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Jaunieši lāpa bedres Ķekavā
Jaunieši, lāpot bedres ar
auduma gabaliņiem

Ķekavas novada pašvaldība
izsludina konkursu

Ķekavas novada
sakoptākā
sēta 2013

Konkursa dalībnieku
vērtēšana klātienē no
1. jūlija līdz 10. augustam.
Konkursa pieteikuma
anketa un nolikums –
klientu apkalpošanas
centros Ķekavā, Baložos un
Daugmalē vai vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Balvas, specbalvas, brauciens pa
Latvijas un novada skaistākajām
vietām!

Uzdrīksties un
piedalies!
Konkursu rīko
Vides un labiekārtošanas daļa

foto: Vineta Bērziņa

Dalību var pieteikt
līdz 1. jūlijam šādās
nominācijās:
lauku sēta, individuālā
māja ciematā vai pilsētā,
uzņēmums vai sabiedrisks
objekts.

Lai pievērstu uzmanību autoceļu un ielu sliktajam stāvoklim, kas apdraud gājēju un autobraucēju drošību, Ķekavas
novada Jaunatnes iniciatīvu centrs un Ķekavas novada jauniešu padome 24. aprīlī Ķekavā, Gaismas ielā, rīkoja akciju
BLIEZ NO BEDRES lāpa bedres!.
Turpinājums 6. lpp.

Ķekavas sākumskolai Spāru svētki

2. maijā jaunā Ķekavas sākumskola
sagaidījusi Spāru svētkus, kas celtniecības procesā ir svarīgs brīdis, jo liecina par jumta konstrukcijas pabeigšanu. Jumta spāres rotā vainags, kas
simbolizē ēkas izturību un ilgmūžību.
Sākumskola paredzēta 700 Ķekavas
novada bērniem.

Spāru svētkos savu nākamo mācību
vietu ar lielu interesi bija ieradušies

aplūkot Ķekavas vidusskolas 3.b klases
audzēkņi.
Jaunās Ķekavas sākumskolas 1. kor
pusā paredzēts izbūvēt ārējās komunikā
cijas, mācību klases, bibliotēku, lasītavu,
administrācijas telpas, datorklasi, darb
mācības, dabas zinību un zīmēšanas ka
binetus. Kopējā mācību korpusa platība
būs 2920 m2.
Ķekavas sākumskolas 1. korpusa būv
niecību veic SIA Abora, un būvdarbus

plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada
sākumam.
Finansējums Ķekavas sākumskolas
mācību korpusa būvniecībai paredzēts no
pašvaldības 2012. un 2013. gada pamat
budžeta un kredīta līdzekļiem. Būvdarbu
līguma summa bez pievienotās vērtības
nodokļa ir aptuveni 2,4 miljoni latu. To
pošā Ķekavas sākumskola atrodas Ķekavā,
Nākotnes ielā 1c.
Vineta Bērziņa
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2 aktuāli
Ķekavas novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus uz

diskusiju
ar visu partiju
deputātu kandidātiem

Lielajā talkā – drosmīgākie

Ķekavas novadā!
21. maijā plkst. 19.30
Daugmalē, Daugmales multifunkcionālajā
centrā
22. maijā plkst. 19.30
Baložos, Baložu kultūras namā

Mērķis – sniegt iespēju Ķekavas novada
iedzīvotājiem klātienē iepazīties ar partiju
deputātu kandidātiem un piedāvāto pro
grammu, kā arī uzdot tiem jautājumus, pie
mēram, par infrastruktūru, izglītības, kultū
ras, sociālo, teritorijas plānošanas u. c. jomu.

Esi informēts, pirms izdari izvēli!

