontdarbi Ķekavā,
Nākotnes ielā, šopavasar atsāksies. Pašlaik tiek izstrādāts tehniskais projekts, kas

Pļavniekkalna sākumskola pieņemta ekspluatācijā
minekļu aizsardzības inspekcijas.
Laikā, kad skola bija slēgta, ir veikti
bojāto griestu apmetuma remontdarbi, uzstādītas nepieciešamās ugunsdrošās durvis
un pēc uzņēmuma Komunālprojekts būv
ekspertu, kas veica skolas tehnisko apsekošanu, ieteikumiem – marķēti sliekšņi ar
dzeltenmelnu svītrojumu. Pēc eksperta norādījumiem vasarā plānots veikt atsevišķus
uzlabojumus, tostarp, lai sakārtotu lietusūdens sistēmu un nostiprinātu kāpnes.
Vineta Bērziņa

Veicot nepieciešamos pasākumus,
Pļavniekkalna sākumskola ir pieņemta
ekspluatācijā. Līdz ar to bērni mācības atsāka 6. janvārī – pēc skolēnu
ziemas brīvdienām.
Kā norāda pieņemšanas ekspluatācijā komisija, saskaņā ar skolas renovācijas projektu ir
izpildīti visi nepieciešamie darbi, kā arī saņemti atzinumi no atbildīgajām institūcijām –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,
Veselības inspekcijas un Valsts kultūras pie-

foto: Artūrs Zālītis

Piešķirtie Kohēzijas līdzekļi un piesaistītais Ķekavas novada pašvaldības un SIA
Ķekavas nami līdzfinansējums tiks izlietots Rāmavas ciemata individuālo dzīvojamo māju daļas nodrošināšanai ar centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas
pakalpojumiem. Saskaņā ar aktualizēto Ķekavas ūdenssaimniecības attīstības
tehniski ekonomisko pamatojumu jaunas
komunikācijas tiks izbūvētas Rāmavas,
Paegļu, Dārza, Kalna, Krasta, Kāpu un
Rītupes ielā. Diemžēl pieejamais finansējums šobrīd ar ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem neatļauj nodrošināt
pilnīgi visu Rāmavas ciematu.
Jau uzsākta Tehniskā projekta izstrāde,
ko veic atklāta konkursa uzvarētājs SIA
Firma L4, projektam jābūt gatavam 2014.
gada martā. Tūlīt pēc tam tiks organizēts
iepirkums būvdarbiem un būvuzraudzībai.
Iepirkuma procedūru veiksmīgas norises
gadījumā būvdarbi varētu sākties vasarā
un pabeigti līdz gada beigām.
Ļoti svarīgi būtu ūdensvada un kanalizācijas tīklus izbūvēt šogad, lai pašvaldība nākamajā gadā varētu īstenot paredzēto jauna asfalta seguma ieklāšanas
projektu visai Rāmavas ielai.
Rāmavas ciemata iedzīvotāji tiek aicināti
tehniskā projekta izstrādes ietvaros saskaņot projekta grafisko materiālu, norādot vēlamās pieslēguma vietas pie sava īpašuma.
Papildu informācija par projektu SIA
Ķekavas nami birojā Rāmavas ielā 17,
Rāmavā, vai pa tālruni 29255787 (galvenais
inženieris Jānis Freibergs), vai 29126835
(projekta koordinators Juris Firsts).
Juris Firsts

Ķekavas sākumskolas II kārta

Pļavniekkalna sākumskola

Ķekavas būvvalde apseko publiskās ēkas
Ekonomikas ministrija pēc traģēdijas
Zolitūdē visām būvvaldēm uzticēja
veikt pārbaudes būvlaukumos, kuros
pašlaik tiek būvētas, renovētas vai
rekonstruētas sabiedriski nozīmīgas
publiskas ēkas, kā arī pārbaudīt tās
būves, kas ekspluatācijā nodotas pēdējo
piecu gadu laikā un kurās paredzēts
vienlaikus uzturēties vairāk nekā simts
cilvēkiem.
Ķekavas novada būvvaldes būvinspektori
šobrīd jau ir pārbaudījuši gandrīz visas apzinātās būves, tajā skaitā Pļavniekkalna sākumskolu, Ķekavas sākumskolas jaunbūvi,
Ķekavas sociālās aprūpes centra vajadzī-

foto: Artūrs Zālītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piešķīrusi papildus 530 000
eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ķekavā III kārta īstenošanai, kas
paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūvi ciematā Ziedonis.

foto: Artūrs Zālītis

Arī Rāmavā būs
jauni ūdensvada un
kanalizācijas tīkli

paredz asfalta seguma nomaiņu un ietvju
izbūvi visā ielas garumā. Šovasar atjaunos
arī tiltiņu pār Ķekavas upi starp daudzdzīvokļu namiem Gaismas ielā 19, k.10, un
Nākotnes ielā 36/14.
Pēc divām veiksmīgi īstenotām kārtām
projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ķekavā plānots uzsākt trešajā kārtā
paredzētos ūdens un kanalizācijas cauruļvadu izbūves darbus ciematā Ziedonis un daļā
Rāmavas. Turpināsies arī 2013. gadā uzsāktie
būvdarbi ūdenssaimniecības projekta ietvaros Baložu pilsētā, kur darbi uzticēti būvuzņēmumam SIA Binders.
Pašlaik Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra apstiprinājusi arī divus daudzdzīvokļu namu siltināšanas projektus
2014. gadam – mājām Straumes un Tērces
Ķekavā.
Finansējuma saņemšanai KPFI iesniegts projekta pieteikums, kas paredz
nomainīt esošos apgaismes objektus
autoceļa V6 garumā, kas ved uz a/s Putnu
fabrika Ķekava. Šis projekts paredz ne
vien balstu nomaiņu, bet arī neekonomisko spuldžu aizstāšanu ar saimnieciski
izdevīgākajiem LED gaismas ķermeņiem.
Pašlaik gan nav saņemts apstiprinājums
par finansējuma piešķiršanu.
Pēc budžeta 2014. gadam apstiprināšanas domē janvāra beigās būs vairāk skaidrības, vai papildus līdz šim uzsāktajiem
būvniecības projektiem nākamgad pievienosies vēl kāds.
Inga Auziņa

SIA Maxima Latvija noliktava
bām rekonstruēto ēku, Ķekavas novada
domes ēku.
Apsekoti arī tādi būvniecības procesā
esoši objekti kā topošā automazgātava ar
biroja telpām Baložos, biroju ēka Valdlaučos, kur pašlaik norit rekonstrukcijas darbu

1. kārta, kā arī SIA Karsten – Sanitex Latvia
loģistikas centrs Rāmavā.
Daļēji pārbaudīti arī divi lielākie novada
loģistikas centri – SIA Dominante Park un
SIA Maxima Latvija noliktavas īpašumā
Abras. Maximas vadība saņēmusi norādījumus veikt sertificēta speciālista būves
tehnisko apsekošanu un saņemt attiecīgu
atzinumu par ēkas tehnisko stāvokli.
Ķekavas novada būvinspektori turpina
veikt pārbaudes. Vairākos objektos atklāti
lielāki vai mazāki pārkāpumi, kas jau novērsti. Lielākoties konstatētās nepilnības
saistītas ar dokumentāciju, nevis reālu apdraudējumu cilvēku drošībai.
Inga Auziņa
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Sākums 1. lpp.
Lūdzot domes priekšsēdētājam nosaukt būtiskākās norises pagājušajā gadā,
viņš min plašo Ķekavas novada amatierkolektīvu pārstāvniecību Dziesmusvētkos,
reprezentējot mūsu novadu un apliecinot
mūsu kolektīvu augsto profesionālo līmeni
un cilvēku entuziasmu. Arī no kultūras
organizācijas viedokļa 2013. gads ir bijis
izmaiņām bagāts. Šogad Ķekavas novada
kultūras aģentūras vietā darbu sāk jaunas
atsevišķas iestādes – kultūras centri Baložu
pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastā, kā
arī Tūrisma koordinācijas centrs. Finanšu
audits apliecināja, ka aģentūra nav saimnieciski un ekonomiski izlietojusi pašvaldības naudu. Šobrīd par vairākiem aģentūras
darbiniekiem un amatpersonām ir nosūtīta
informācija tiesībsargājošām iestādēm.
Arī izglītības jomā 2013. gads, pēc
V. Varika domām, nesis sen gaidītās pozitīvās pārmaiņas – beidzot tika īstenots vairāku
gadu desmitu ķekaviešu lolotais sapnis –
jauna Ķekavas sākumskola. Septembrī tika
atklāta sākumskolas pirmā kārta (patlaban
šajā korpusā mācās vairāk nekā 160 bērnu)
un uzsākta ēkas 2. korpusa būvniecība, kuru
plānots pabeigt līdz šī gada beigām. “Patlaban ir labvēlīgi laika apstākļi, lai pilnā sparā būvniecības process virzītos uz priekšu.”
Lai nodrošinātu būvniecības procesa nepārtrauktību un veiktu pirmos maksājumus, 2. kārtas būvniecībai tika atrasti līdzekļi jau 2013. gada pašvaldības budžetā,
taču šobrīd ir sagatavoti un nosūtīti visi
nepieciešamie dokumenti valsts aizdevuma
saņemšanai. “Ļoti ceram, ka atbildīgās institūcijas lēmums būs pozitīvs, jo ir svarīgi
skolu pabeigt, lai bērniem būtu ēdamzāle,
aktu zāle un jaunas mācību klases. Skolas
3. kārtā paredzēts izbūvēt peldbaseinu un
sporta zāli atbilstoši starptautiskajiem standartiem, lai tajā varētu rīkot nopietnas sporta sacensības. Iespējams, 2016. gadā pie
mums varētu notikt Pasaules čempionāta
florbolā ietvaros atsevišķas spēles.”
Sociālā joma ir kļuvusi bagātāka ar
jauniem pakalpojumiem iedzīvotājiem –
jauns dienas centrs Mellupos, paplašinātas Ķekavas sociālās aprūpes centra telpas un izbūvēts lifts cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. 2014. gada pirmajā pusē

foto: Krišjānis Grantiņš
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Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks: “Galvenais nav kvantitāte, bet
gan kvalitāte.”
jāpilnveido veselības aprūpes pakalpojumi
Baložu pilsētā, šis jautājums ir palicis kā
neīstenotais pagājušā gada darbs.
Raugoties no personīgā skatu punkta,
V. Variks atzīst, ka 2013. gads viņam bijis
īpašs laiks, jo izveidojusies komanda, kas ir
gatava strādāt kopīgu mērķu labā. “Šajā laikā
nācās iepazīt daudzus cilvēkus, un vislabāk
cilvēku raksturo viņa darbi. Esmu sapratis,
kuram varu uzticēties un sagaidīt kvalitatīvu
darbu un no kura – ne. Paldies maniem kolēģiem deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par atbalstu un padarīto darbu.”
Taču ne viss, protams, ir bijis rožains,
Zolitūdes traģēdija skāra arī Ķekavas novadu. Mūžībā tika pavadīta bojā gājusī
daudzu pacientu iemīļotā ģimenes ārste
Leonija Apsīte, kuras prakse atradās Valdlaučos. Šī traģēdija uzšķērda jau daudzus
gadus snaudošo problēmu būvniecības
jomā visā Latvijā, kur būvniecības ātrums
un lētums dominē pār kvalitāti.
Šī situācija izgaismoja arī problēmu Pļavniekkalna sākumskolā, kur kopš moduļu
pievienošanas skolas ēkai viss komplekss nebija nodots ekspluatācijā jau vairākus gadus.
“Protams, ka slēgt skolu uz laiku, līdz veicam
visus nepieciešamos darbus, bija ļoti nepopulārs lēmums, taču mums bija būtiska bēr-

Veic grozījumus
2013. gada pašvaldības budžetā
Ķekavas novada dome decembrī lēma
par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības budžetā 2013. gadam, to palielinot par 306 000 latu.
Kā būtiskākās izmaiņas ir jāmin tas, ka
132 000 latu tika novirzīti jaunās Ķekavas sākumskolas 2. kārtas būvniecībai, bet 79 000
latu – sociālās mājas Mellupos pirmā kredīta
summas pilnīgai dzēšanai. Savukārt 86 000
latu tika atvēlēti Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras darbinieku algu izmaksai
un sociālo iemaksu veikšanai 2013. gadā.
Tāpat dome piešķīra papildus 20 000

latu to vecāku līdzfinansēšanai, kuru bērniem nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzos. Tāpēc pašvaldība
piedāvā šiem vecākiem izmantot pašvaldības uzturētajā aukļu datu bāzē esošo
aukļu pakalpojumus vai iespēju bērniem
apmeklēt privātu pirmsskolas izglītības
iestādi, saņemot finansiālu atbalstu no
pašvaldības budžeta. Šobrīd aukļu datu
bāzē reģistrēti vairāk nekā 100 pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina aprūpi vairāk
nekā 200 pirmsskolas vecuma bērniem.
Vineta Bērziņa

nu drošība, un paldies bērnu vecākiem par
sapratni un atbalstu,” uzsver V. Variks. Viņš
piebilst, ka, pateicoties šai situācijai, tika atklātas arī citas ēkas tehniskās nepilnības, par
kurām pašvaldībai nākotnē ir jādomā. Šobrīd atklāts jautājums ir par moduļu nākotni,
un par to tuvākajā laikā nāksies diskutēt domes deputātiem kopā ar nozares speciālistiem un skolēnu vecākiem.
Ar nepietiekamo būvniecības jomas
kontroli domes priekšsēdētājs saista arī
daudzas problēmas dārzkopības kooperatīvos, ar kurām pašvaldība ikdienā saskaras.
Tāpēc viņš ir apņēmības pilns iespēju robežās palielināt būvvaldes kompetenci un
sakārtot būvniecības procesus novadā.
Ķekavas novada ārkārtas domes sēdē
9. janvārī tika nolemts izveidot komisiju
būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai, kuras sastāvā būs deputāti, pašvaldības speciālisti, neatkarīgi būvniecības jomā
sertificēti speciālisti un neatkarīgs auditorsrevidents.
Runājot par būvniecības jomu, V. Variks
pauž bažas par jaunā Būvniecības likuma
piemērošanu (paredzams, ka tas stāsies
spēkā 1. februārī), jo šobrīd vēl nav sakārtoti vairāki desmiti ar likumu saistītie normatīvie akti, un līdz ar to nav iespējams

Iedzīvotāji jautā
Kā pašvaldība motivē jaunās ģimenes iz
vēlēties Ķekavas novadu par savu dzīves
vietu?
Atbild Ķekavas novada pašvaldība:
Lai motivētu iedzīvotājus, īpaši jaunās
ģimenes, par savu mājvietu izvēlēties un
deklarēties Ķekavas novadā, pastāvīgi tiek
domāts par pašvaldības pakalpojumu un
izglītības infrastruktūras pilnveidošanu.
2013. gadā ir atklāts jaunās Ķekavas
sākumskolas pirmais mācību korpuss. Patlaban notiek otrā mācību korpusa izbūve,
līdz ar tā pabeigšanu skolā kopumā varēs
mācīties 700 bērnu. Pēdējo gadu laikā ir
atklāti divi jauni bērnudārzi – 2013. gadā

veikt būvvaldes speciālistu apmācību par
jaunajām izmaiņām.
Ceļu un ielu stāvoklis, pēc domes
priekšsēdētāja teiktā, ir viena no aktuālākajām lietām pašvaldības darbu sarakstā.
Īpaši akcents tiek likts uz ielām pēc Eiropas Savienības ūdenssaimniecības projektu īstenošanas. “Esam sakārtojuši ceļu un
ielu shēmu, tā tagad ir pārskatāma un informatīva, definējot skaidri pašvaldības un
privāto ceļu sadalījumu, lai korekti koordinētu to uzturēšanu.” Vaicājot, vai vispār ir
iespējams sakārtot novadā ielas, V. Variks
atbild, tukši nesolot, bet gan skatoties reāli:
“Protams, ka viss atduras pret naudas nepieciešamību, taču, nosakot prioritātes ceļu infrastruktūras jomā, ir iespējams pakāpeniski
šo situāciju uzlabot, jo jāsaprot, ka pašvaldībai kopumā ir jāspēj sabalansēt dažādu
jomu vajadzības. Šogad plānots rekonstruēt
Rīgas ielas posmu Baložu pilsētā līdz Olaines novada robežai.”
Kā efektīvāk risināt saimnieciskos jautājumus Ķekavā? Pēc domes priekšsēdētāja
domām, ir nepieciešams pārvaldnieks
Ķekavas pagastā. “Ja šobrīd Baložu pilsētā
un Daugmales pagastā ir pārvaldnieki, kas
ikdienā seko un kārto saimnieciskās lietas
savā teritorijā, tostarp kontrolē ēku būvniecības procesu un ūdenssaimniecības
projektu ietvaros ielu sakārtošanu, tad
Ķekavas pagastā ar vislielāko iedzīvotāju
skaitu nav šāda pārvaldnieka. Šis jautājums droši vien būs deputātu strīdus ābols,
taču ceru, ka racionālie argumenti pārspēs
emocionālos un politiskos.”
Deputātu karstās diskusijas apliecina arī
domes sēžu statistika (2013. gada 2. pusgadā,
jaunā deputātu sasaukuma laikā, notikušas 26 domes sēdes, bet 1. pusgadā – 11).
Ikviens iedzīvotājs, kuram pieejams dators, domes sēdes var vērot tiešraidē arī
internetā un pats būt par liecinieku aizrautīgajām likuma kalpu debatēm.
Arī vides jautājumiem 2014. gadā plānots pievērsties rūpīgāk, piemēram, pie
Ķekavas parka, Mežaparka Baložos un
saieta laukuma Ķekavas centrā izveides.
Turpinās darbs pie Ķekaviņas upes krastu
nostiprināšanas projektiem, meliorācijas
sistēmu jautājumiem un citiem.
Vineta Bērziņa

Daugmalē un 2010. gadā Katlakalnā. Lielu
iedzīvotāju atsaucību guvis Ķekavas novada
pašvaldības speciālistu izstrādātais bērnu
vecāku līdzfinansēšanas modelis, lai kompensētu vietu trūkumu pašvaldības bērnudārzos. Tas nodrošina iespēju algot aukli
vai apmeklēt privātu pirmsskolas izglītības
iestādi, saņemot finansiālu atbalstu no pašvaldības budžeta. Šobrīd aukļu datubāzē reģistrēti vairāk nekā 100 pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina aprūpi vairāk nekā 200
pirmsskolas vecuma bērniem.
Runājot par statistiku, Ķekavas novadā pēdējo gadu laikā vērojama tendence palielināties
oficiāli deklarēto iedzīvotāju skaitam. Ja 2010.
gadā novadā bija deklarēti 21 673 iedzīvotāji,
tad 2013. gada 12. decembrī – 22 918.
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Izvērtējot Rīgas domes saistošos
noteikumus, kas paredz biļešu cenu
diferencēšanu Rīgas sabiedriskajā
transportā, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) secinājusi, ka, nosakot atšķirīgas biļešu cenas, Rīgas dome ir
pārkāpusi cilvēku vienlīdzības principu, kas ir viena no cilvēku pamattiesībām.
“Šis princips liedz valsts institūcijām
izdot tādas normas, kas bez saprātīga
pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret
personām, kuras atrodas vienādos ap
stākļos,» norāda VARAM.
Ministrijas ieskatā vairākas Rīgas
domes saistošajos noteikumos iekļautās normas ir prettiesiskas, jo, nosakot
atvieglojumus tikai Rīgā deklarētajiem
iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotāji tiek
diskriminēti pēc to dzīvesvietas.
Tāpat VARAM norāda, ka ir grūti
atrast precedentu, kas līdzinātos Rīgas
satiksmes un Rīgas domes iecerētajam
sabiedriskā transporta cenu pieaugumam, kas pārsniedz 60% no līdzšinējām
brauciena cenām. Ministrija atgādina, ka
arī 2014. gadā Rīgas satiksmei paredzēta
pašvaldības budžeta dotācija 59 miljonu
latu jeb 85 miljonu eiro apmērā. Šīs dotācijas apmērs ir līdzvērtīgs vai pat pārsniedz citu lielāko Latvijas pilsētu kopējo
budžetu, piemēram, Daugavpils budžets
šogad bijis 58 miljoni latu, bet Liepājas –
55 miljoni latu.
VARAM ieskatā ir nepieciešams Rīgas
satiksmes darbības izvērtējums un Rīgas
domei ir jāprecizē izdotie noteikumi.
Nepieciešamības gadījumā Rīgas
dome esot gatava vērsties Satversmes
tiesā pret VARAM, kā arī sniegt tiesā
prasību pret vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāju Danielu Pavļutu, kura lēmums
atcelt diferencētās biļešu cenas Rīgas
pašvaldībai radīšot zaudējumus.
Delfi jau daudzkārt ziņoja, ka, aizbildinoties ar vēlmi veicināt dzīvesvietas deklarēšanu Rīgā, galvaspilsētas pašvaldība ir
nolēmusi no 2014. gada 1. janvāra diferencēt sabiedriskā transporta biļešu cenas, tās
paaugstinot līdz 1,20 eiro par braucienu
un vienlaikus Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem nosakot braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā. Ņemot vērā milzīgās
rindas pēc Rīdzinieku kartēm, kas dos iedzīvotājiem tiesības uz braukšanas maksas
atvieglojumiem, pirmdien galvaspilsētas
mērija paziņoja, ka nosaka divus mēnešus
ilgu pārejas periodu, kas nozīmē, ka 2014.
gada janvārī un februārī arī ārpus Rīgas
deklarētie iedzīvotāji autobusos, tramvajos
un trolejbusos varēs braukt, maksājot par
braucienu 0,6 eiro jeb 42 santīmus.
www.delfi.lv

Zviedrijas pašvaldības
meklē sadarbības partnerus
Darba grupas Ķekavā

Decembrī Ķekavas novadā viesojās
pārstāvji no piecām Zviedrijas pašvaldībām, lai dalītos pieredzē un meklētu
savstarpēji interesantas tēmas iespējamiem sadarbības projektiem nākotnē.
Tikšanos rīkoja Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas speciālisti. Zviedriju
pārstāvēja Sēderteljes, Hudinges, Nackas,
Varmdo un Jarfallas pašvaldību dažādu
jomu speciālisti.
Kultūras nama lielajā zālē visu pašvaldību pārstāvji prezentēja savu novadu, tās
priekšrocības, kā arī stāstīja par šī brīža
aktuālākajām problēmām, lai vēlāk darba
grupās sīkāk pārrunātu metodes, veidus,
kā konkrēti jautājumi tiek risināti katrā
valstī un pašvaldībā. Tika pārrunāti vides, izglītības, sociālās jomas, kā arī vispārīgi ar pārvaldi un inovācijām saistīti
jautājumi.
Pēc abpusēji vērtīgām diskusijām

foto: Inga Auziņa

Ar rīdzinieku biļetēm
pārkāpts cilvēku
vienlīdzības princips,
VARAM pieprasa
atcelt to ieviešanu

zviedri apmeklēja dažus no Ķekavas ievērības cienīgākajiem objektiem – Jaunatnes
iniciatīvu centru, Doles Tautas namu un,
protams, arī jauno sākumskolas ēku.
Zviedrijas pārstāvji nākotnē plāno pie-

saistīt finansējumu, organizēt starptautiskus projektus un sadarboties ar Latviju kā
partnervalsti, lai dalītos pieredzē, mācītos
un pilnveidotos.
Inga Auziņa

Darbu sāk kultūras centri
Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, Ķekavas novadā darbu uzsāka trīs neatkarīgi kultūras centri – Baložos, Ķekavā
un Daugmalē, kā arī izveidotais Tūrisma koordinācijas centrs.
Par centru direktoru iecelšanu amatā Ķekavas novada dome lēma domes ārkārtas
sēdē pērnā gada nogalē – 18. decembrī.
Par Ķekavas pagasta kultūras centra
direktori deputāti iecēla Vēsmu Ozoliņu,
bet par Baložu pilsētas kultūras centra direktori – Ilzi Reinholci, nosakot trīs mēnešu pārbaudes laiku. Abas pretendentes kā

atbilstošākās uz minētajiem amatiem tika
virzītas, pamatojoties uz Ķekavas novada
pašvaldības izsludinātā iekšējā personāla
atlases konkursa rezultātiem.
Par Daugmales pagasta kultūras centra
direktora p.i. tika iecelts līdzšinējais Daugmales pagasta pārvaldnieks Uģis Volosovskis, jo
iekšējā personāla atlases konkursā uz šo amatu nebija pieteicies neviens kandidāts.
Savukārt par Tūrisma koordinācijas centra direktora p.i. tika iecelts Juris Žilko, kas
iekšējā personāla atlases konkursā tika atzīts
kā atbilstošākais kandidāts. Centra direktori
savu darbu uzsāka ar šī gada 1. janvāri.

Atgādinām, ka 2013. gadā, veicot Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras
darbības, dokumentu un finanšu pārbaudi,
Ķekavas novada dome atklāja prettiesisku
rīcību un pašvaldības naudas nelietderīgu
izlietošanu. Ņemot vērā atklātos juridiskos
un finansiālos pārkāpumus, pērn 27. septembrī Ķekavas novada ārkārtas domes sēdē
tika nolemts aģentūru likvidēt, izveidojot
atsevišķus kultūras centrus Baložos, Ķekavā,
Daugmalē un Tūrisma koordinācijas centru.
Informācija par kultūras un tūrisma norisēm – interneta vietnē www.parkulturu.lv.
Vineta Bērziņa

Spēles bez datora sākušās
Daudzi vidējās un vecākās paaudzes
pārstāvji vēl atceras, kā savulaik ģimenē vakaros spēlēja domino, loto,
cirku, riču-raču un vēl citas galda spēles. Un tas nekas, ka parasti uzvarēja tikai viens, toties ikreiz – kāds cits.
Varbūt tieši toreiz mācījāmies, ka tā
ir tikai spēle un ka nākamreiz noteikti
veiksies labāk.
Pērn martā Ķekavas proaktīvā biedrība
piedalījās Ķekavas novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā un
no Ķekavas novada pašvaldības saņēma
līdzfinansējumu brīvā laika pavadīšanas
kluba Saspēle izveidei. Telpas centra izveidei apņēmās nodrošināt privātā pamatskola
Gaismas tilts 97. Ķekavas novadā ir pietiekami iespēju pavadīt brīvo laiku atsevišķām iedzīvotāju vai interešu grupām, tomēr trūkst
vietas, kur atpūsties kopīgi visai ģimenei.
Projekta mērķis bija iegādāties vairākas galda un sporta spēles, kuras būtu piemērotas
dažāda vecuma cilvēkiem un ļautu aktīvi
pavadīt laiku, kā arī atrast jaunus draugus,
jo galda spēles galvenokārt var spēlēt nevis

viens, bet gan vismaz divatā vai trijatā. Ne
jau velti klubam dots nosaukums Saspēle.
Kluba atklāšanas pasākumam izvēlējāmies devīzi Spēles bez datora, lai mudinātu
ķekaviešus, it īpaši jauniešus, savus brīvos
brīžus pavadīt nevis vienatnē un pie dator
ekrāna, kā pēdējā laikā ierasts, bet gan iet
laukā no mājas.
Un tā 13. decembrī privātās pamatskolas
Gaismas tilts`97 nelielajā zālītē dūc kā bišu
stropā. Bērni ir sajūsmā, jo tik daudz dažādu
spēļu vienuviet līdz šim viņi nav redzējuši.
Divi aizrautīgi nodarbojas ar galda futbolu, citi jau spēlē šahu un dambreti, vēl kāds
apgūst SCRABBLE, bet divi iemēģina galda
tenisa raketes pie jaunā galda. Lai iemācītos
kādu spēli vai to uzspēlētu, dažbrīd talkā jānāk arī mammai vai tētim, vai arī skolotājai.
Bet jautrības un prieka netrūkst. Taujāti, vai
un kā patīk, atbilde skan: “Vareni!” Brīvā
laika pavadīšanas centrs Saspēle tiek atklāts.
Šādas spēļu pēcpusdienas var rīkot arī
turpmāk – gan individuāli, gan kolektīvi,
tikai iepriekš jāpiesakās.
Biedrība iecerējusi turpmāk rīkot arī
radošās darbnīcas un latviešu gadskārtu

svētku svinēšanas pasākumus, lai, sadarbojoties dažādām paaudzēm, smeļoties
un pilnveidojot jaunas zināšanas, rastos
iespējas īstenot savas idejas un aktīvi, jauki
un lietderīgi pavadītu brīvos brīžus.
Varbūt tev ir vēlēšanās uzspēlēt galda
tenisu vai kādu citu galda spēli, bet nav
partnera? Iespējams, ka tev ir zināšanas
vai prasmes, kuras tu labprāt iemācītu vēl
kādam? Bet varbūt tu vēlētos piedalītos kādas ballītes sarīkošanā? Ķekavas proaktīvā
biedrība aicina uz sadarbību ikvienu Ķekavas novada iedzīvotāju jebkurā vecumā,
ikvienu individuāli vai ar ģimeni nākt pie
mums ar savām idejām, kā saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku mācoties, sportojot, dancojot, dziedot un kontaktējoties savā
starpā. Jo īstenībā mēs nemaz nezinām, cik
daudz mums līdzās ir jauku, gudru, sirsnīgu, interesantu un atsaucīgu cilvēku.
Pieteikties uz spēļu vakariem var privātā pamatskolā Gaismas Tilts 97: Nākotnes iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Tālrunis: 67937884,
e-pasts: gt97@gt97.lv
Ķekavas proaktīvā biedrība
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Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložos
nās par papildu atkritumu izvešanu, jo tas ir
iekļauts jau marķētā maisa cenā. BKS skaidro, ka šos maisus iedzīvotāji var izmantot,
kad viņiem ir neplānoti palielināts sadzīves
atkritumu daudzums (piem., svinības), kā
arī tajos ir iespējams ievietot zarus un lapas,
kurus aizliegts ievietot sadzīves atkritumu
konteinerā. Marķētie atkritumu maisi ir jānovieto pie sadzīves atkritumu konteinera,
un darbinieks tos savāks sadzīves atkritumu
konteinera tukšošanas reizē.
SIA Ragn-Sells veic juridisko klientu apkalpošanu bez starpniekiem, kā arī
iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams
būvgružu konteiners, jāzvana Ragn-Sells
klientu centram – tālr. 80000288.
Īpašs lūgums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri veic
vai plāno veikt jebkādus remontdarbus
(kapitālais remonts, kosmētiskais remonts
utt.) – sazvaniet Ragn–Sells un novietojiet būvgružu konteineru pie jūsu kāpņu
telpas. Būvgružu novietošana sadzīves atkritumu konteineru laukumos ir aizliegta,
un SIA Ragn–Sells ir tiesības pieprasīt par
to savākšanu atsevišķu samaksu, kas tādā
gadījumā būs jāapmaksā visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kurai attiecīgais
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas laukums ir piesaistīts.
Baložu komunālā saimniecība aicina
Baložu pilsētas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā (sadzīves atkritumu laukumos ir novietoti konteineri
atkritumu šķirošanai), kā arī sadzīves atkritumus novietot konteineros, nevis pie
konteineriem, un aizvērt konteineru vākus. Atgādinām, ka sadzīves atkritumu
konteineros ir aizliegts bērt arī lapas, za-

Viena no būtiskākajām SIA Baložu
komunālā saimniecība (BKS) darbības jomām ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložu pilsētā. Faktiski sadzīves atkritumu izvešanu veic
SIA Ragn-Sells, bet BKS nodrošina
sadzīves atkritumu laukumu (tās apsaimniekotajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām) apsaimniekošanu un
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
organizēšanu privātpersonām.
No 2013. gada 1. novembra (sākot ar rēķinu
par 2013. gada decembri) mainīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība daudzdzīvokļu mājās, maksa par atkritumu izvešanu
tiks sadalīta atbilstoši atsevišķo īpašumu, t.i.,
dzīvokļu skaitam. Respektīvi, katram sadzīves
atkritumu laukumam ir piesaistītas konkrētas
dzīvojamās mājas, uz kuru dzīvokļu skaitu
ir sadalīta maksa un pieskaitīta lielgabarīta
atkritumu izvešana. Ar precīzu aprēķinu var
iepazīties Baložu komunālās saimniecības interneta vietnē www.sia-bks.lv vai klātienē K.
Barona ielā 1, Baložos, pieņemšanas laikos.
Privātmājām Baložu pilsētā kārtība
nemainās. Tām tiek veikta sadzīves atkritumu apsaimniekošana ar priekšapmaksu par periodu – katra kalendārā gada
pirmais un otrais pusgads, kad attiecīgi
iepriekšējā gada decembrī vai esošā gada
janvārī un jūnijā/jūlijā tiek izrakstīti rēķini
par periodiem janvāris – jūnijs un jūlijs –
decembris. Rēķina apmaksa jāveic līdz tā
mēneša beigām, kad tas izrakstīts.
Privātmājām ir arī pieejams papildu pakalpojums – marķēti atkritumu maisi, kurus
var iegādāties BKS kasēs. Izmantojot šos
maisus, iedzīvotājiem nav papildus jānorēķi-

rus un būvgružus. Šķiroto atkritumu konteineri ir marķēti ar attiecīgām uzlīmēm
(plastmasa, papīrs un stikls), kā arī atšķiras konteineru izskats un krāsas.
Lielgabarīta atkritumu (piem., mēbeles)
izvešana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājiem tiek veikta vienu reizi nedēļā.
Baložos ir sešas lielgabarīta atkritumu novietnes – K. Barona ielā 1, Rīgas ielā 16a,
Rīgas ielā 21, Smilšu ielā 2/4, Uzvaras pr. 9
un Uzvaras pr. 12. Lielgabarīta atkritumi jānovieto pie sadzīves atkritumu laukumiem,
kas atrodas minētajās adresēs. Privātmāju
iedzīvotājiem ir jāzvana un jāpiesaka lielgabarīta atkritumu izvešana, un darbinieks
piebrauks pie jūsu mājas, kur tiks ne tikai
savākti lielgabarīta atkritumi, bet arī novērtēts to apjoms, par ko tiks sagatavots rēķins.
Baložu komunālās saimniecības
darba laiks 2014. gadā
• Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.30-19.00
• Otrdienās 8.00-12.00 un 12.30-16.30
• Trešdienās 8.00-12.00 un 12.30-16.30
• Ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.30-16.30
• Piektdienās 8.00-13.30
• Pieņemšanas laiks paliek nemainīgs –
pirmdienās 17.00-19.00
Kase K. Barona ielā 1
• Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.30-19.00
• Trešdienās 10.30-14.30 un 15.00-19.00
• Piektdienās 8.00-13.30
Kase Jaunatnes ielā 1
• Otrdienās 8.00-12.00 un 13.00-17.00
• Ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Dace Zilvere