Palielina zivju murdu skaitu
Uzklausot zvejnieku vēlmes, Ķekavas
novada pašvaldība ierosinājusi mainīt vienošanos nosacījumus par zivju
limitu sadali Rīgas HES ūdenskrātuvē,
palielinot zivju murdu skaitu Ķekavas
novada zvejniekiem.
Pēc Vides un labiekārtošanas daļas vadī
tājas Sigitas Varikas teiktā, jaunā vieno
šanās par zivju limitu sadali, kas noslēgta
starp Ķekavas, Salaspils, Ogres, Ikšķiles un
Ķeguma novadiem, paredz Ķekavas novada
pašvaldībai tiesības no kopējā limita Rīgas
HES ūdenskrātuvē izmantot zvejas mur
dus (līdz 30 metriem) 12 vienību apmērā.
Iepriekš Ķekavas novadam bija piešķirti sep
tiņi zvejas murdi pašpatēriņa zvejai.
Šobrīd atļauju veikt rūpniecisko zveju
pašpatēriņam 2013. gadā Rīgas HES ūdens
krātuvē Ķekavas novada administratīvajā te
ritorijā saņēmuši deviņi zvejnieki no Ķekavas
un Daugmales. Uz atlikušajiem trīs murdiem
ir iespējams pieteikties līdz gada beigām.
Vineta Bērziņa

Bērnu rotaļu laukuma
atklāšana
18. maijā plkst. 12
Ķekavā, Pliederu ielā 2.
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23. maijā plkst. 19.30
Ķekavā, Doles Tautas namā
Dalībnieki – divi pārstāvji no katras partijas
Ķekavas novadā.

Stādot 1300 eglītes pašvaldības mežā
Spītējot drēgnam un lietainam laikam, 27. aprīlī daudzi drosmīgie
Ķekavas novada iedzīvotāji, ekipējušies maisiem, cimdiem un nepatīkamajiem laika apstākļiem atbilstošu
apģērbu, piedalījās Lielajā talkā un
uzkopa reģistrētās talkošanas vietas.
Taču vairums talcinieku nolēma ieplāno
tos sakopšanas darbus atlikt uz nākama
jam dienām, kad sinoptiķi sola jau siltāku
un saulaināku laiku, kad, nenoliedzami, ir
daudz patīkamāk pavadīt laiku ārā apkārt
nes sakopšanā.
Pēc Ķekavas novada talkas koordina
tores Sigitas Varikas teiktā, šogad ir reģis

trētas visvairāk talkošanas vietu – vairāk
par 30, un, neraugoties uz nelabvēlīgajiem
laika apstākļiem, iedzīvotāji ir apņēmības
pilni šīs vietas sakopt. Pašvaldības vārdā
viņa saka lielu paldies visiem talciniekiem
par darbu un cer uz atkalredzēšanos nāka
majā Lielajā talkā.
Lielās talkas dienā, apsekojot talkas
vietas, pašvaldības atbildīgie speciālisti sa
stapa talciniekus Odukalnā, kur Ķekavas
novada kultūras aģentūras darbinieki stā
dīja pīlādžu aleju, kas kļuvis par aģentū
ras simbolu. Pīlādzi pie Ķekavas kultūras
nama iestādīja arī Tautas deju ansambļa
Zīle dejotāji, kas pēcāk devās uzkopt
Ķekavas estrādes apkārtni.

Tērpušies dažādās varavīksnes krāsās,
gan mazi, gan lieli talkotāji rosījās Ķekavā,
lasot atkritumus visas Ziemeļu ielas
garumā.
Talkas dienā aktīvi darbojās Dzērumos,
kur talkot gribētāji bija no vairākiem dārz
kopības kooperatīviem, dzīvnieku patvers
mē Mežavairogi – tur strādāja Ķekavas no
vada jaunatnes iniciatīvu centra jaunieši.
Daugmalieši sakopa ceļmalas un Važu rā
vēju, kas ir iecienīta atpūtnieku vieta pie
Daugavas līčiem. Vaicājot daugmaliešiem,
vai nav drēgni un slapji, vien atskanēja po
zitīva atbilde: “Esam kļuvuši tikai mazliet
smagāki!” Šādu optimsimu var novēlēt
ikvienam! Pa kādam salijušam talkotājam
bija manāms arī citviet novada teritorijā.
Savukārt pašvaldības darbinieki pul
cējās netālu no Bauskas un Jūrmalas auto
ceļu krustojuma, lai pašvaldības mežā stā
dītu eglītes, kur nesen kāds ļaundaris bija
paviesojies ar zāģi. Čakli strādājot, tika sa
stādītas aptuveni 1300 eglītes 0,5 hektāru
platībā.
Daudzi novadnieki, uzņēmumi un or
ganizācijas talkoja visas nedēļas garumā –
pirmie talkas maisus piepildīja olu ražoša
nas uzņēmuma Priedes un Co darbinieki,
talkoja Ķekavas un Baložu vidusskolu
audzēkņi, Pļavniekkalna sākumskolas bērni.
Pašvaldības vides speciālisti atgādina,
ka Lielajā talkā savāktie atkritumi tiks iz
vesti tikai no tām vietām, kuras tika reģis
trētas un saskaņotas ar pašvaldības talkas
koordinatoru.
Vineta Bērziņa