Biedrība Aktīvai Ķekavai realizējusi
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu Atpūtas vietas Dambītis paplašināšana.

foto No biedrības arhīva

Projekta ietvaros paplašināta iedzīvotāju
iecienītā atpūtas vieta Dambītis, sakārtojot
un labiekārtojot papildus teritoriju aptuveni 6000 m2 platībā. Veikta meža teritorijas tīrīšana, veidojot to kā parku, uzstādītas lielās šūpoles, malkas novietne, astoņi
soliņi, četras atkritumu urnas un trīs velosipēdu statīvu komplekti.
Teritorijas pieejamībai izveidota mul
čēta gājēju taciņa, kā arī norādes gājējiem. krasts un īstenots Eiropas Zivsaimniecības
Aicinām novada iedzīvotājus izbaudīt jau- fonda (ESF) pasākuma Teritoriju attīstības
nās atpūtas iespējas, kā arī ar saudzību iz- stratēģiju īstenošana aktivitātē Ciematu,
turēties pret labiekārtojuma elementiem.
kuros veic zivsaimniecības darbības, atjauProjekts
(Nr.11-04-ZL17-Z401104-nošana un attīstība.
000001) tika iesniegts partnerībā DaugavProjekta kopējās izmaksas bija 4148 lati,

Paplašina atpūtas vietu Dambītis
90% no tiem bija EZF finansējums, un
10% līdzfinansējusi Ķekavas novada pašvaldība, atbalstot projektu atklātā neval
stisko organizāciju projektu konkursā.
Zane
Ešenvalde

Risina lietus ūdens novadīšanas problēmu
Ķekavas novada pašvaldības rīkotajā nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā pašvaldības finansējumu saņēmis dzīvokļu īpašnieku biedrības Gaismas 6 izstrādātais projekts Drošas un sakārtotas vides izveide pie daudzdzīvokļu
mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā.
Projekts paredz lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūvi. Pašlaik ir izstrādāts teritorijas labiekārtošanas tehniskais projekts.
Saskaņā ar to darbus plānots veikt 2014. gada laikā. Ieceri finansē Ķekavas novada pašvaldība.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība Gaismas 6

Pulcējas
bezsaimnieka
kaķu aprūpētāji

Ar kopsavilkumu par aizvadīto gadu
un svētku pusdienām 2013. gada nogalē noslēdzies būtisks etaps kaķu mīlētājiem. Ķekavas novadā tie ir aptuveni 15 cilvēki, kas pilnīgi brīvprātīgi
velta savu laiku un enerģiju bezsaimnieku dzīvnieku aprūpei.
Lai Ķekavas novada domes vārdā
pateiktos brīvprātīgā darba veicējiem,
gada noslēguma pasākumā pievienojās
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Andis Adats.
Projektu ar Ķekavas novada pašvaldības atbalstu īsteno dzīvnieku patver
sme Mežavairogi, tās vadītāja Danuta
Priede, atskatoties uz paveikto, atzīst,
ka aizvadīts smags, ļoti emocionāls, bet
produktīvs posms. Ne mazums pūļu veltīts, lai mainītu sabiedrības attieksmi un
vairotu sapratni.
Līdz šim paveikts daudz. Jau kopš
2012. gada tiek apmācīti kaķu barotāji,
2013. gadā Ķekavas novadā – Baložos,
Titurgā un Ķekavā – izvietotas arī pirmās oficiālās kaķu barošanai paredzētās
mītnes. Tāpat 2013. gada vasarā tika
pieņemti jauni Ķekavas novada saistošie
noteikumi, kas paredz, ka bezsaimnieka
kaķus drīkst barot tikai tam īpaši paredzētās vietās.
Ķekavas novads ir pirmais Latvijā,
kas kompleksi risina bezsaimnieku kaķu
aprūpes jautājumus. Arī turpmāk tiks
uzturēta iedibinātā kārtība un pamazām
no klaiņojošiem kaķiem atbrīvos daudzdzīvokļu namu pagrabus, līdz ar to mazinot dzīvnieku pārnēsāto infekciju izplatību un vairojot iecietību un izpratni
sabiedrībā.
Inga Auziņa

Informācija
zvejniekiem
Lūdzam Ķekavas novada zvejniekus pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu
izmantošanai 2014. gadam atbilstoši
30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos,
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.
Atgādinām, ka Ķekavas novada teri
torijā noteikti šādi rūpnieciskās zvejas
rīku limiti: Daugavā – trīs murdi; Rīgas
HES ūdenskrātuvē – 12 murdi. Plašāka
informācija pa tālruni 67847167.
Vides un labiekārtošanas daļa

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris

6 sports
Sacensību kalendārs
LČ flobola spēle
14. jan
Ķekavas
2. līga (vīr.) Ķekavas Bulldogs21.00-23.00 sporta klubs
FK Jūrmala

Skrējiens pa Losandželosas ielām ASV

Baložu
3. līgas spēle futbolā (vīr.)
14. jan.
vidusskolas
Ķekavas novads-Darba
21.15-22.15 sporta
Rezerves
komplekss
Latvijas basketbola
16. jan.
Ķekavas
alternatīvās līgas spēle (vīr.)
20.15-21.30 vidusskola
BK Just-BK Filter-RTG
Baložu
3. līgas spēle futbolā (vīr.)
16. jan.
vidusskolas
Ķekavas novads-Jaunais
21.15-22.15 sporta
Dinamietis 2*
komplekss
LČ florbola spēle virslīgā
19. jan.
Ķekavas
(siev.) Ķekava-Ķekavas
13.00-15.00 sporta klubs
Bulldogs
20. jan.
Ķekavas
Dubultamatieru līgas spēle
19.00-20.30 vidusskola (vīr.) RXG/Ķekava-Kodols
21. jan.
Ķekavas
LČ flobola spēle 2. līga (vīr.)
21.00-23.00 sporta klubs Ķekavas Bulldogs-RSU
Latvijas basketbola
23. jan.
Ķekavas
alternatīvās līgas spēle (vīr.)
20.15-21.30 vidusskola
BK Just-BK Filter
25. jan.
Ķekavas
Latvijas čempionāts novusā
10.00-20.00 sporta klubs (virslīga)

4. janvārī notika ikgadējais Jaunā
gada 5 km skrējiens pa Losandželosas
(ASV) naksnīgajām ielām, kur piedalījās Ķekavas novada sportists Kaspars
Briška.

25. jan.
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā
16.00-18.00 sporta klubs (siev.) Ķekavas Bulldogs-Ādaži

27. jan.
19.00-20.30
28. jan.
21.00-23.00
29. jan
20.00-21.30
01. feb
10.00-20.00
02. feb
10.00-16.00
02. feb
12.00-13.30
06. feb
20.45-23.00

Ķekavas
sporta klubs
Ķekavas
sporta klubs

Latvijas čempionāta spēles
futbolā (jauniešiem)
Latvijas čempionāts novusā
(2. līga)
Dubultamatieru līgas spēle
Ķekavas
(vīr.) ThermoKid/Ķekavavidusskola
Mārupe/Sport2000
Ķekavas
LČ flobola spēle 2.līga (vīr.)
sporta klubs Ķekavas Bulldogs-Līgatne
Ķekavas
Maksibasketbola līgas spēle
vidusskola (vīr.50+) Ķekava-Kolonna
Ķekavas
LČ novusā (sievietēm)
sporta klubs
Florbola turnīrs Čempiņa
Ķekavas
kauss (pirmsskolas vecuma
sporta klubs
bērniem)
Ķekavas
Maksibasketbola spēle
vidusskola (vīr.50+) Ķekava-Ikšķile
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā
sporta klubs (siev.) Ķekava-Ādaži

07. feb
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā (vīr.)
20.15-22.30 sporta klubs Ķekava-Ulbroka/Masters
08. feb
12.00-16.00
09. feb
9.00-14.00
09. feb
16.00-18.00

Ķekavas
sporta klubs
Ķekavas
sporta klubs
Ķekavas
sporta klubs

Latvijas čempionāta spēles
futbolā (jauniešiem)
Latvijas čempionāta spēles
futbolā (jauniešiem)
LČ florbola spēle virslīgā (siev.)
Ķekavas Bulldogs-Ķekava

09. feb
Ķekavas
LČ florbola spēle virslīgā (vīr.)
19.00-21.00 sporta klubs Ķekavas Bulldogs-Ķekava

Izglītība
Sākas bērnu reģistrēšana
uzņemšanai 1. klasē
8. janvārī sākās bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē visās Ķekavas novada
izglītības iestādēs 2014./2015. mācību
gadam.
Lai reģistrētos izvēlētajā izglītības ie
stādē, jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums;
• bērna dzimšanas apliecība vai cits
dokuments, kurā minēts bērna personas
kods;
• vecāka personu apliecinošs dokuments (aizbildnim – bāriņtiesas lēmums,
kas apliecina aizbildniecību).
Inga Auziņa

Kaspars Briška

foto: No personīgā arhīva

26. jan.
9.00-16.00
26. jan.
10.00-20.00

Tā kā biju treniņnometnē Kalifornijā, nolēmu piedalīties un pārbaudīt savu šī brīža
gatavību. Starts tika dots plkst. 19.00, kad
saule jau bija norietējusi, un 2000 dalībnieku
devās distancē. Neskatoties uz spēcīgo konkurenci, jau no pirmajiem distances metriem izdevās izvirzīties vadībā un diktēt
skrējiena tempu. Pēc noskrietiem 3 km
kāpināju tempu un atrāvos no konkurentiem. Finišēju lepnā vientulībā ar jaunu
trases rekordu 15 minūtes 18 sekundes,
apsteidzot tuvāko sekotāju par pusminūti.
Ar pirmo šī gada startu esmu ļoti apmierināts un ar lielisku noskaņojumu turpināšu
gatavoties Eiropas komandu čempionātam, kas norisināsies 21. un 22. jūnijā
Rīgā, un Valsts čempionātam vieglatlētikā.
Saku lielu paldies Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai par finansiālo atbalstu un iespēju gatavoties svarīgākajām
sacensībām piemērotos apstākļos.
Kaspars Briška

Finansējums Ķekavas novada sportistiem
Ar Ķekavas novada domes lēmumu ir
apstiprināts nolikums Par finansējuma
sadali Ķekavas novada sportistiem
un izveidota vērtēšanas komisija, kas
atbilstoši nolikumam piešķir finansējumu Ķekavas novadā deklarētajiem
sportistiem.
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra jau četrus gadus pilda vienu no funkcijām - finansiāli atbalsta Ķekavas novadā
deklarētos sportistus. Pēc vienota nolikuma, kas nosaka kārtību, kādā piešķir sportistiem finansējumu, saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību.
Nolikums Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem ir sadalīts trīs
daļās. Masveidības fonda finansējums, kas
tiek piešķirts atbilstoši sportā iesaistīto
bērnu, jauniešu un pieaugušo skaitam.
Rezerves fonda līdzekļi, kas tiek piešķirti
neparedzētiem ar sportu saistītiem izde-

vumiem. Balvu fonds, kas tiek piešķirts
par sportistu plānotajiem sasniegumiem
un iegūtajiem rezultātiem.
Pēc nolikuma Par finansējuma sadali
Ķekavas novada sportistiem 2013. gadā no
masveidības fonda vienam sportistam tika
piešķirti:
• Ls 32,35 – sportistam – pieaugušajam
• Ls 19,72 – sportistam – bērnam (līdz
6 g.v.)
• Ls 60,67 – sportistam – jaunietim (725 g.v.)
Piešķirtais finansējums biedrībām,
sporta klubiem, individuālajiem sportistiem 2013. gadā: ūdenssporta klubam
Kambīze – Ls 1075,63, Ķekavas svarbumbu
celšanas klubam – Ls 1684,14, Zelta Rati –
Ls 252,20, futbola skolai Metta – Ls 4533,04,
sporta klubam SAVAGE ARCHER –
Ls 1062,08, florbola klubam Ķekava –
Ls 5326,98, futbola klubam Auda –
Ls 5901,99, futbola klubam Ķekava –

Ls 580,18, Kusties! – Ls 386,04, florbola klubam Ķekavas Bulldogs – Ls 18 743,70, regbija klubam Miesnieki – Ls 4154,35, sporta
klubam Daugmale – Ls 2806,57, Lāčplēša
Cīņu Leģions – Ls 1471,24, Labie nodomi –
Ls 734,81, aktīvās atpūtas kompleksam
LAPSU KALNS – Ls 851,71, Ķekavas vingrošanas klubam FEJA – Ls 596,97, Ķekavas novada jauniešu un pieaugušo, veterānu basketbola komandām – Ls 10 522,99,
Baložu vidusskolas velodrošības komandai – Ls 2450,90, Jātnieku sporta klubam
Temperaments – Ls 494,85, džudo klubam
BOSKO – Ls 867,68, Ķekavas novada novusa komandām – Ls 1042,88, futbola
komandai Ķekavas novads – Ls 1202,09,
SO Valdlauči – Ls 463,89 un individuālajiem sportistiem – Ls 12 793,10.
Nolikumu Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem varat apskatīt interneta vietnē http://sports.kekava.lv.
Dace Cīrule

Apstiprina sporta stratēģiju 2014. – 2016. gadam
Ķekavas novada dome decembrī apstiprinājusi Ķekavas novada sporta aģentūras
izstrādāto darbības stratēģiju nākamajiem
diviem gadiem. Tā balstās uz vīziju – Ķekavas novads kā starptautiskas un nacionālas nozīmes sporta centrs, kur ikvienam
novada iedzīvotājam un viesim pieejama
iespēja sportot un gūt panākumus atbilstoši katra spējām, vēlmēm un interesēm.
Lai sports būtu kvalitatīvas dzīves neatņemama sastāvdaļa arvien vairāk cilvēku, kā

prioritāte izvirzīta infrastruktūras sakārtošana un sporta pieejamības nodrošināšana
ikvienam novada iedzīvotājam neatkarīgi no
vecuma un sagatavotības līmeņa.
Mērķu sasniegšanai definēti veicamie
uzdevumi: labiekārtot sporta bāzes esošajiem sporta veidiem, tostarp pielāgojot tās
personām ar invaliditāti, pilnveidot sporta
bāzes treniņnometņu organizēšanai, kā arī
attīstīt vienotu veloceliņu tīklu novadā.
Stratēģija paredz gan būvēt jaunus, gan

arī rekonstruēt un uzlabot esošos sporta
laukumus novadā, attīstīt atbilstošu vidi
ūdens sporta veidiem, būvējot bāzi pie Rīgas HES ūdenskrātuves, rīkot pasākumus
un sacensības novadā pārstāvētajos sporta
veidos, kā arī atbalstīt un popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Ar stratēģiju var iepazīties www.kekavas
novads.lv sadaļā Domes sēdes – Publiskie
lēmumi.
Inga Auziņa
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Mazliet pasauli sasildīt

foto: Kristaps Kļaviņš

Mirkļi no labdarības koncerta
Peterborough Latviešu biedrības pārstāvēm –
Ivetai Sūnai un Inesei Asermanei, biedrībām Sidrabaine un Ozols, Laurim Lauskim –
Anglo Baltic New vadošai personai, kas
palīdzēja ar dāvanu sarūpēšanu no citām
Anglijas pilsētām, šoferim kurjeram Aivaram, kurš jau otro gadu nesavtīgi un pašaizliedzīgi par brīvu piegādā paciņas, Ķekavas
novada pašvaldības sociālajam dienestam
par sadarbību informācijas izplatīšanā, biedrības Polārblāzma dāmām, kuras arī sarūpēja dāvaniņas piecām ģimenēm, Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūrai, visiem
dejotājiem, atbalsta personālam, lieliskajiem
deju kolektīvu vadītājiem – Aijai Ārei, Ilantai Jātniecei, Vitai Timermanei, Artim
Puriņam, Ivetai Tamanei, Dainai Marijai
Zozuļai un Līgai Freimanei.
Dina Mateusa

trakajā deju virpulī biksēm vīle pušu!
Apledojušie ceļi gan aizkavēja ziemeļbriežu skrējienu un kamanu raito braucienu, tāpēc sarūpētās dāvaniņas vēl bija ceļā.
Taču, kad tās visas būs veiksmīgi nogādātas Ķekavā, rūķi apciemos katru ģimeni,
aprunāsies klātienē un pasniegs sarūpēto.
Dāvanas saņēma arī Peterborough tautas
deju kolektīvs Anglijā, kas tur, tālumā,
kopj un pilnveido latviešu skatuviskās tautas dejas mākslu un tradīcijas. Sidrabaine
un Zīle dāvina Peterborough dejotājām
baltās linu zeķītes. Ar dzimtenes sajūtu
azotē, lai tad nu arī deju solis raitāks un
vairojas dejotprieks!
Patiess prieks, ka šī projekta realizēšanā
ir piedalījušies tik daudzi. Tāpēc liels un
sirsnīgs paldies labdarības koncerta tapšanā,
realizēšanā un dāvanu sarūpēšanā ir jāsaka

Izmanto programmas Eiropa pilsoņiem iespējas

Šogad ir paredzēts novadīt apmācību semināru,
kā arī turpināt iepriekš aizsāktās aktivitātes nacionālā partneru tīkla veidošanā. Biedrība plāno uzsākt konsultāciju sniegšanu, lai palīdzētu
interesentiem aizpildīt projekta pieteikuma
veidlapas finansējuma ieguvei.
Pieteikšanās termiņi finansējumam:
1. darbība. Eiropas piemiņa un Eiropas pilsonība – 1. marts. 2. darbība. Demokrātiskā
iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība: sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās 1. marts un 1. septembris; sadraudzības pašvaldību tīklojumi – 1. marts un 1. septembris;
pilsoniskās sabiedrības projekti – 1. marts.
Biedrībai Solis tuvāk radies viedoklis, ka
sabiedrībai kopumā nav skaidra programmas stratēģija, nav sadarbības partneru gan
nacionālā, gan starptautiskā līmenī, kā arī ir
ievērojama finansiāla atkarība, jo finansē-

jums tiek sniegts projekta beigās. Tomēr, lai
veiksmīgi turpinātu apgūt programmas Eiropa pilsoņiem finansējumu nākamajā periodā
2014.–2020. gadā, biedrība aicina sekot informācijai interneta vietnē www.solistuvak.lv,
aktīvi iesaistīties turpmākajos semināros vai
projektos, kļūt par mūsu partneri, aizpildot
reģistrācijas veidlapu Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centra – Latvija interneta
vietnē www.ecrc-lv.com sadaļā Partneri.
Pērn no 15. līdz 20. oktobrim biedrības
Solis tuvāk pārstāvji piedalījās projekta Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centrs
noslēguma seminārā, kurš norisinājās Ban
sko pilsētā Bulgārijā.
Šis ir starptautisks projekts, kurā projekta darbības laikā apvienojās nevalstiskās organizācijas no septiņām valstīm: WoMentor
(Austrija), IDA Network (Bulgārija), HRDC
(Grieķija), ALDA (Itālija), Butterfly Dreamer
(Rumānija), LAZ (Slovēnija) un Solis tuvāk
(Latvija). Projekta laikā kopā notikuši 17
semināri, kuros piedalījušies 564 dalībnieki,
informatīvās dienas, kurās piedalījušies 499
dalībnieki, un partnerorganizāciju interneta

vietnēs reģistrējušās 229 organizācijas, kas
vēlas iegūt partnerus, lai realizētu projektus
programmā Eiropa pilsoņiem.
Biedrība Solis tuvāk pateicas visiem semināra dalībniekiem, lektoriem un atbalstītājiem, novēl veiksmi un panākumus nacionālā
līmeņa sadarbībā, jaunu ideju un projektu
realizēšanā starptautiskā līmenī mūsu kopīgās
sabiedrības interesēs.
Linda Znotiņa

foto: No biedrības arhīva

Biedrība Solis tuvāk ir ieguvusi finansējumu programmā Eiropa pilsoņiem, lai
arī 2014. gadā turpinātu iepriekšējā gadā
aizsākto Eiropas pilsoniskās sabiedrības
resursu centrs – Latvija darbību.

Tikšanās ar deputātiem
Aicinām iedzīvotājus uz diskusiju klubu
Tikšanās ar deputātu 28. janvārī plkst.
18.00 Ķekavas kultūras nama mazajā
zālē.
Runāsim par budžetu 2014. gadam,
par nodokļu politiku, nekustamā īpašuma un citu nodokļu prognozēm, par
īpašumu kadastrālo vērtību un citiem
jautājumiem. Padomājiet, varat sagatavot
jautājumus rakstiski.
Šoreiz uzaicināti:
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks, Finanšu komitejas deputāti
Juris Krūmiņš, Arvīds Platpers, Linda
Danileviča, Andis Adats, Juris Jerums,
Maksims Volkovičs, finanšu speciālistes
Skaidrīte Klūdziņa un Ingrīda Mašonska,
izpilddirektors Aivars Liškovskis.
25. februārī tiksimies ar Kultūras un
sporta komitejas deputātiem.

Ziemassvētkiem tuvojoties, viens
brangs pulks visu paaudžu Ķekavas
dejotāju 12. decembrī aicināja uz labdarības koncertu Pasauli sasildīt.
Jau otro gadu šādu pasākumu organizē biedrības Ozols, Sidrabaine un Peterborough Latviešu biedrība Lielbritānijā.
Šķiet, tā varētu kļūt par skaistu, mīļu un
jauku tradīciju – ik gadu rīkot labdarības
koncertu. Šoreiz tika iepriecinātas visas
novada daudzbērnu ģimenes.
Šajā reizē tā no sirds dejoja un savu
mīlestību, prieku, sirsnību un mīļumu dejā
dāvināja deju kolektīvi Sidrabaine un Zīle,
Ķekavas vidusskolas mūsdienu deju grupa
Versija, Mazā Versija, Ķekavas privātās pamatskolas Gaismas Tilts 97 mūsdienu deju
grupa Krikši un Superkrikši, Ķekavas kultūras nama bērnu deju kolektīvs Daina.
Visi kopā un katrs atsevišķi centās radīt
svētku sajūtu, sūtīt labas domas un aizšķilt
prieka dzirksti. Dažiem dejotājiem šis bija
īpašs koncerts, jo tā bija viņu pirmā uzstāšanās. Netrūka jau arī satraukuma, bet apziņa, ka var dāvāt smaidu un prieku, bija pāri
visam. Taču neiztikt arī bez kāda kurioza –

Senioriem

Projekta Eiropas pilsoniskās sabiedrības resursu centrs noslēguma seminārs
Bansko pilsētā Bulgārijā.

Pateicība

Ķekavas pensionāri pateicas Ķekavas novada sociālā dienesta vadītājai Ņinai Timermanei par noorganizēto brīnišķīgo
svētku koncertu Ķekavas kultūras namā,
kur mūs kārtējo reizi pārsteidza un iepriecināja Ķekavas novada sporta skolas
mākslas vingrotājas. Viņu sniegums mūs
saviļņoja, tikai žēl, ka pasaka tik ātri beidzās. Uz skatuves bija ap 70 mākslinieču,
no kurām ap 30 pavisam mazas meitenes –
visas eleganti sapucētas.
Treneres Vita Mikitanova un Aina
Ancīte atzinās, ka šādu uzvedumu var atļauties sagatavot tikai reizi gadā, jo pārējā laikā viss darbs jāvelta sacensībām un
konkursiem, lai gūtu panākumus.
Treneru darbs ir nenovērtējams, lai
no mazajiem ķipariem izaugtu lielas
mākslinieces. Roka jāpieliek arī tērpu
šūdināšanā, neviens tērps netiek uzvilkts
bez Vitas vai Ainas adatas dūriena.
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu
un vēlam izturību, darba prieku un panākumus jaunajā gadā. Laimīgu Jauno gadu!

Apsveicam

Vai var uzkāpt debesīs pa vienu
saules staru?
Var, ja tev ir tik daudz pavasaru,
ja ir tavas zemes kokiem tik daudz
zaru,
kas var saules matus
spīdīgos un garos
izķemmēt ar zaļu ķemmi
miljons staros,
ja ar katru dzīsliņu, ar katru diegu
tevī dzīvs tavs karogs.
/O. Vācietis/

S

irsnīgi apsveicam Jāni Cauni
80 gadu dzīves jubilejā un novēlam labu veselību, dzīvesprieku un
daudz radošu panākumu!
Pensionāru biedrība Polārblāzma
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Dārgie novadnieki!
Esam pārkāpuši kārtējā gada slieksni un sagaidījuši
2014. gadu, kas Latvijas valstij ir nesis jaunas būtiskas
pārmaiņas – eiro nomainot latus.
Arī mums katram brīdis, kad gadi satiekas uz īsu
brīdi, ir kas maģisks un īpašs, jo sirdī vienlaikus iezogas
gan prieks, gan neziņa par nākamā gada norisēm. Tas ir
brīdis, kad kaļam jaunas idejas un plānojam jaunus darbus.
Mēs katrs ar savu labo apņemšanos, labo darbu varam pārvērst savu un
līdzcilvēku dzīvi gaišāku. Mums katram ir pa spēkam mainīt pasauli labāku.
Ja raugāmies no astroloģijas viedokļa – tad nākamais Zirga gads solās būt
dinamisks, jo Zirgs ir varenuma, ātruma, neatlaidības un labvēlības simbols.
Vēlu jums apņēmību un neatlaidību īstenot savas idejas Jaunajā 2014. gadā!
Valts Variks
Jaunais 2014. gads uzņem savu gaitu. Ar labiem nodomiem
viens otram kā vienmēr novēlam veiksmi, panākumus
darbā un laimi personīgajā dzīvē!
Viens no galvenajiem uzdevumiem ir apstiprināt
2014. gada budžetu. Šī gada budžets prasījis nopietnu
pieeju visiem tēriņiem mūsu pašvaldībā. Kā vienmēr visus
apmierināt nebūs iespējams, un tamdēļ obligāti jānosaka
visās nozarēs, iestādēs, uzņēmumos darbības prioritātes
finanšu tēriņiem.
Ķekavas novada domei nepieciešams rīkoties operatīvi visu problēmu
risināšanai. Visu nozaru speciālistiem ar atbildības sajūtu pildīt savus tiešos
pienākumus.
Pamatuzdevumi ir turpināt Ķekavas sākumskolas būvniecību un uzsākt
jaunatnes centra celtniecību. Turpināt visus uzsāktos darbus novada teritorijā,
kas saistīti ar ūdensvadu, siltumtrašu, spiedvadu būvniecību, ielu un ceļu
stāvokļa sakārtošanu.
Darba ir daudz, rezultāti būs tikai tad, kad mēs katrs savā vietā apzinīgi
pildīsim savus tiešos pienākumus. LAI MUMS VISIEM VEICAS JAUNAJĀ
GADĀ!
Juris Krūmiņš
Es esmu pateicīgs visiem novada vēlētājiem par
parādīto uzticību un godu pārstāvēt viņu intereses
novada domē. Paldies, ka novērtējat manu četru
gadu darbu! Ir sācies jauns domes darbības
posms, un mēs kopā varam šo darbu turpināt,
tādēļ apliecinu to, ka darīšu visu iespējamo, lai
neatbildētie jautājumi tiktu atbildēti, caurspīdīguma
principi būtu ievēroti un iedzīvotāji tiktu informēti par notiekošo novadā.
Kaut gan aizejošā gada nogali Valdlauču ciema iedzīvotāji pavadīja
bez eglītes gaismas rotājuma un novada centra uzmanības, mēs kopā
turpināsim prasīt domei labiekārtot mūsu dzīves vietu, sakārtot ielas
Rāmavā, attīstīt kanalizācijas un ūdens sistēmu Ziedonī, uzsākt aktivitātes
par jaunas sākumskolas būvniecību Katlakalnā, kā arī daudz ko citu. Ļoti
vēlos, lai Jaunajā 2014. gadā mēs beidzot iemācītos ieklausīties viens otrā,
izvairītos no nevajadzīgiem strīdiem un lai mūsu sejās biežāk atmirdz
laimīgs smaids, nevis dusmas un ikdienas rūpes. Veselīgu un bagātīgu
Jauno gadu!
Arnolds Keisters

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris

Laiks rit tieši tik ātri, cik vēlamies. Ja steidzamies, arī
laiks steidzas, ja esam mierā un harmonijā, arī laikam nav
jāsteidzas. Un tā ir mūsu pašu izvēle, cik saturīgi un kā mēs
dzīvojam.
Aicinu visus Jaunajā gadā ar pozitīvu pienesumu iet
sabiedrībā, jo iešana sabiedrībā nozīmē kustību aplī, bet kustība
aplī nozīmē veselumu un veselību. Jo cilvēks vairāk iet sabiedrībā un vairāk par
visu interesējas, visā piedalās, jo veselāks viņš ir gan miesā, gan garā.
Priecāsimies un novērtēsim visu, kas mums ir, un kopā rūpēsimies par vēl
sasniedzamo, kopā vairosim mūsu dzīves bagātību un harmoniju! Saskanīgu Jauno
gadu!
Vēsma Ozoliņa

Dzīve ir tāda, kādu mēs paši ar savām domām to veidojam.
Bet tā nav domāta tikai nepārtrauktam smagam darbam.
Mums jāatvēl laiks ne tikai mūsu ārējām vajadzībām, bet
arī mums pašiem, mūsu dvēselēm! Ieklausīsimies Mātes
Terēzes teiktajā:
“Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.”
Laimīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu!
Arvīds Platpers
Mīļie tautieši,
Ķekavas novads – tie esam mēs paši, un no mums pašiem
vien ir atkarīgs, kā dzīvosim šajā un nākamajos gados!
Novēlu ikvienam stipru garu, gudru prātu un ticību
saviem spēkiem! Lai 2014. gadā mūsu novads kļūst
mājīgāks un latviskāks ikvienam tā iedzīvotājam un
viesim!
“Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām
varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu
izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.”
/Zenta Mauriņa/
Ieva Arnte

Gadu mijā parasti kavējamies pārdomās par aizvadīto gadu
un jaunām cerībām. 2013. gads paliks atmiņā ar daudziem
gaišiem mirkļiem un skumjām par lielo traģēdiju. Ar labi
padarīta darba sajūtu, atskatoties uz paveikto 2013. gadā.
Tomēr iegrimt pašapmierinātībā nav pamata. Kopā ar kolēģiem
ir nopietni jāstrādā, lai tuvākajos gados nodrošinātu izaugsmi
Ķekavas novadā. Te ir vietā citēt Kārļa Skalbes teikto tālajā 1919. gadā:
"Lepna un bagāta Latvija kļūs tikai tad, ja mūs uz priekšu neatlaidīgi turēs savā varā
klusa un vienkārša darba un pienākuma apziņa." Lai jūsu mājās valda saticība un
sirsnība!
Ilgonis Leišavnieks

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris
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Ir laiks salikt pagātni pa plauktiņiem,
sakārtot domas, nosvērt labo un slikto,
nomazgāt spārnus...
apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties, kā klājas...
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar
nokavētiem saullēktiem,
ieskatīties patiesībai acīs, izsolē pārdot grēkus...
un mīlēt kā nekad - NO SIRDS!
Veselību - stipru kā riekstu!
Laimi - saldu kā medu!
Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu!
Prieku - krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni!
Pārticību - tik daudz naudiņas, cik eglītei skujas!
Draudzību - noturīgu kā citrona garša!
Mieru - gaišu kā svecītes liesma!

Laimīgu Jauno gadu!
Maksims Volkovičs

Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt,
Pusnakts stundā gadu mijā,
Lai jums zvaigznes laimi sijā!