Ķekavā izveidos aktīvās atpūtas vietu
Turpinot popularizēt veselīga dzīvesveida ideju, Ķekavas novada pašvaldība ar biedrības Daugavas Savienība
finansiālu atbalstu maijā izveidos vēl
vienu aktīvās atpūtas vietu ar ielu vingrošanas elementiem.
Projekta ietvaros tiks izgatavoti un uzstā
dīti metāla ielu vingrošanas elementi pie
Ķekavas upītes, Ķekavā (Nākotnes ielā
36a). Aktīvās atpūtas vieta pie Ķekavas
upītes tika izraudzīta, pateicoties iedzī

votāju ierosinājumam, un iecerēts, ka to
izmantos aptuveni 200 Ķekavas daudzdzī
vokļu māju iemītnieku, kā arī citi ciemata
iedzīvotāji un viesi.
Pēc pašvaldības domām, projekts vei
cinās iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
brīvā laika pavadīšanu brīvā dabā pie ūde
ņiem, kā arī sekmēs Ķekaviņas upes ielejas
labiekārtošanu.
Tādu pašu aktīvās atpūtas vietu pašval
dība jau izveidojusi pērn Daugmalē, un tā
jau iemantojusi popularitāti jauniešu vidū.

Nākotnē plānots izvietot ielu vingrošanas
elementus arī citviet novadā.
Par minētās aktīvās atpūtas vietu lab
iekārtošanu – izbūvēto ielas vingrošanas
elementu uzturēšanu un teritorijas kop
šanu – rūpēsies pašvaldība, šim mērķim
budžetā paredzot nepieciešamos līdzekļus.
Vineta Bērziņa

Apstiprina plānu latvāņu apkarošanai
Ķekavas novada dome 18. aprīlī apstiprinājusi Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko
plānu 2013.–2020. gadam Ķekavas novadam, ko sagatavojusi pašvaldības
Vides un labiekārtošanas daļa.
Saskaņā ar plānu Vides un labiekārtošanas
daļa katru gadu no 1. jūlija līdz 1. septembrim
veiks ar latvāni invadēto jeb aizaugušo terito
riju monitoringu, aizpildot un 20 gadus gla
bājot latvāņa izplatības monitoringa žurnālu.

Ja pēc 1. septembra pašvaldība konsta
tēs uz vidēji 50 m² latvāņa invadētās teri
torijas vairāk nekā vienu pieaugušu latvāņa
augu ar izveidotu ziedkopu, tad tā uzskatīs,
ka īpašnieks nav veicis latvāņa izplatības ie
robežošanas pasākumus.
Zemesgabalos, kur latvāņu izplatības
ierobežošanas pasākumi iepriekšējā gadā
nebūs veikti, sākot no 2014. gada pašvaldība
veiks latvāņu apkarošanu, iepriekš publicē
jot laikrakstā Latvijas Vēstnesis lēmumu par
latvāņu ierobežošanas pasākumu sākšanu

attiecīgā teritorijā, norādot latvāņa izplatības
ierobežošanas pasākumu veikšanas laiku
un administratīvās teritorijas nosaukumu.
Pēcāk izdevumi par latvāņa iznīcināšanas
pasākumiem tiks piedzīti no īpašnieka.
Savukārt tiem zemes īpašniekiem, kuri
godprātīgi būs veikuši visus nepiecieša
mos pasākumus, Vides un labiekārtošanas
daļas speciālisti rosinās piemērot nekusta
mā īpašuma nodokļa atlaides līdz 90 % par
nākamo kalendāro gadu.
Vineta Bērziņa
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Daugmales bērnudārzs top raiti
Daugmales pirmsskolas izglītības iestā
des būvniecības projekta vadītājs Andris
Puharts stāsta, ka līdz šim darbi rit pēc gra
fika un iedzīvotāju bažām nav ne mazākā
pamata. Tiek plānots, ka līdz 19. augustam,
kā tas ir paredzēts līgumā starp SIA Modus
Būve un Ķekavas novada pašvaldību, darbi
būs noslēgušies, un ar jaunā mācību gada
sākumu bērnudārzs būs atvērts bērniem.
Līdz šim ir pabeigta starpsienu un kar
kasu izbūve, kā arī noslēgusies silto grīdu
betonēšana abos ēkas stāvos. Šobrīd no
tiek sienu apmešanas un krāsošanas darbi,
kā arī ventilācijas sistēmu montāža.
Lai arī jaunajā bērnudārzā, no ārpuses
raugoties, viss šķiet kluss un mierīgs, iekšā
čakli rosās strādnieki. Telpas, lai arī tikai tap
šanas stadijā, šķiet ļoti patīkamas. Tās ir pla
šas, gaišas un mājīgas, ar augstiem griestiem
un lieliem logiem. Plānā paredzētas ne tikai
četras grupas ar atsevišķām guļamtelpām, bet

Lai nodrošinātu Daugmales hidroelek
trostacijas būvju drošu ekspluatāciju, no
1. augusta līdz 16. septembrim mainīga
jā ūdens līmeņa zonā ir plānots atjaunot
Rīgas HES labā krasta nogāžu betona virs
mas stiprinājumus.
Remontdarbu dēļ šajā periodā
Latvenergo pazeminās ūdens līmeni Rīgas
HES ūdenskrātuvē. Galvenie atjaunošanas
darbi – bojātā betona atkalšana, stiegrojuma
attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu
stiegrojuma montāža, betonēšana, virsmu
aizsargpārklājuma uzklāšana, temperatūras
un deformācijas šuvju remonts un izveide.

foto:Inga Auziņa

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļa joprojām aicina vecākus pieteikt savas atvases jaunajā Daugmales bērnudārzā. Dažus vecākus, iespējams, māc
bažas – pieteikties uz dārziņu vai ne,
būs gatavs vai ne.

Daugmales bērnudārzs tapšanas procesā
arī halles mūzikas un sporta nodarbībām, kā
arī telpas administrācijas vajadzībām.
Pirmajā stāvā, caur terasi bērnudārza
ēkas aizmugurē, bērni varēs nokļūt āra ro
taļu laukumā un piesaulītē baudīt rotaļas
svaigā gaisā. Pavisam drīz sāksies plānotie
vides labiekārtošanas darbi ēkai apkārt
esošajā teritorijā.
Izglītības daļa informē, ka pieteikšanās
uz vietām jaunajā bērnudārzā turpinās un
brīvas vietas joprojām ir. Tāpēc pirmsskolas

vecuma bērnu vecāki ne tikai no Daugmales,
bet arī citām novada vietām tiek aicināti
izvērtēt šo iespēju un pieteikties.
Atgādinām, ka viena no grupām
Daugmales pirmsskolas izglītības iestādē
paredzēta bērniem no pusotra gada vecuma.
Tā būs vienīgā grupa pašvaldības bērnudārzā Ķekavas novadā šajā vecumā esošiem
bērniem. Pieteikties var, zvanot pa tālruni
67847169.
Inga Auziņa