Cienījamie novadnieki!
Jauna gada sākumu ikkatrs no mums saista ar jauniem
sapņiem, plāniem un cerībām. Novēlu visiem:
Lai jūsu sapņi tiektos zvaigznēs un būtu tādi, ka tikai
trakajiem liekas, ka tie ir sasniedzami!
Lai jūsu plāni būtu gudri, pārdomāti un mērķtiecīgi, lai katrs
paveiktais darbs jūs nestu tuvāk sapņu īstenošanai!
Lai nekad nepazūd cerība uz rītdienu, līdzcilvēkiem un pašam uz saviem
spēkiem!
Veiksmīgu, veselīgu un izglītojošu Jauno gadu!
Andris Ceļmalnieks

2014. gads ir Zirga gads – Zilā Koka Zirga gads. Kā
jau nākas, arī šim zirgam ir prāvs labo darbu vezums
vedams. Tikai sanācis tā, ka vezums ir gan liels, bet
Koka Zirgam kājas nav tik lunkanas kā īstajam, tāpēc
vezuma izkustināšanai ir nepieciešami citi spēki.
Mūsu novadā ir trīs pamatspēki, kuriem sadarbojoties
šis vezums ir ne tikai izkustināms, bet uz asfalta klāta ceļa
izvedams – iedzīvotāji, deputāti un izpildvara.
Lai mūsu labklājības rati raiti ripotu arī 2014. gadā, novēlu:
Iedzīvotājiem – nepeldēt pa likteņa upes straumi, bet aktīvi iesaistīties sava,
sabiedrībai noderīgā, viedokļa paušanā un aizstāvēšanā,
Deputātiem – atcerēties, ka pirmsvēlēšanu laiks ir beidzies, un ar abām
kājām nostāties uz stingras pamatnes,
Darbiniekiem – godprātīgi veikt savus darba pienākumus un nemēģināt
attīstības kustību bremzēt vai vilkt atpakaļ!
Lai kopējiem spēkiem mums viss izdodas!
Andis Adats

Pasaulē ir daudz dažādu svētku. Bet vairākumam mūsu
planētas iedzīvotāju vismīļākie un visgaidītākie ir
Ziemassvētki un Jaunais gads. Tas ir laiks, kad cilvēki ne
tikai saņem un sniedz dāvanas un apsveikumus, bet arī
pārdomā aizvadītajā gadā paveikto un nosprauž mērķus
nākamajam gadam.
Aizejošajā gadā ir daudz runāts, daudz lēmumu pieņemts,
d a u d z
strādāts. Un nākamgad būs tāpat. Vieni runās un rosinās, citi
lems, vēl citi strādās. Ja patiešām notiktu tā, ka Jaunajā gadā domātais piepildās,
ļoti gribētos, lai Ķekavas novadā un Latvijā kopumā runātāji, lēmēji un pēc šiem
lēmumiem strādājošie sadzirdētu cits citu.
Veiksmi, veselību un panākumus ikvienam novada iedzīvotājam 2014. gadā!
Andis Damlics

Lai katrai dienai Jaunā gadā
Kā skaistam sapnim būt.
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt.
Aizvadītais gads, lai cik labs mums tas arī bijis,
katram tomēr bijis savādāks. Ikvienam bijuši notikumi,
piedzīvojumi, pārdzīvojumi, tomēr mūs visus ir vienojis viens – mūsu Ķekavas
novads. Jaunajā gadā gribu novēlēt pārliecību tam, ko darāt, ticību tam, ko
varat, aizmirstot aizvainojumus un pāridarījumus, ar labām domām un idejām
kopīgi turpināt veidot un attīstīt mūsu novadu!
Novēlu visiem laimīgu, mīlestības un prieka pilnu 2014. gadu!
Aigars Vītols
foto: Juris Ķikuts, Krišjānis grantiņš un no personīgā arhīva

Lai vārdi patiesi, kas sirdi silda, no citām mīļām
sirdīm skan;
Lai mīlestība dvēseli pilda un smaidīt gribas Tev un
man...
Lai Ziemassvētku solījumā pats Dieva Dēls mūs
stiprina,
Lai, Jaunā gadā iesoļojot, mums dzīva ticība un cerība!
Lai Jaunajā 2014. gadā izdodas piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un
atrast meklēto! Lai jaunais gads paver durvis pārvērtību pilnām idejām un
īpašiem, patīkamiem pārsteigumiem! Lai mums visiem pietiek gudrības, laika
un zināšanu piepildīt visas savas apņemšanās. Lai jums ir veselība, spēks,
radošas idejas un neatlaidība, īstenojot un piepildot visus savus sapņus un laba
vēlējumus. Lai mums visiem kopā ir darbīgs un ražīgs jaunais gads! Novēlu
veiksmi visos nākotnes izaicinājumos!
Linda Danileviča

Ķekavas Novads
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foto: No personīgā arhīva

Mūsu kikbokseriem veiksmīgas cīņas

Fotomirkļi no kikboksa sacensībām Lietuvā un Latvijā, Līvānos
Ķekavas novada kikbokseri gada nogalē aizvadījuši vairākas sacensības,
kurās plūca uzvaras laurus.
Ķekavas kluba Lāčplēša Cīņu Leģions
kikbokseris Mārcis Grundulis kļuva par
Lietuvas čempionu kikboksā pēc K-1 noteikumiem prestižākās kikboksa organizācijas WAKO versijā – savā vecuma grupā,

svara kategorijā līdz 52 kg.
Pusfinālā Lietuvas cīkstonis jau pēc
pirmā raunda atteicās no tālākās cīņas
ar Mārci, bet finālā Mārcis pēc punktiem
pārspēja citu pretinieku no Latvijas –
kikboksa un boksa skolas Rīga pārstāvi,
2013. gada Latvijas čempionu kikboksā
savā vecuma grupā Eduardu Stupiņu.
Savukārt Līvānos, sporta kluba SKITS

cīņu zālē, notika ikgadējais kikboksa turnīrs Latgales Kauss 2013, kurā no Ķekavas
kluba Lāčplēša Cīņu Leģions piedalījās divi
kikbokseri – Mārcis Grundulis kadetu
grupā līdz 52 kg un kluba treneris Dainis
Daņiļevičs pieaugušo grupā līdz 86 kg.
Abi mūsu sportisti izcīnīja pārliecinošas uzvaras un kļuva par turnīra uzvarētājiem savās svara kategorijās. Mārcis

kick-light disciplīnā (nedrīkst izdarīt spēcīgus un nokautējošus sitienus, jāstrādā
viegli un tehniski) finālā pārspēja kikboksa un boksa skolas Rīga pārstāvi
Denissu Gičānu.
Savukārt pieaugušajiem pilna kontakta disciplīnā ar low-kick uzvarēja Dainis
Daņiļevičs. Finālā ar spēcīgiem low-kick
jau pirmajā minūtē pieveica 2012. gada
pasaules junioru čempionāta bronzas
medaļas ieguvēju no BUDO/ArmCombat
Artūru Ozoliņu, kurš 2013. gadā startē
pieaugušo grupā. Trešajā vietā palika Jānis
Pīļāns no mājinieku kluba SKITS.
Komandu vērtējumā, apvienojoties ar
divām Rīgas komandām – Rīgas Profesionālis un kikboksa un boksa skola Rīga, tika
izcīnīta godpilnā 3. vieta. Par labākiem
cīkstoņiem mūsu komandā šajā turnīrā
tika atzīti Dainis Daņiļevičs (Ķekavas klubs
Lāčplēša Cīņu Leģions) un Alīna Dubosa
(KB Rīga).
Ķekavas klubs Lāčplēša Cīņu Leģions
saka lielu paldies līdzjutējiem, atbalstītājiem un Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūrai, kā arī Rīgas Profesionālis
kluba trenerim Gatim Ābelei un kikboksa un boksa skolas Rīga trenerei Lindai
Ābelei par sadarbību.
Vairāk informācijas (foto, video no sacensībām) interneta vietnē www.kboxing.lv.
Vineta Bērziņa

Latvijā un arī Ķekavas novadā lielu
popularitāti iekarojis skijorings. Tas ir
sporta veids, kurā sacensības norisinās ziemā un tajās piedalās ekipāžas –
sportisti ar motocikliem – un slēpotāji.
Tās notiek brīvā dabā, trasē ar mērenu
reljefu un sniega segumu vai uz aiz
salušas ūdenskrātuves.

Viena no iecienītākajām Pierīgas skijoringa
trasēm atrodas uz Titurgas ezera. Uz tā tradicionāli sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību notiek liela daļa Rīgas atklāto skijoringa
meistarsacīkšu posmu, kuru kopvērtējumā
godalgotas vietas ieņēmušas arī Ķekavas novadu pārstāvošas ekipāžas.
Šogad Rīgai ir gods būt Eiropas kultūras
galvaspilsētai. Gada sākums gan iezīmējies
ar īstu pavasari un plaukstošiem pūpoliem.
Priecē vien patīkamas atmiņas par pagājušajā
gadā piedzīvoto skijoringa sezonas ilguma

rekordu un cerības, ka drīz tomēr varētu
rasties sacensībām piemēroti apstākļi.
Bet līdz tam laikam notiek dažādas blakus aktivitātes ap vienīgo Kultūras galvaspilsētas programmā iekļauto sporta veidu.
Janvāra beigās noslēgsies Ziemassvētku un
Jaungada apsveikuma kartīšu konkurss par
tēmu Skijorings, kas skijoringa entuziastu
pasaulē ienesis jaunas un vēl nebijušas vēsmas un izplata tās gandrīz visās pasaules
pusēs, kurās dzīvo latvieši vai viņu draugi.
Rīgas Igauņu pamatskolas skijoringa
pulciņa dalībnieki un citi interesenti savukārt gatavojas skijoringa bilžu grāmatas zīmējumu konkursam. Skolas pagalmā
iekārtotajā trasē pagājušajā ziemā noticis
arī skolas čempionāts, pašiem esot gan vilcējspēka, gan līdzbraucēju lomās.
Sacensības uz aizsalušā Titurgas ezera sāksies līdz ar ziemas iestāšanos un
notiks katru sestdienu un svētdienu. Sa-
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Skijoringa entuziasti gaida ziemu

Ķekavas novada pārstāvji – Mārtiņš Egle un Lauris Bergmanis
censību starti ap plkst. 12.00. Visi interesenti un līdzjutēji tiek laipni aicināti.
Ieeja – bez maksas. Par visu aktuālo skijoringa pasaulē sekojiet līdzi sociālajā tīklā

www.draugiem.lv lapā Skijoringforums vai
Ķekavas novadu pārstāvošajā motokluba
interneta vietnē www.bbaclub.lv.
Aleksandrs Briedis

Daugmale dāvanā saņem brīvās cīņas paklāju
2013. gada nogalē Daugmales sporta aktīvistiem piepildījies sen lolots sapnis –
pēc labdarības organizācijas Children for
a better world un sporta kluba Daugmale
kopīgi īstenota projekta iegādāts starptautiskiem standartiem atbilstošs brīvās
cīņas paklājs.
Šīs ieceres mērķis ir piesaistīt vairāk
bērnu sporta aktivitātēm. Daugmales pa-

gasta pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis
stāsta, ka jaunajiem sportistiem ir ļoti svarīgi trenēties uz tāda paklāja, uz kāda reāli
tiek organizētas sacensības, jo ir svarīgi ne
tikai apgūt cīņas tehniku un cīņas izjūtu,
bet arī kontrolēt cīņas gaitu, pierodot pie
cīņas laukuma izmēriem.
Labdarības organizācija Children for a
better world dibināta 1994. gadā. Organi-

zācijas moto: “Šīs pasaules bērniem. Līdz
ar viņiem – tiesiskumam un mīlestībai.”
Organizācija palīdz bērniem visā pasaulē,
sadarbojoties ar vietējām organizācijām,
kuras arī ir gatavas ieguldīt līdzekļus kāda
konkrēta projekta realizācijā.
Daugmalē jau norisinājušās pirmās
Ķekavas novada sacensības brīvajā cīņā uz
jaunā paklāja. Pasākumā piedalījās arī lab-

darības organizācijas Children for a better
world pārstāvis Helmūts Brauers (Helmut
Brauer) no Vācijas pilsētas Lībekas, kā arī
trīs pārstāves no Travemindes draudzes
Vācijā. Sacensībās spēkiem mērojās vairāk
nekā simts dalībnieku dažādās vecuma
grupās un svara kategorijās no Ķekavas
novada, Rīgas un Bauskas.
Inga Auziņa

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris

Sveicam
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Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast.
Laimi ikdienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast!

Ķekavas novadā
2014. gada janvārī
Ķekavas pagastā
90 gadu jubileju svin
Viktors Platacis

85 gadu jubileju svin
Aina Pumpuriņa
Erna Kiršteina
Imants Jansons
Staņislava Lika
Velta Biļķēna

Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz,
Lai mīlai nenākas teikt: ”bija”,
Lai saule vienmēr nāk jums līdz!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada decembrī
Salaulāti
Aigars Balodis un Vēsma Smuškova
Vladislavs Moisejenko un
Jolanta Poļakova
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Jānis Caune
Jūlija Eriksone
Kazimira Pole
Silvija Kalniņa

Irma Ozoliņa

80 gadu jubileju svin
Ļubova Strode

Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

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

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada decembrī
reģistrēti jaundzimušie
Alma Dumpe
Anna Kovale
Avišai Bendžamins
Emīlija Balode
Emīlija Tīrone
Intars Smiļģis
Lauris Komarovskis
Linda Juhņēviča
Maija Kalve
Maiks Čerņevskis
Mareks Pozņaks
Marta Broduža
Nikola Veļikanova
Nikolajs Pikuza
Paula Zariņa
Remus Priede-Klaviņš
Roberts Liškovskis
Zemgus Caune
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

Automazgātava FreshCar
aicina pievienoties
savai komandai

TRANSPORTLĪDZEKĻU MAZGĀTĀJU.
• Ja esi atbildīgs un izdarīgs,
• Ja patīk strādāt ar klientiem,
• Ja vari organizēt komandas darbu un
strādāt arī patstāvīgi,
• Ja esi labā fiziskā formā,
• Ja tev ir pieredze auto mazgāšanā un
tīrīšanā vai vēlme to mācīties un darīt Piesakies!
CV obligāts, lūdzam sūtīt uz e-pastu info@freshcar.lv
vai iesniegt personīgi. Automazgātavas atrašanās
vieta: Ķekava, pie t/c Liiba.
Kontakttālrunis: 22119932.

Pašvaldība aicina Baložu pilsētas
bijušās dārzkopības Titurga II kārta
teritorijā esošos zemes īpašniekus
uz sanāksmi

80 gadu jubileju svin

Baložu pilsētā
85 gadu jubileju svin

Jūs jautājat,
mēs atbildam

Darbs

Sveicam

Mūžībā pavadīti
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada decembrī
reģistrēti mirušie
Anna Jegorova (1934)
Antons Stankevičs (1941)
Biruta Regina Liekne (1931)
Dzidra Rukmane (1930)
Eduards Savickis (1944)
Jekaterina Vostrova (1930)
Lūcija Gučaite (1925)
Mirdza Emīlija Arkliņa (1914)
Zigmunds Zdziebko (1944)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Sēru vēsts
Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdzi.

Mūžībā aizgājis novadnieks
Imants Šperliņš, kura sirds
apstājās 2013. gada 13. decembrī.

Baložu pilsētas dārzkopība Titurga II kārta
aizņem aptuveni 16,5 ha, kurā atrodas 179 nekustamie īpašumi. Uz doto brīdi teritorija tiek
izmantota mazdārziņu iekopšanai bez apbūves tiesībām. Minētajā teritorijā atrodas Ievu,
Jāņu, Jurģu, Katrīnas, Odu, Uguns, Ūsiņa, Valentīnas iela un daļa no Dzelzs ielas.
Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada
Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.2020. gadam teritoriju būtu iespējams attīstīt
kā dzīvojamās apbūves teritoriju, pirms tam
veicot kompleksus teritorijas izpētes un projektēšanas darbus.
Daļa dārzkopības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku ir izteikuši vēlmi teritoriju veidot kā dzīvojamās apbūves teritoriju,
tāpēc pašvaldība vēlas aicināt uz sanāksmi
nekustamo īpašumu īpašniekus, lai noskaidrotu attīstības redzējumus minētajā teritorijā
un informēt par darbībām, kas būtu veicamas,
lai teritorija tiktu attīstīta.
Sanāksme tiek organizēta 2014. gada
30. janvārī plkst. 18.00 Baložu pilsētas
kultūras namā (Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas
novads).
Kontakti papildu informācijas iegūšanai: pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas
vadītājs Juris Križanovskis, tālrunis 67936031,
e-pasts juris.krizanovskis@kekava.lv.

Līdzjūtības
Asaras kā vēlas lāses
Dvēselē līst un līst.
Mātes mīlestība glāsta
Vakar, šodien, rīt.
Tā paliek mūsos Tai nāve netiek klāt.
(G.Ulme)

Skumju brīdī esam kopā
ar Lolitu Rekutu,
māmiņu aizsaulē aizvadot.
Kolēģi

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

Pateicība
Sirsnīgi pateicos Dr. Jēgerei un
medmāsai Riekstiņai par iejūtību un
operatīvi sniegtu palīdzību.
Dzidra Priede
no Valdlaučiem

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Modri Kausu mūžībā pavadot!
Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra

Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv ir pieejams
pakalpojums SARKANĀ UN ZAĻĀ
POGA, ar kuras palīdzību novada iedzīvotāji var pieteikt novērotu problēmu novadā
vai izteikt atzinību par pašvaldības un tās
iestāžu darbu.
Ikviens saņemtais iesniegums tiek reģistrēts, un iedzīvotājam elektroniski tiek
sniegta atbilde. Iesnieguma ceļš: pašvaldība
saņem iedzīvotāja vēstuli, iesniegumu ar
interneta vietnē pieejamo pogu starpniecību – tas nekavējoties tiek nosūtīts atbildīgajam jomas speciālistam – tiek izskatīta
problēma – piedāvāts risinājums – sniegta
atbilde iedzīvotājam.
Sarkanā poga –
pieteiktā probēma

Pašvaldība

Atbilde iedzīvotājam,
pašvaldībai
Problēmas
izskatīšana,
risināšana

Atbildīgais
speciālists

Novērtē pozitīvi!
Interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
nospied ZAĻO POGU un izsaki POZITĪVU 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!