Par ūdenssaimniecību Ķekavas pagastā
Daudz problēmu iedzīvotājiem šopavasar sagādāja ielu seguma atjaunošanas nepabeigtie darbi pēc kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūves
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II fāze. Taču
šobrīd AS Siguldas būvmeistars ir iesnieguši precizētu ielu sakārtošanas
grafiku Odukalnā un Vimbukrogā.
SIA Ķekavas nami aicina iedzīvotājus Kat
lakalna, Vimbukroga un Odukalna ciema
tos laikus saņemt Tehniskos noteikumus
pieslēgumam kanalizācijas un/vai ūdens
vada ielu tīklam.
Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves un pieslēgšanās kārtība privātmājām
Lai pieslēgtos SIA Ķekavas nami cen
tralizētajam ūdensapgādes un kanalizāci
jas ielu tīklam:
1. privātmājas īpašnieks SIA Ķekavas
nami birojā, Rāmavas ielā 17, Rāmavā,
iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt
Tehniskos noteikumus, lai pieslēgtos cen
tralizētajiem tīkliem. Iesniegumam jāpie
vieno: zemes grāmatas akta kopija, ēkas
stāva plāna kopija, kur tiks uzstādīts uz
skaites mezgls (ūdens skaitītājs), apbūves
gabala situācijas plāns vai robežplāns, lī
guma slēdzēja personas dati.
2. SIA Ķekavas nami izsniedz tehnis
kos noteikumus, kas nosaka, kā veicams
pieslēgums un kādas prasības ir jāievēro,
veicot šāda veida būvdarbus.
3. Pieslēguma būvdarbus organizē un
veic mājas īpašnieks par saviem līdzekļiem.
Izmaksas katram objektam būs atšķirīgas
(ietekmē attālums līdz ēkai, aku skaits, lab

Ielu nodošanas grafiks Odukalnā

Smilgu iela, Kalmju iela (10.–14. jūnijs)
Vārpu iela (17.–21. jūnijs)
Graudu iela (25.–28. jūnijs)
Lauku iela (1.–5. jūlijs)
Platā iela (8.–12. jūlijs)
Kārklu iela (15.–19. jūlijs)
Lejas iela, Saules iela, Vidus iela, Avotu iela,
Odukalna iela (22.–26. jūlijs)
Skaidu iela Pļavu iela (29. jūlijs–2. augusts)
Niedru iela Mētru iela (5.–9. augusts)
Meža iela I, Meža iela II (12.–16. augusts)
Ziedu iela, Mālu iela (19.–23. augusts)

Apzaļumošanas un ielu seguma
atjaunošanas grafiks Vimbukrogā
Grants segumu atjaunošana
Kļavu iela, 80 % (2.–13. maijs)
Kraujas iela, Meldru iela, Lazdu iela (7.–20. maijs)
Daugavas iela, Pūpolu iela (21. maijs–3. jūnijs)
Aveņu iela (Ābeļu–Dīķu), Kļavu iela, 20 %,
Kastaņu iela (Daugavas–Dīķu) (4.–17. jūnijs)
Zvejnieku iela, Lakstīgalu iela (18. jūnijs–1. jūlijs)
Rīgas iela (18. jūnijs–22. jūlijs)
Dīķu iela (23.–29. jūlijs)
Kastaņu iela (Ābeļu–Dīķu) (30. jūlijs–5. augusts)
Aveņu iela (Daugavas–Dīķu) (6.–12. augusts)
Ābeļu iela (13.–26. augusts)
Zaļā iela (20.–26. augusts)
Asfalta seguma atjaunošana
Pūpolu iela, Kastaņu iela (Daugavas–Dīķu)
(20.–26. augusts)
Kraujas iela, Aveņu iela (Daugavas–Dīķu)
(20. augusts–2. septembris)
Daugavas iela (20. augusts–9. septembris)
Dīķu iela (10.–16. septembris)
Ābeļu iela (10.–23. septembris)
Rīgas iela(10.–30. septembris)

iekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, ma
teriālu izvēle, būvdarbu izpildītāja izvēle).
4. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība
Ķekavā, II kārta īstenošanas laikā atseviš

Pazeminās ūdens līmeni
Rīgas HES ūdenskrātuvē

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
ķa maksa par iespēju pieslēgties centrali
zētajiem ielu tīkliem netiks iekasēta.
5. Pēc montāžas darbu pabeigšanas ob
ligāti jāveic instrumentāla tīklu uzmērīšana
un reģistrēšana Valsts Zemes dienesta datu
bāzē. Šo pakalpojumu iespējams organizēt
ar SIA Ķekavas nami starpniecību (maksa
Ls 90 – maksāt kasē vai ar pārskaitījumu).
6. Uzmērījumu iesniegt SIA Ķekavas
nami divos eksemplāros (viens eksemplārs
Ķekavas novada būvvaldei).
7. Pēc SIA Ķekavas nami atzinuma (ob
jekta pieņemšanas akts) saņemšanas noslēgt
līgumu ar SIA Ķekavas namipar ūdenssaim
niecības pakalpojuma saņemšanu.
8. Norēķins par ūdeni un kanalizāciju
notiek pēc ūdens skaitītāja rādījuma, ko
mēneša beigās noziņo pakalpojuma sa
ņēmējs (ja līgumā nav citu nosacījumu).
Ja ūdens tiks izmantots dārza laistīšanai,
jāuzstāda atsevišķs ūdens skaitītājs. Par šo
ūdens patēriņu rēķinā neuzrādīs kanali
zācijas maksu. 2013. gadā Ķekavas namu
apkalpes zonā esošais tarifs: ūdens – 0,428
Ls/m³, kanalizācija – 0,899 Ls/m³, kopā
1,327 Ls/m³ (bez PVN).
Vairāk informācija SIA Ķekavas nami
birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa
tālr. 29255787 (galvenais inženieris Jānis
Freibergs) vai 29126835 (projekta koordi
nators Juris Firsts).
SIA Ķekavas nami

Šopavasar lieli plūdi
neskar novadu
Lai gan daudzviet Latvijā šopavasar bija
vērojami lieli plūdi un pat izsludināta ār
kārtas situācija, Ķekavas novads šo plūdu
laiku pārlaidis mierīgi.
Pēc Reģionālās pašvaldības policijas
priekšnieka Māra Bomiņa teiktā, paaugsti
noties ūdens līmenim Misas upē, plūdi mūsu
novadā visvairāk skāra Dzērumu iedzīvo
tājus – bija applūduši vairāki pagrabi, dārza
mājiņas. Taču šī situācija nebija tik kritiska kā
pirms diviem gadiem, kad zem ūdens atradās
arī piebraucamie ceļi pie mājām.
Iespējamās plūdu draudu teritorijas
drošības nolūkos uzmanīja Reģionālās paš
valdības policija, kas ikdienu vairākkārt
veica potenciāli applūstošo vietu apsekoša
nu. Pašvaldības policijas redzeslokā bija arī
Daugavas piekraste, jo īpaši Ziedonis un
Kaļķu ceplis, jo šīs ir līdzenas teritorijas upes
krastā un, ūdens līmenim paaugstinoties
Daugavā, tās var ātri applūst. Arī šajās vietās
plūdu draudi netika fiksēti.
Lai uzlabotu Titurgas upītes ūdens tecē
jumu un mazinātu iespējamos plūdu draudus
pavasarī, Ķekavas novada pašvaldības Vides
un labiekārtošanas daļa veikusi priekšdar
bus, likvidējot upē bebru uzbūvētos dambjus
un organizējot vairāku upes gultnes posmu
tīrīšanu. Iepriekšējos gados tieši gultnes aiz
augums un bebri bija lielākie vaininieki pie
Titurgas upītes iziešanas no krastiem.
Vineta Bērziņa

Andele
SKAPJA BODE –
KUMODE
26. maijā plkst. 9–15 Doles Tautas namā

Atbrīvo savu skapi no labām lietām,
kuras vairs neizmanto, bet kas noteikti patiktu citiem.
Pārdod, pērc, maini, dāvini!
Andelē drīkst piedalīties personas no 16 gadu vecuma!
Dalības maksa Ls 1, ieeja – bezmaksas.
Dalībniekiem pieteikties pa tālr. 29490270.
Darbosies informācijas stends un labdarības centrs,
kurā varēs atstāt nepārdotās lietas.
Pasākumu rīko biedrība Solis Tuvāk sadarbībā ar
Ķekavas novada kultūras aģentūru un
Ķekavas jauniešu iniciatīvu centru.