Ķekavas novads
sociālajos tīklos
Strauji pieaugot sociālo tīklu popularitātei, arī Ķekavas novada pašvaldībai ir
savi oficiālie konti twitter.com, facebook.
com un draugiem.lv.
Šajās vietnēs regulāri tiek publiskota svaigākā un aktuālākā informācija par novadu,
kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem.
Aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi
Ķekavas novada pašvaldības oficiālajiem
sociālo tīklu profiliem un vairot mūsu novada atpazīstamību, sekojot jaunākajām
aktivitātēm un informācijai šajās lapās, kā
arī uzdot sev interesējošus jautājumus vai
ziņot par problēmām mūsu novadā.
Ķekavas novada pašvaldības oficiālie
sociālo tīklu profili:
• www.draugiem.lv/kekavasnovads/
• www.facebook.com/KekavasNovads
• twitter.com/Kekavas_novads

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris
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Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu Nr. 5.§ 1. (protokola Nr.31)

Saistošie noteikumi Nr.43/2013

Grozījumi 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.11/2011

Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 22., 24. panta trešo daļu un 26. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes
iekārta likuma 40. panta otro daļu un 41. panta pirmo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 30.
jūnija saistošajos noteikumos Nr.11/2011 Kārtība,
kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkciju šādus grozījumus:
Papildināt noteikumus ar 1.3. punktu šādā redakcijā:
“1.3. kārtību, kādā bērnam tiek īstenota mājmā
cība –izglītība ģimenē.”
Papildināt noteikumus ar 2.10. punktu šādā
redakcijā:
“2.10. izglītība ģimenē – izglītības programmas
apguve mājās, vecākiem saņemot konsultatīvu
un metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības vai
skolas konsultatīvajā centrā, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai.”
Papildināt noteikumus ar 9.23. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“9.23. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu

un saskaņojumu ar pašvaldību, direktoram ir tiesības ar rīkojumu noteikt, ka obligātās pirmsskolas izglītības programmas daļā paredzēto mācību
saturu izglītojamais (5-6 gadus veci bērni) var apgūt ģimenē un par to ir atbildīgi viņa vecāki, ja:
9.23.1. vecāki pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ (II, III vai IV veselības grupa, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa) vai psiholoģisku
iemeslu dēļ (izglītojamais psiholoģiski nav gatavs
mācībām kolektīvā) izglītojamā mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
9.23.2. mājās ir radīti izglītojamā mācībām nepieciešamie apstākļi;
9.23.3. vecāki un izglītības iestādes administrācija ir
saskaņojuši kārtību, kādā tiek konsultēti vecāki, un
kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā.”
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmumu Nr. 1.§ 1. (protokola Nr.37)

Saistošie noteikumi Nr. 45/2013

Grozījumi Ķekavas novada Domes 2011. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2011

Ķekavas novada pašvaldības nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu

1. Izdarīt Ķekavas novada Domes 2011. gada
8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2011
Ķekavas novada pašvaldības nolikums šādus
grozījumus:
11. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Novada pašvaldības darba koordinācijai un
pašvaldības teritorijas pārvaldīšanai Dome izveido Novada valdi (turpmāk tekstā – Valde), kuras sastāvā ietilpst domes priekšsēdētājs, domes
priekšsēdētāja vietnieki un komiteju priekšsēdētāji. Valdes darbu vada domes priekšsēdētājs, bet
viņa prombūtnes laikā – domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos vai cits norīkots
domes priekšsēdētāja vietnieks. Valde darbojas
saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu. Valde:”;
1.2. svītrot 11.3. apakšpunktu;
1.3. papildināt ar 17.17., 17.18., 17.19. un 17.20.
apakšpunktiem šādā redakcijā:
“17.17. Ķekavas pagasta kultūras centrs;
17.18. Baložu pilsētas kultūras centrs;
17.19. Daugmales pagasta kultūras centrs;
17.20. Tūrisma koordinācijas centrs.”;
1.4. svītrot 18.3. apakšpunktu;
1.5. papildināt ar 22.21. apakšpunktu šādā redak-

cijā:
“22.21. Ētikas komisiju.”;
1.6. izteikt 27.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“27.12. īsteno padotību pār Reģionālo pašvaldības
policiju”;
1.7. izteikt 104. punktu šādā redakcijā:
“104. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes
sēdes protokolu. Ja kāds no Domes deputātiem
nepiekrīt ierakstam protokolā, viņam līdz nākamajai domes sēdei vai nākamajā domes kārtējā
sēdē līdz sēdes darba kārtības apstiprināšanai
ir tiesības rakstiski (reģistrējot klientu apkalpošanas centros vai iesniedzot elektroniskajā
dokumentu aprites sistēmā NAMEJS, par ko
deputātam jāpaziņo sēdes laikā) prasīt ieraksta
precizēšanu. Pretenziju par domes sēdes protokolu izskata Domes sēdē, par to pieņemot atsevišķu lēmumu. Ja nākamajā kārtējā Domes sēdē
pretenzijas netiek iesniegtas un par to nav ziņots
domes sēdē, tad deputāts nevar prasīt veikt protokola labojumus.”;
2. Saistošo noteikumu 1.3., 1.4. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 5. decembra sēdes lēmumu Nr. 1.§ 1. (protokols Nr. 34)

Saistošie noteikumi Nr.44/2013
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2013

Par Ķekavas novada pašvaldības
2013. gada budžetu
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 likumu Par pašvaldību budžetiem 2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.1/2013 Par
Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžetu
šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4.,5.,6. un 9. punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam ieņēmumos sadalījumā pa
ieņēmumu veidiem Ls 15 515 608 apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam izdevumos Ls 20 159 408 apmērā un konta atlikumu uz 31.12.2013. Ls 1600
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2013. gada
1. janvāri Ls 945 208 apmērā un 2013. gada aizņēmuma summu Ls 3 700 192 apmērā.

1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2013. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013. gadam ieņēmumos sadalījumā pa
ieņēmumu veidiem Ls 256 238 apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.3.
3. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013. gadam izdevumos Ls 291 229 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.
9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2013. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls 26 825 apmērā, izdevumos
Ls 57 290 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 5. decembra sēdes lēmumu Nr. 1. § 12. (protokola Nr.34)

Saistošie noteikumi Nr. 29/2013
Grozījums Ķekavas novada Domes 2012. gada 13. decembra saistošajos noteikumos Nr.27/2012

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta 11. apakšpunktu, Meža likuma 8. panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 22. punktu

1. Izdarīt Ķekavas novada Domes 2012. gada 13.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2012
Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža grozījumu un aizstāt 4. punktā nacionālās valūtas apzī-

mējumu “Ls” ar “EUR.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 5. decembra sēdes lēmumu Nr.1.§ 10 (protokols Nr. 34).

Saistošie noteikumi Nr.13/2013
Grozījumi Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013

Par finansējuma sadali
Ķekavas novada sportistiem

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt 2013. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 Par finansējuma sadali Ķekavas
novada sportistiem šādus grozījumus:
1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma norādi uz likuma Par pašvaldībām
21. panta pirmās daļas 23. punktu.
2. Izteikt 4. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:
Finansējuma fonds
4.1. Balvu
4.2. Rezerves
4.3. Masveidības

Paredzētais
finansējums (%)
20
20
60

3. 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
“7. Naudas balvas piešķir par izciliem sasniegumiem starptautiski atzītu sporta organizāciju rīkotās sacensībās - Olimpiskajās spēlēs, Pasaules spēlēs
(World Games), Paralimpiskās spēlēs, Nedzirdīgo
spēlēs (Deaflympics), Pasaules universiādē un Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Kā arī starptautiski atzītu sporta federāciju rīkotās sacensībās –
pasaules vai Eiropas čempionāti pieaugušajiem

un pasaules vai Eiropas čempionāti sportistiem
vecumā no 16 līdz 23 gadiem (bobslejā – līdz 26
gadiem), kā arī pasaules kausa (vai Eiropas kausa,
ja attiecīgajā sporta veidā pasaules kausa izcīņa
nenotiek) izcīņa pieaugušajiem (kopvērtējumā) un
Latvijas, novada mēroga.”
4. 30.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“30.1. Sporta klubi, kuriem ir licencētas sporta
izglītības programmas un veic sporta pasākumus
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, slēdz
finansējuma līgumu ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūru. Pamatojoties uz finansējuma
līguma nosacījumiem, finansējuma saņēmējs reizi
ceturksnī sniedz atskaiti par izlietoto finansējumu
atbilstoši šim nolikumam. (Atskaite ir brīvā formā,
pielikumā pievienojot maksājuma apliecinošu dokumentu kopijas ar attiecīgā sporta kluba rekvizītiem, bankas konta izdrukām, čekiem, maksājumu
uzdevumiem, pavadzīmēm, rēķiniem u.c.).”
5. 38.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“38.1. divi Ķekavas novada domes deputāti.”
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 5. decembra
sēdes lēmumu Nr. 1. § 13.(protokola Nr.34)

Saistošie noteikumi Nr. 22/2013
Grozījumi Ķekavas novada Domes 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010

Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās
vietās Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu un
43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ķekavas novada Domes 2010. gada
23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010
Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās
vietās Ķekavas novadā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 21. punktā lata simbolisko apzīmējumu
un skaitli “Ls 250,00” ar skaitli un vārdu “350,00
euro”;
1.2. aizstāt 22. punktā lata simbolisko apzīmējumu

un skaitli “Ls 50,00” ar skaitli un vārdu “71,14
euro”;
1.3. aizstāt 23. punktā lata simbolisko apzīmējumu
un skaitli “Ls 25,00” ar skaitli un vārdu “35,57
euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.
Domes priekšsēdētājs V. Variks

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2. § 3. p. (protokols
Nr. 23) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Ķirši, Rāmavā, Ķekavas
novadā, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Ķirši, kadastra numurs 8070
007 0310.
Atbilstoši Ķekavas novada teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, 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 iesniegt
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.0019.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā,
Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Ķekavas Novads
2014. gada 14. janvāris

Drošība 13

Uz izaicinājumu un attīstības takas
2013. gads ir Reģionālās pašvaldības policijas izvirzīto izaicinājumu
pierādīšanas gads. 2012. gada 1. martā, paplašinoties pašvaldības policijas
darbībai un uzņemoties sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu vēl trijos –
Baldones, Ikšķiles un Inčukalna – novados, tā pārtapa par Reģionālo pašvaldības policiju (RPP).
Viens no pamatuzdevumiem, kas pērn
tika izvirzīts, bija pierādīt, ka Ķekavas novada pašvaldībā izveidotā iestāde ar savu
pieredzi, profesionalitāti, kapacitāti un
darbības stratēģiju iemantos arī citu novadu iedzīvotāju uzticību un apliecinās,
ka spēj darboties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanas jomā augstā līmenī. RPP
darbs tika novērtēts pozitīvi, un sadarbība
ar citiem novadiem turpinās, un tā pilnveidosies.
Orientējoties uz attīstību
Policijas iekšējais kvalitatīvais saturs ir viens no
būtiskākajiem faktoriem likumsargu tēla radīšanā. Tāpēc viena no prioritātēm 2013. gadā
bija uzlabot darba vidi, materiāli tehnisko
nodrošinājumu un, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošu tehnisko bāzi, uzlabot policijas efektivitāti un operativitāti, tādējādi
paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
6. martā Reģionālās pašvaldības policijas telpās tika atklātas īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpas, kas pēc rekonstrukcijas kļuvušas ne
vien vizuāli patīkamākas, bet arī drošākas –
gan aizturētajiem, gan policijas darbiniekiem.
Katra kamera ir aprīkota ar videonovērošanas
iekārtu, kas pārraida augstas izšķirtspējas attēlu monitoros novērošanas centrā, turklāt ne
tikai pie ieslēgta apgaismojuma, bet arī tumsā.
Rekonstrukcijas rezultātā uzlabota arī skaņas
izolācija, restotu starpsienu aizstājot ar droši
slēdzamām metāla durvīm. Tas novērš jebkādu
saziņu starp aizturētajiem, kas īpaši aktuāli
ir gadījumos, ja vairākas personas aizturētas
saistībā ar vienu un to pašu likumpārkāpumu. Pēc rekonstrukcijas aizturēšanas telpas ir
vienas no modernākam valstī.
2013. gadā ir atjaunots pilnīgi viss RPP
autoparks – kopā astoņi transportlīdzekļi.
Jaunās pašvaldības policijas automašīnas ir
aprīkotas ar bākugunīm un skaņas signālu,
modernu aizturēto pārvadāšanas nodalījumu, videonovērošanas iekārtu, kā arī planšetdatoriem, kas ļauj pieslēgties pie interneta un
policijas datubāzēm, kā rezultātā ir iespējams
darbu veikt operatīvāk un kvalitatīvāk.
Sekojot ārvalstu kolēģu pieredzei un vispārējām tendencēm policijas darbinieku ekipējuma un speclīdzekļu attīstībā, RPP iegādājās
elektrošoka pistoles Taser, kas ir palīdzējušas
daudzus bīstamus incidentus atrisināt bez
fiziskiem ievainojumiem. Tapāt modernizēts videonovērošanas centrs, kā arī uzstādītas papildus 15 jaunas pakāpes videonovērošanas kameras ar augstu izšķirtspēju,
kas ļauj efektīvi veikt apkalpojamās teritorijas monitoringu, kā arī likumpārkāpumu
gadījumos operatīvi novirzīt policijas spēkus notikuma vietā un veikt pierādījumu
nostiprināšanu.

Reģionālā pašvaldības policija, kas nu
jau izveidojusi vairākas struktūrvienības,
savā darbības laikā piedzīvojusi daudz pārmaiņu un reorganizāciju. Domājot par policijas vēstures saglabāšanu, tika izveidots
muzejs, kurā apkopoti eksponāti jau no
Ķekavas municipālās policijas dibināšanas
1994. gadā līdz pat šim brīdim.
Preventīvie pasākumi
Likuma pārkāpumus ir saprātīgāk novērst,
nekā izjust to kaitīgās sekas. Bērns, nepilngadīgais ir pirmais ieinteresētais, lai būtu izveidota
droša vide viņa izaugsmei, un ir pirmais cietušais, ja tādas nav, pat tad, ja kļuvis pats par
likuma pārkāpēju. Tāpēc RPP viena no prioritātēm 2013. gadā bija preventīvie pasākumi
izglītības iestādēs. Prevencijas pasākumu ietvaros RPP organizēja 37 ar drošību saistītās lekcijas, kursus velotiesību iegūšanai un jau trešo
gadu pēc kārtas organizēja Drošības dienu,
kuras ietvaros atraktīvā veidā policija pievērsa
uzmanību drošības jautājumiem. Drošības
dienas apmeklētājiem bija iespēja klātienē
vērot operatīvo dienestu, kinologu un hipologu
darba paraugdemonstrējumus, aplūkot un izmēģināt ugunsdzēsēju un policistu ekipējumu,
uzzināt, kā jāsniedz pirmā palīdzība nelaimē
cietušajiem, un vēlreiz atkārtot, kādi noteikumi
jāievēro, atrodoties uz ielas.
Izvērtējot 2013. gada notikumus sabiedriskās kārtības jomā, viena no būtiskākajām
problēmām bija vides pārkāpumi, tāpēc pastiprināta uzmanība tika pievērsta pērnās zāles
dedzinātājiem un kūlas zemes īpašniekiem.
Izvērtējot darba rezultātus, kopš brīža, kad
Reģionālā pašvaldības policija iniciēja saistošo
noteikumu pieņemšanu par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, ir
vērojami uzlabojumi – arvien vairāk zemes
īpašnieki sakopj savu zemes gabalu, tādējādi
mazinot kūlas dedzināšanas gadījumus un veidojot skaistu ainavu.
Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarotāja lietošanas nozīmei savas dzīvības glābšanā un samazinātu cietušo gājēju skaitu, RPP
organizēja 12 reidus, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām pirmo reizi realizēja zibakciju Neesi lielceļa eņģelis. Vienlaikus četros novados ar atstarotājiem savu klātbūtni uz lielceļa demonstrēja
vairāk nekā divi simti iedzīvotāju.
Iestājoties siltam laikam, tika uzraudzītas iedzīvotāju iemīļotās peldvietas un pievērsta pastiprināta uzmanība zvejniekiem
un makšķerniekiem, lai kontrolētu, vai viņi
savu lomu cenšas iegūt likumīgi. Kopumā
tika veikti seši reidi, konfiscējot Sausajā
Daugavā trīs zvejas tīklus ar kopējo garumu
1 km, pa vienam murdam Ķekaviņas upē,
Daugavā, pie Daugmales un Titurgas upē,
kur murds stiepās pāri visai upei 6 metru
garumā. Tika notverti arī trīs zvejnieki Sausajā Daugavā, kas cenās noķert zivis ar neatļautiem zvejas rīkiem.
Pateicoties gan iedzīvotāju sniegtajai informācijai, gan tiem pasākumiem, ko RPP realizē
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā,
ir izdevies novērst un atklāt daudz likumpārkāpumu un noziegumu. Novērsta virkne zādzību, kā arī aizturētas vairākas par zādzības
izdarīšanu vainīgās personas. Piemēram, tika