Ķekavas Novads
2013. gada 14. maijs

4 Novada ziņas
Ķekavas novada pensionāru biedrība
Polārblāzma apkopo pensionāru paveikto
un ne tikai.
Biedrība neradās tukšā vietā, tāpēc vācam
visu, ko varam atrast par mūsu Ķekavas pa
gasta, novada pensionāru dzīvi agrāk un ta
gad. Tā jau nav, ka Ķekavas vārds pirmo reizi
tika minēts 1435. gadā un tās atdzimšana ir
sākusies tikai 2009. gadā – līdz ar novadu iz
veidošanu.
Tās varbūt fotogrāfijas, atmiņu vai dzīves
apraksti, autobiogrāfijas, avīžu raksti vai rok
rakstā veidoti atgadījumi no darba, dzīves, sa
dzīves, ceļojumu piedzīvojumi u. tml.
Vēsturnieki saka, ka vēsture sākas pēc simt
gadiem un dzīviem cilvēkiem pieminekļus
neceļ. Varbūt savāktie materiāli kādreiz node
rēs vēsturei? Bet tagad mēs darīsim visu, kas
ir mūsu spēkos, lai mūsu pensionāri un viņu
darbi netiktu aizmirsti šodien. Mēs meklējam
mūsu izcilākos ļaudis, lai tos celtu saulītē!
Apkopotie materiāli glabāsies biedrībai
Polārblāzma atvēlētās telpās Ķekavas kultūras
namā Gaismas ielā 17. Turpat tos varēs apska
tīt, iesniegt priekšlikumus darba uzlabošanai.
Materiālus var nodot ceturtdienās no plkst. 11
vai personīgi Annai Zgirskai, kura veic in
formācijas apstrādi un apkopošanu (adrese:
Odukalnā, Kārklu ielā 7, tālr. 29849436,
e-pasts annazigriska@inbox.lv).
Raudzīties drošu skatu, paturēt siltu
mu smaidā, nosargāt laimi sirdī!
Anna Zgirska

Diskusiju klubiņš
29. maijā plkst. 17 Ķekavas kultūras nama
mazajā zālē diskusiju klubiņā tikšanās ar
ķekavieti, dzejnieci, tulkotāju un kultūras
darbinieci Rutu Bīlandi. Mīļi gaidīti visi
interesenti.
Lūdzam priekšlikumus klubiņa nosau
kumam un diskusiju tēmām. Nākamā klu
biņa nodarbība augustā.

Sporta diena senioriem
Jūlijā plānota sporta diena senioriem sa
darbībā ar Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūru un Jaunatnes iniciatīvu
centru.
Gaidīsim komandas un līdzjutējus no
Baložiem, Daugmales un Ķekavas. Lai
varētu sekmīgi organizēt pasākumus, iz
veidota darba grupa, kurā darbojas Ingera
Bērziņa, Dzintra Valdmane, Anna Zgirska
un Dzintra Maļinovska.

Ekskursijas pensionāriem!

• Vienas dienas ekskursija uz Alūksni –
12., 19. (Katlakalns), 23. vai 30. jūlijā.
• Ekskursija uz Vāciju Reinas un Mozeles
ielejas.
• Ekskursija kopā ar salaspiliešiem uz
Slovākiju (no 2. līdz 7. jūnijam) – Ls 170.
• Ekskursija ar Baldones ceļotāju uz Šveici
(no 29. jūlija līdz 5. augustam) – Ls 250.
• Divu diena ekskursija uz Sāremu un
Kuršu kāpu.
Pieteikties pie Māras Brikules pa tālr.
29613774 vai personīgi, ierodoties ceturt
dienās plkst. 11–13 Ķekavas kultūras namā.