pārtraukta kādas automašīnas zādzība, aizturot
divus vainīgos, bet kādam novada iedzīvotājam RPP atgrieza zagtu traktoru, kura vērtība
lēšama ap 60 000 latu. Operatīvi reaģējot uz
saņemto informāciju, tika izglābta kāda 23
gadus veca sieviete, kura, peldoties nakts laikā,
nespēja orientēties, kur ir upes krasts, un saviem spēkiem vairs nevarēja izkļūt no ūdens.
Upes krastā bērnu ratiņos atradās viņas bērns –
zīdainītis. Tāpat tika izglābta kāda sirmgalve,
kurai mājās bija veselības problēmas.
Pateicoties iedzīvotāju sniegtajai informācijai, izdevās novērst ne vienu vien nelaimi ceļu
satiksmes jomā, tika aizturēti un nodoti valsts
policijas darbiniekiem 27 autovadītāji, kas bija
sēdušies pie stūres kunga dūšā.
Visai sekmīgi rezultāti 2013. gadā ir nelegālā
alkohola aprites apkarošanas jomā. Plakanciemā, veicot kontrolpirkumu, izdevās notvert
krutkas tirgotāju un nelegālo cigarešu (bez
atbilstošām akcīzes markām) pārdevēju, bet
Inčukalna novadā RPP darbinieki sadarbībā ar
Siguldas Valsts policijas darbiniekiem izņēma
14 380 cigarešu un 84 litrus krutkas.
Pieaug uzticība pašvaldības policijai
2013. gada statistika liecina, ka Ķekavas
novada iedzīvotāji aizvien vairāk uzticas
pašvaldības policijai un paļaujas uz ātru
un kompetentu pārkāpumu novēršanu.
Par uzticības pieaugumu liecina tas, ka,
palielinoties pašvaldības policijas dežūrdienesta izsaukumu skaitam, samazinās likumpārkāpumu un personu tiesību aizskāruma
gadījumi. Pērn esam saņēmuši 4642 mutiskus vai telefoniskus izsaukumus uz notikuma vietu, kas, salīdzinot ar 2012. gadu, ir par
672 vairāk. Lai gan konstatēto administratīvo
pārkāpumu skaits šķiet ievērojams, kopumā
pērn sastādīti 1029 administratīvo pārkāpumu protokoli. Šeit jāuzver, ka situācija novadā
ir būtiski uzlabojusies, jo mūsu prioritāte ir
nevis vainīgā sodīšana, bet gan prevencija un
pārkāpuma novēršana, kas bieži vien iespējams, veicot skaidrojošo darbu.
Tāpat samazinājies par atrašanos reibuma
stāvoklī sabiedriskā vietā aizturēto un atskurbtuvē ievietoto cilvēku skaits, jo iereibušu
cilvēku nemēģinām primāri sodīt, bet gan
nogādājam mājās vai pie mediķiem, saprotot,
ka šāda situācija galvenokārt apdraud paša
pārkāpēja drošību un veselību.
Samazinājušies arī gadījumi, kad auto
novietots, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumu prasības, un tāpēc nācies izrakstīt
protokolu-paziņojumu autotransporta īpašniekam bez autovadītāja klātbūtnes. Tomēr
neapzinīgu autovadītāju joprojām ir daudz,
jo plāksterus aiz auto vējstikla tīrītāja 2013.
gadā pašvaldības policija aizlikusi 384 reizes.
2013. gads noslēdzies, un Reģionālā
pašvaldības policija vēlas pateikt paldies
Ķekavas novada domes vadībai par atbalstu,
kā arī tiem iedzīvotājiem, ar kuriem esam
un turpinām sadarboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jautājumos. Pateicoties
jūsu modrībai un sniegtajai informācijai,
izdevies novērst ne vienu vien pārkāpumu.
Ceram uz jūsu atsaucību, sapratni un atbalstu arī turpmāk!
Māris Bomiņš

Reģionālajā pašvaldības
policijā decembrī
• Reģistrēti izsaukumi – 460, reģistrēti ģimenes un
kaimiņu konflikti – 47, iestādes, kurām nepieciešama
palīdzība – 2, jebkāda veida darbība, kas rada troksni
un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru – 13, izsaukumi,
kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu –
56, gulošas personas alkohola reibumā – 20, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību – 10,
izsaukumi, kas ir saistīti ar alkohola lietošanu – 4, izsaukumi par smēķēšanu neatļautā vietā – 2, par kautiņa izraisīšanu – 2, cita saņemtā informācija par pašvaldības
policijas darbu un citām iestādēm – 304.
• Saņemti 19 iesniegumi.
• Aizturētas 15 personas.
• Nogādātas uz mājokli desmit personas.
• Sastādīti 100 administratīvo pārkāpumu protokoli:
par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā
sabiedriskajā vietā (LAPK 171. panta pirmā daļa) – 5,
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) – 5,
par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186. panta otrā
daļa) – 2, par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša
dokumenta (LAPK 186. panta pirmā daļa) – 3, gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23 panta
otrā daļa) – 53, par dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106. panta pirmā daļa) – 5, par sīko huligānismu
(LAPK 167. pants) – 1, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1 panta ceturtā daļa) – 3, 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) – 8.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 10 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 30 administratīvo pārkāpumu protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 25 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas
ar bērniem un viņu vecākiem.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 2.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 15 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī decembrī
• Reģistrēti 126 notikumi, no tiem 31 noziegums, par
kuriem uzsāktikriminālprocesi:zādzībasnoīpašuma–3,
zādzības no dzīvokļiem – 4, zādzības no automašī
nām – 1. Reģistrēti divi mantas bojāšanas gadījumi,
divi piesavināšanās gadījumi, viens gadījums saistībā
ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Atrastas
mirušas trīs personas, reģistrēts viens narkotisko vielu
neatļautas iegādāšanās un viens miesas bojājumu nodarīšanas gadījums. Uzsākts viens kriminālprocess par
noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, savukārt
par zādzību no tirdzniecības iestādēm – 9, bet par zādzību no juridiskām firmām piederošiem objektiem – 3.
• Atklāti 6 noziegumi: par zādzības izdarīšanu nelielos
apmēros – 2, par zādzību – 2, par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu – 1, par pretošanos varas pārstāvim – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas
astoņaspersonas,notāmnevienainavpiemērotsdrošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu,
t.i., – apcietinājums.
• Pieņemti 24 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 40 administratīvā pārkāpuma protokoli:
par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 3,
par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 3,
par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu
ietekmē – 3, par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgām prasībām – 1, par policijas kontroles
noteikumu pārkāpšanu - 1, par gājēju un pasažieru
izdarītiem pārkāpumiem – 26, par narkotisko vielu
neatļautu izgatavošanu – 3.
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Jaunais Miltu teātris
dosies uz Turciju
Balstoties uz radošās grupas Jaunais
Miltu teātris iesniegumu, Ķekavas
novada domes sēdē tika nolemts līdzfinansēt kolektīva dalību starptautiskā teātra festivālā, kas norisināsies
no 1. līdz 7. martam Turcijas pilsētā
Niluferā.
Domes deputāti nolēma piešķirt finanšu līdzekļus ceļa izdevumu segšanai 1423
eiro apmērā. Dalībnieku uzturēšanās,
ēdināšanas un vietējā transporta izmaksas tiks segtas no Niluferas pašvaldības
līdzekļiem.

Finansiāli atbalsta
fondu Sibīrijas bērni

Ķekavas novada domes sēdē, izskatot iespēju finansiāli atbalstīt nodibinājuma Fonds Sibīrijas bērni ieceri
par grāmatas Sibīrijas bērni tulkošanu krievu valodā un izdošanu, kā arī
dokumentālās filmas Kur palika tēvi
pabeigšanu, deputāti nolēma piešķirt
līdzfinansējumu šīs ieceres īstenošanai ~1423 eiro apmērā.
Fonds Sibīrijas bērni dibināts 2001. gadā, lai apzinātu un pieminētu tos 15 425 cilvēkus, kas tika izsūtīti trimdā 1941. gadā.
Fonds jau līdz šim veidojis vairākas dokumentālās filmas un izdevis grāmatu Sibīrijas bērni divos sējumos kā latviešu, tā arī
angļu valodā.

Sapulcējās aktīvākie dāvinātāji, ielūgumam atsaucās Ruta Bīlande, Indriķis Teivāns, Ilmārs Rocis, Gunārs Karpenskis
un citi. Tikšanās mērķis bija izteikt pateicību dāvinātājiem un izrādīt muzeja
jaunieguvumus 2013. gadā. Sanākušos
izbrīnīja muzejisko materiālu dažādība,
līdz ar to jau sarunās tika pārlūkoti mājās esošie priekšmeti, kuri varētu noderēt
Ķekavas novada vēstures bagātināšanai.
Pie tējas tases risinājās atmiņas par
PMK laiku, par putnu fabrikas celtniecību, kolhozu laikiem. Sanākušie atzina,
ka pašiem bijis aizraujoši dalīties ar pieredzēto, jo, pasakot vienu teikumu, tas

foto: No muzeja arhīva

Katlakalna bibliotēka, kas atrodas
19. gadsimta beigās celtajā Katlakalna
Tautas namā, pēc aizvadītajā gadā piedzīvotās renovācijas nodota ekspluatācijā.
Telpas ne vien skaisti izremontētas, bet
kļuvušas arī daudz plašākas. Remontdarbi
veikti 141,3 m2 lielā platībā – renovētas
iekštelpas, pārbūvēti iekšējie ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes tīkli,
kā arī izbūvēta jauna vēdināšanas sistēma.
Pārbūves rezultātā bibliotēka no nepilniem 60 m2 paplašināta līdz teju 153 m2.
Līdz šī gada janvāra beigām plānots
bibliotēku aprīkot ar nepieciešamajām
mēbelēm un drīz pēc tam arī uzsākt grāmatu pārvietošanu no pašreizējām telpām
tās pašas ēkas otrajā stāvā un izvietošanu
plauktos.
Inga Auziņa

Jau par tradīciju ir kļuvusi ikgadējā jaunieguvumu izstāde Ķekavas novadpētniecības muzejā. Pērn
19. decembra pēcpusdienā uz tikšanos muzejs aicināja visus dāvinātājus.

Muzejā tiekas vēsturisko materiālu dāvinātāji
aizsāka kādu citu atmiņu pavedienu.
Muzejs izsaka pateicību visiem dāvinātājiem, pateicoties kuriem mūsu krā-

jums šogad papildinājās ar vairāk nekā
1000 muzejiskiem priekšmetiem.
Aija Grīnvalde

Muzejs akreditēts uz pieciem gadiem
Ķekavas novadpētniecības muzejam
2013. gada beigās noslēdzās līdzšinējais akreditācijas termiņš un saskaņā ar
Ministru kabineta izdotajiem muzeju
akreditācijas noteikumiem bija jāķeras pie ilgtermiņa stratēģijas izstrādes
nākamajiem pieciem gadiem, lai atkārtoti saņemtu akreditācijas apliecību.
Sagatavošanās darbi tika uzsākti jau pirms
pusgada un ir veiksmīgi noslēgušies – apliecība lepni demonstrē muzeja atbilstību
valstī pieņemtajiem kritērijiem.
Lai muzeju varētu akreditēt, Ķekavas
muzeja darbinieki ieguldījuši daudz darba,
pārbaudot un sistematizējot visu dokumentāciju, veicot muzeja krājuma uzskaiti,

foto: No muzeja arhīva

foto: Velga Kūkuma

Katlakalna bibliotēka
pēc renovācijas
nodota ekspluatācijā

Muzejā tiekas
vēsturisko materiālu dāvinātāji

Apliecība demonstrē muzeja atbilstību
valstī pieņemtajiem kritērijiem
izstrādājot muzeja attīstības stratēģiju nākamajam darba ciklam.

Ķekavas novadpētniecības muzeja
vadītāja Ināra Rumbina stāsta, ka šī ir
jau trešā muzeja akreditācija kopš tā
dibināšanas un katra no tām ir bijusi
izaicinājums. Tomēr muzejs turpina
strādāt, vākt un apkopot materiālus par
novadu, tā iedzīvotājiem, kā arī aicina
interesentus apmeklēt izstādes, pasākumus
un izglītojošās programmas.
Ik gadu apmeklētājiem tiek piedāvātas
apmēram desmit izstādes muzeja telpās
Doles Tautas nama ēkā, kā arī vairākas ceļojošās izstādes. 2013. gada laikā muzejs kā
dāvinājumu saņēmis vairāk nekā tūkstoš
jaunu eksponātu. Šobrīd muzeja krājumā
ir gandrīz 12 000 vienību.
Inga Auziņa

Atrastais fotoalbums
2013. gada rudenī Katlakalna bibliotēkā tika ienests atkritumos atrasts vecs
un nobružāts albums ar metāla rotājumu uz vāka, kurā atradās 131 fotogrāfija. Šo atradumu uz muzeju atveda
bibliotekāre Daiga Dinsberga. Diemžēl
nav zināms albuma īpašnieks.
Pirmajā lapā ir ieraksts: “Par mīļu atmiņu
no Lilijas ar Rūdi.” Fotogrāfijās redzam
cilvēkus fotosalonos 20. gs. sākumā, ir
portreti, ģimenes foto, kāzas, dažādas sadzīves ainas – ekskursijas 30. gadu beigās
ar smago automašīnu Ford Vairog, Latvijas
armijas karavīri Daugavpilī, uz foto zīmogs Foto Ž. Plūme. Daugavpils cietok
snis, un Rīgā, 4. Valmieras kājnieku pulka kazarmās 1928.g., bēres 30. gados, kur
fiksēta bērinieku pārcelšanās laivās pāri
Daugavai.
Tikai uz dažām fotogrāfijām otrā pusē
ir teksti. Vairākkārt pieminēts Pēteris

foto: No muzeja arhīva

Īsumā

Atrastais fotoalbums
Gibze. Piemēram: “Peters Gibze Katlakaln
Stenzeneek”; “Skolotājs Gibze”; “Draugam
Pēterim Nikolaja dēlam par piemiņu no
Latviešu strēlnieka pulkveža Jāni Mistri.
Rīga, 29. jūnijā 1971. g.”; “Par mīļu piemiņu

tantei no Sašiņas, Anniņas un Veltiņas
1938. g. 29. V”. Kāzu foto ar tekstu: “Atmiņai no Emilijas un Adolfa 10.X 26.” Skats
no teātra izrādes: “Izrade Avarija 1954. g.
28. XI 8. vidusskolā”; “Piemiņai no kara
dienesta biedra – Rīgā, 4. Valmieras kājn.
pulkā, 3. rota. 22. maijā 1928. L. Bērziņš
Maskavas ielā 42, dz.51.”.
Šobrīd albums ir apskatāms izstādē
Jaunieguvumi 2013. Iespējams, ka albuma
īpašnieki un fotogrāfijās redzamie cilvēki
ir saistīti ar Katlakalnu un tā kādreizējo
teritoriju Daugavas labajā krastā (tagad
apmēram Ķengarags).
Ja kādam kaut ko izsaka šī informācija
un varat palīdzēt mums atpazīt fotogrāfijās
esošos cilvēkus, vietas vai notikumus, mēs
būsim ļoti pateicīgi. Gaidām katru darba
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Tālrunis: 67935826. Uz tikšanos muzejā!
Ināra Rumbina
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Atvērsim sirdis labiem darbiem
Ārā drēgns, nemīlīgs 13. decembra
vakars, bet Doles Tautas namā virmo
siltums, mīļums, kas rodas ne tikai no
iedegtajām svecēm, bet no cilvēkiem,
kas šurp nākuši uz pasākumu Par
sapņiem, kas piepildās. Šis ir LABDARĪBAS, LABESTĪBAS un LABO SIRŽU
vakars, kad neviens no klātesošajiem
nepaiet garām meitenēm ar ziedojumu
kastītēm rokās, neieliekot tajās lielāku vai mazāku naudas zīmi, lai palīdzētu īstenot sapni īpašai meitenei ar
īpašām vajadzībām – Artai Teivānei.

foto: Velga Kūkuma

Arta ir jauna, talantīga māksliniece, kurai
izpausties visā pilnībā un kustību brīvībā
liedz slimība, kas viņu ir piemeklējusi jau
agrā bērnībā. Slimība ir tik nežēlīga, ka
Artas ikdienas sabiedrotais ir ratiņkrēsls,
ģimenes un līdzcilvēku palīdzība. Savā miniatūrā Sniegpārsliņa Arta raksta: “Debesis
pārklāj plāna mākoņu kārtiņa, aizsedzot
sauli, kas vāji spīd aukstās ziemas dienās.
No debesīm lēnām krīt mazi, balti ūdens
pilieni, kas sekundes laikā pārvēršas par
mirdzošām sniegpārsliņām.
Es viegli šūpojos gaisā, krizdama lēnas
vēsmas pavadījumā. Esmu sniegpārsliņa,
visas pasaules miljonā daļiņa. Mans mūžs
ir īss, bet es spēju radīt. Ko un kā? Tas ir
mans stāsts.”
Artas stāsts ir par to, ka viņa ar savu neatlaidību, gribasspēku un ārkārtīgi lielo gara
spēku ir nevis bezpalīdzībā sabrukusi, bet,
nevienam nesakot, nevienam neizpaužot,
pieteikusies mācībām tālajā Amerikā – Savannah College of Art and Design (SCAD) –
un pašai par lielu prieku tikusi uzņemta.
Saņemot tik īso, bet tik ļoti gaidīto
e -pastu ar vienu vārdiņu Apsveicam!, Artas
prieks ir bijis neaprakstāms: “Es – meitene
no Latvijas – biju uzņemta! Es to ieraudzīju
un sapratu – tas ir mans atradums, tas ir
mans prieks, un man nebija nevienu jāpārliecina, cik esmu priecīga un laimīga. Un es
zinu – man ir jāizdara labs darbs!”
Bet ir tikai viens liels bet, mācības šajā
koledžā ir ļoti dārgas – 33 000 dolāru gadā.
Kāds iebildīs, kāpēc Amerika un kāpēc tik
dārgi? Diemžēl nekur tuvāk un lētāk māk
slas programma tālmācībā nav pieejama,
bet mākslu studēt klātienē liedz Artas smagā slimība. Artas centība un neatlaidība
ir apbrīnas vērta, nododot visus darbus
laikā un teicamā kvalitātē, viņa ir nopelnījusi maksimālo punktu skaitu, iegūstot
stipendiju 19 000 dolāru apmērā, bet ar
to vien nepietiek, ir vajadzīgi vēl 14 000
dolāru.
Mīļie, atsaucīgie, tik ļoti savējie, novada
ļaudis, mēs no visas sirds vēršamies pie
jums, varbūt jūs Ziemassvētku steigā un
tik saspringtajā gada nogalē, kad daudzus
nomāca naudas maiņas jautājums un
dažādas sadzīviskas problēmas, vienkārši
nemanot esat pagājuši garām ziedojumu
kastītēm, kas atrodas Ķekavas kultūras
namā, Doles Tautas namā – bibliotēkā
un Tūrisma koordinācijas centrā, Baložu

Arta kopā ar mammu pasākumā
Doles Tautas namā un viņas gleznas

pilsētas kultūras namā un bibliotēkā.
Vēl nekas nav nokavēts, jūs to varat
paspēt, un sajūta ir tik laba, ja tu kādam
vari palīdzēt, un nevajag nemaz tik daudz –
neapēst kādu lieku kārumu, neizdzert lieku
kafijas krūzīti, nenopirkt lieku mantu, par
kuru pats brīnies, kāpēc es to nopirku, bet
radīt cilvēkam prieku – vislielāko. Un ticiet –
tas attaisnosies, jo labie darbi dara mūs labākus, gaišākus, cēlākus. Atvērsim savas labās sirdis ne saņemšanai, bet došanai, tāpat
kā 13. decembra vakarā tās atvēra Irēna
Dumpe, Estere Pumpura, Inga Lagzdiņa un
Mārcis Maņjakovs, Zane un Krista Sniķeres,
Matveju ģimene, Inga Zālīte-Cērūze, Vitolds
Krieviņš, Antra un Nora Martinsones,
Andris Bumbieris, Elita Patmalniece, Arnis
Eltermanis, Jānis Šipkēvics (juniors),
Ira Krauja-Dūduma un mūziķu grupa
The Capybaras. Viscilvēciskākais PALDIES
šiem sirdsdāsnajiem cilvēkiem un visiem
tiem, kuri šai vakarā Artu darīja laimīgu.
Mēs kopā ar šiem cilvēkiem noliecam
galvu Artas un viņas ģimenes priekšā, viņi
ir ne tikai mūsu novada, bet visas Latvijas
lepnuma vērti. Lai viņiem viss izdodas un
sapņi piepildās!
Un nobeigumā Artas pašas rakstītais:
“Kopā mēs veidojam balto, skaisto sniega segu, mīkstu un žilbinošu. Mana mazā

sirsniņa apvienojas ar visām pārējām,
un pēc ziemas aiziešanas mūsu sirsniņu
siltums rada dzīvību, rodas maza dzīvībiņa,
re, sniegpulkstenīte.”
Visiem kopīgi ejot uz pavasari un pirmo

sniegpulkstenīti, mums gribas ticēt –
labi būs.
Jums ticot un uz jums cerot, Ķekavas
kultūras darbinieku vārdā
Māra Patmalniece

Ziedot Artas mācībām iespējams vēl arī šobrīd:
• ziedojumu kastītes atrodas Ķekavas kultūras namā, Doles Tautas namā – Ķekavas
pagasta bibliotēkā un Tūrisma koordinācijas centrā; Baložu pilsētas kultūras namā un
bibliotēkā.
• Latvijas Bērnu fonda kontā a/s SEB banka, LV42 UNLA 0002 0007 07402, ar norādi –
Artas Teivānes mācību maksa.
Pateicība. Es, Arta Teivāne, vēlētos no sirds pateikties par 13. decembra brīnumaino labdarības koncertu manu mācību atbalstam! Liels paldies Ķekavas kultūras aģentūras jaukajam kolektīvam, visiem skatuves māksliniekiem un cilvēkiem,
kas atrada mirklīti, lai ierastos šajā vakarā kopīgi izbaudīt burvīgo koncertu un
ziedotu kaut mazumiņu, kas kopā ir viens liels solis pretim manam sapnim un
mērķiem. Vēlu priekpilnu un radošu 2014. gadu!
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16 Afiša
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Humora pilns stāsts par bērna lomu tēva izglītošanā jeb stand-up komēdija 24. janvārī 19.00
Jaunais tētis. Biļetes nopērkamas Baložu pilsētas kultūras nama
kasē vai Biļešu paradīzes kasēs.
Koru festivāls-karnevāls Zirga gadam durvis vaļā.
25. janvārī 16.00 Piedalās: Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris, jauktais koris Viesturzeme (Dobele),
Ropažu jauktais koris, jauktais koris Zemdega (Baloži), vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs Baloži. Ieeja bez maksas.
Dejas mūzikas un zīmējumu izrāde bērniem Dzejtaurenis.
Lomās: dejotāja Elīna Breice un mūziķis Rihards Zaļupe.
Bērniem pasaule ir lielāka, tādēļ svarīgi ir skatīties un ieraudzīt, klausīties un dzirdēt.
11. februārī 10.00
Meitene lasa dzejoļu grāmatu... no tās izlido taurenis... un viss, sākot ar grāmatu,
pārvēršas par taureņiem.
Kustība, zīmējumi, ēnas un mūzika veido dzejas pasauli, šai izrādei nav vārdu, izrāde
ilgst 45 minūtes. Režisors Varis Klausītājs.
14. februārī 21.00 Diskovakars ar karaokes sadziedāšanos komandās Muļķe sirds.
Vietas pie galdiņiem, iepriekšējā pieteikšanās kultūras namā.
DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
Daugmales pag. mājā Alpi, 2. stāvā
17. janvārī 19.00 Pasākums Atceroties barikāžu laiku.
19. janvārī 17.00 Jauniešu kluba tikšanās Kas ir kas.
25. janvārī 12.00 Pasaku rīts bērniem Iepazīsties – Zīļuks.. Biļetes cena – 0,71 eiro.
28. janvārī 15.00 Sevis pilnveidošanas kurss Iepazīsti sevi. Vadītāja D. Reinholce.
31. janvārī 17.00 Sveču darbnīca.
11. februārī 15.00 Sevis pilnveidošanas kurss Iepazīsti sevi.
14. februārī 18.30 Pārdomu tikšanās Čaks un mīlestība Daugmales multifunkcionālajā centrā.
DAUGMALES KERAMIĶU RADOŠĀS DARBNĪCAS
Dienas centā Adatiņas Daugmalē sveču dienai veltīta izstāde Dažādie svečturīši.
3.-7. februārī
Gan bērnu, gan pieaugušo darinājumi.
Daugmales radošajā darbnīcā, mājā Salnas, 3. stāvā, Valentīna dienai veltītas atklāta
10.-14. februārī
tipa nodarbības visiem interesentiem. Nodarbību tēma – Veidojam sirsniņas.
Vadītājas tālrunis - 29265723.
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
IK Vecie draugi tematisks pasākums Esi sveikts, Jaunais gads!
11. janvārī 12.00 Draugu apsveikumi, negaidītas tikšanās, pārsteigumi. Ieeja - 2,50 eiro, kluba biedriem
bez maksas.
Tikšanās ar foto mākslinieci Velgu Kūkumu Sibīrijas valdzinājums. Krasnojarska.
17. janvārī 18.00
Jazevska. Irkutska. Baikāla ezers. Ieeja brīva.
Lekciju cikla Kā labāk izprast savu mazuli? (vecākiem ar bērniem līdz 3 gadu
21. janvārī 10.00 vecumam) 3. lekcija Iedzimto īpašību kopums – temperaments.
Lektore - Ķiparu skoliņas vadītāja, PEP mamma apmācībā Zane Miļūna.
Ieejas maksa - 3,50 eiro.
30. janvārī 19.00 Tradīciju vakars Sveču diena kopā ar folkloras kopu Rāmupe. Ieeja brīva.
1. februārī 18.00

Deju kolektīvu koncerts Tu esi mans – Zilais Cerību Zirgs. Ieeja brīva.

IK Vecie draugi tematisks pasākums Par dzīvi, dzīvošanu un dzīves prieku – senas
gudrības, ticējumi, praktiski padomi labai dzīvei un eliksīrs dvēselei.
Ieeja 2,50 eiro, kluba biedriem bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Sieviešu kora Daugaviete koncerts Sidrabiņa lietiņš lija.
18. janvārī 19.00 Viesi – Limbažu kultūras nama vīru koris Ziedonis un
Ķekavas tautas mūzikas kapela Klabatas. Ieeja brīva.
26. janvārī 16.00
Jauniešu ansambļa Jūti iedvesmojošā projekta Mūzikas CD kā Ķekavas novada
Ķekavas Mūzikas
suvenīrs iedzīvotājiem un viesiem diska prezentācija. Ieeja ar ielūgumiem.
skolā
Ķekavas kultūras nams piedāvā – muzikālu uzvedumu Viss, viss šai pasaulē ir
14. februāris
mīlestība. Piedalās: Jaunais Miltu teātris, Inga Lagzdiņa ar draugiem. Biļetes - 2 eiro,
19.00
nopērkamas pasākuma dienā Ķekavas kultūras namā.
Disko balle. Dīdžejs: Arnolds Auziņš. Biļetes - 3 eiro, nopērkamas pasākuma dienā
14. februārī 22.00
Ķekavas kultūras namā.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Ceļojošā izstāde Ķekavas novads:
Līdz 31. janvārim
Baloži (Baložu pilsētas kultūras namā)
Līdz 25. janvārim Izstāde Jaunieguvumi 2013. gadā.
Ekspozīcijas
Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka novadnieka E.Ozoliņa dzīve un daiļrade.
muzejā
SOCIĀLAIS CENTRS MELLUPOS
Tradīciju svētīšana No Teņiem līdz Bašķiem. Ar dziesmām, dančiem, rotaļām pie
18. janvārī 13.30 mellupiešu ģimenēm viesojas Katlakalna folkloras kopa Rāmupe un Katlakalna bērnu
folkloras grupa. Ieeja brīva. Līdzi ņemt groziņu kopīgam mielastam.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos:
www.draugiem.lv/kultura.kekava,
http://twitter.com/parkulturu
interneta vietnē www.parkulturu.lv.
8. februārī 12.00

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).

Jaunais TĒTIS viesosies Baložos
Iespējams, daudzi skatītāji atceras
pirms vairākiem gadiem iestudēto izrāžu apvienības Panna izrādi – humorpilno pētījumu par vīrieša būtību – Tētis
ar Aināru Ančevski galvenajā lomā.
Izrāde ar lieliem panākumiem bija skatāma
gandrīz visās Latvijas pilsētās. Pa šo laiku ir izaudzis gan izrādē attēlotais mazulis, gan pats
tētis, tādēļ jaunajā gadā 24. janvārī Baložu
skatītājiem tiks piedāvāta izrāde – humora
pilns stāsts par bērna lomu tēva izglītošanā
jeb stand-up komēdija – Jaunais tētis.
Jau otro gadu Latvijā tiek svinēta Tēvu
diena, kas nu iekļauta svinamo dienu sarakstā. Vēl nesenā pagātnē tēva loma bērnu
audzināšanā bija visai otršķirīga, jo galvenās
rūpes par mazuļa nākšanu pasaulē pārsvarā
uzņēmās jaunās māmiņas. Kas ir mainījies?
Vai jaunie tēti ir kļuvuši apzinīgāki, bet varbūt
par tādiem kļūt viņus iemācījuši pašu mazuļi?
Izrādes veidotāji – aktieris Ainārs Ančev
skis un režisors Juris Rijnieks – piedāvā asprātīgu un sirsnīgu stāstu par vīrieša pārdomām
laikā,kadmazaiscilvēciņširgatavsdotiestālāk–
uz skolu. Izrāde jautrā un asprātīgā veidā liek
atcerēties un dalīties pārdomās par laiku no
mazuļa nākšanas pasaulē līdz mazā dēlēna
pirmajām un turpmākajām skolas gaitām.
Skatītāji, kuri ir redzējuši izrādi Tētis, būs

priecīgi uzzināt, kas jauno tēti sagaida tālāk –
pošoties skolai, bet tie, kuri Tēta pirmo daļu
nav redzējuši, kopā ar Aināru Ančevski varēs
izdzīvot visu sajūtu un pārdzīvojumu spektru, kas sagaida, apzinoties, ka visu turpmāko dzīvi būsi un paliksi tētis.
Biļešu cenas – 6; 7 un 8,5 eiro. Biļetes iespējams iegādāties Baložu pilsētas kultūras nama
kasē vai Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā.
Tālruņi informācijai: 26551966, 67917453.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014, 1991.g. Barikāžu aizstāvju atceres diena
Šķitums un īstenība – 25. janvārī rakstniekam Somersetam Moemam –140
Snieg visbaltākie sniegi... Ziema stāstos, pasakās, dzejoļos
14.-31.janvāris
Grāmatniecības vēsturniekam, bibliotekāram Viesturam Zanderam – 50
Rīga, mana Rīga (izstāde bērniem)
Starptautiskā dinozauru diena
Mīlestība paceļ spārnos – 14. februārī Valentīna diena – erotika literatūrā
Mīļā meļa memuāri – aktierim Kārlim Sebrim – 100
Kad saules ir nedaudz par maz, es lūdzu sveci dot gaismu rāmu, gaišu, siltu - 2. februārī
24.-31. janvāris
Sveču diena
1.-11. februāris
Sveču diena – Nāc un aplūko, cik dažādas ir sveces! (izstāde bērniem)
Šeit satiekas visskaistākās pasakas - grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100
Kad es vēl biju mazs zēns – vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 115
10. janvāris
Tikšanās ar bibliotēkas Kaskabati Baložu vidusskolas 2.b klasei – Iepazīstam bibliotēku
10.00
27. janvāris
Jauno grāmatu apskats
18.00
30. janvāris
Pasākums skolēniem: Nāc un uzzīmē savu dinozauru!
15.00
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
13.-27. janvāris Literatūras izstāde Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 75.
28. janvāris - 10.
Literatūras izstāde Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100.
februāris
Izstāde:
1.-17. februāris Mīlestībā teikts vārds
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
13.-17. janvāris Latviešu rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 75
17.-19. janvāris Teņa diena
19.-22. janvāris Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po - 205
20.-23. janvāris 1991.gada barikāžu atceres diena
22. janvāris Zviedru rakstniekam Augustam Strinbergam - 165
1. februāris
Sveču diena
2.-3. februāris Bērnu grāmatu rakstniecei un ilustratorei Margaritai Stārastei - 100
2.-7. februāris ,,Es visu mūžu mīlējusi esmu...’’ - dzejnieci Āriju Elksni atceroties...
7.-10. februāris ,,Pār mani priedes smaržu pilnām skuju lūpām teic vārdus dziesmai, iesāktai un
10.-14. februāris nepabeigtai.... – dzejniecei Austrai Skujiņai – 105
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
14. janvāris Izstādes: Ielūkojies ,,Ievas Virtuvē”
11. februāris
14.-31. janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
19.-31. janvāris Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po – 205
25. janvāris Angļu rakstniekam Somersetam Moemam – 140
10. februāris
31. janvāris Rakstniekam Antonam Austriņam – 130
17. februāris
2.-20. februāris Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 100
15., 22., 29.
janvāris,
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
5. februāris 10.30
30. janvāris 17.00 Grāmatu klubiņa tikšanās