Ķekavā viesojas partneri no Baltkrievijas
18. aprīlī Ķekavas novadā viesojās
delegācija no Glubokoje pašvaldības
Baltkrievijā.
Vizītes laikā baltkrievu delegācija ap
meklēja AS Putnu fabrika Ķekava, tikās
ar novada domes pārstāvjiem, ka arī ie
pazinās ar Tūrisma informācijas centru,
Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūru un pirmsskolas izglītības iestādi
Bitīte.
Tikšanās laikā ar Ķekavas novada do
mes priekšsēdētāju Robertu Jurķi, priekš
sēdētaja vietnieku Juri Krūmiņu un de
putātu Igori Malinausku tika pārrunāti
divpusējo attiecību jautājumi, apspriesta
iespējamā reģionu sadarbība un Ķekavas
novada pašvaldības veiksmīgā pieredze
Eiropas Savienības projektu apgūšanā, kā
arī citas aktualitātes.
Vizītē no Baltkrievijas bija ieradu
šies Glubokoje pašvaldības mērs Oļegs
Morhats, Glubokoje pašvaldības admi
nistratīvās daļas vadītāja Inna Počepko

foto: Artūrs Zālītis

Cienījamie pensionāri!

Baltkrievijas delegācija viesojas Tūrisma informācijas centrā
un pašvaldības komunālās saimnie
cības vadītājs Andreijs Šimkovičš, kā
arī Glubokoje pašvaldības starptau

tisko projektu koordinators Mihails
Orehovs.
Artūrs Zālītis

NVO projektu konkursa rezultāti

Ir noslēdzies Ķekavas novada pašvaldības projektu līdzfinansēšanas
konkurss nevalstiskajām organizācijām, sabiedriskiem nodibinājumiem
un fondiem. No iesniegtā 41 projekta
konkursa komisija atbalstījusi 25 projektus:
• Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības
pieredze – ieguldījums nākotnē (Ķekavas
un Bordesholmas draudzības biedrība);
• Ķekavas senioru deju kolektīva Sidrabaine
atpazīstamības veicināšana (biedrība Sidrabaine);
• Brīvprātīgā darba piesaiste bezsaimnieku
dzīvnieku aprūpē (biedrība Dzīvnieku patversme Mežavairogi);
• Personu ar īpašām vajadzībām iesaiste pa
jūgu braukšanas sportā (biedrība Zelta rati);
• Bērnu rotaļu laukuma izveide un terito
rijas labiekārtošana Plakanciemā (biedrība
Ģimenes izglītības fonds);
• Personības izziņas un profesionālās ie
virzes meistarklases darbnīcas biškopī
bā jauniešiem un jauniešiem ar īpašajām
vajadzībām Ķekavas novadā (biedrība

Meduspuķe);
• Kanāla krasta labiekārtošana posmā Dam
bītis-Zanzibāra (biedrība Aktīvai Ķekavai),
• Atlētiskās vingrošanas trenažieru un ele
mentu iegāde un uzstādīšana Daugmalē
(sporta klubs Daugmale);
• Mettas ziķeris 2013 (futbola skola Metta);
• Apskaņošanas iekārtu iegāde (biedrība
Skolas bērniem);
• Infrastruktūras izveide sociālo pakalpo
jumu dažādošanai Ķekavas pagasta Zilgās
(biedrība Tici sev);
• Drošība uz ūdens ikvienam novada ie
dzīvotājam un novada viesiem (ūdens
sporta klubs Kambīze);
• Ārtelpu vingrošanas elementu iegāde un
uzstādīšana Daugmalē (biedrība Daugmales skolai);
• Minitraktora iegāde (biedrība Dabas zirgi);
• Bērnu rotaļu ierīces uzstādīšana Nākot
nes ielā 36 (Ķekavas Starptautiskā sadrau
dzības biedrība);
• Jaunatnes iniciatīvu centra telpu labie
kārtošana jauniešu vajadzībām (Ķekavas
novada jauniešu padome),
• Mūzikas CD kā Ķekavas novada suvenīrs

iedzīvotājiem un viesiem (biedrība Jūti);
• Drošas un sakārtotas vides izveide pie
daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā
(dzīvokļu īpašnieku biedrība Gaismas 6);
• Pasākumu nojumes/telts ar iekārtojumu
iegāde sporta dzīves attīstīšanai Ķekavas
novadā (futbola klubs Auda);
• Brīvā laika pavadīšanas kluba Saspēle iz
veide (Ķekavas proaktīvā biedrība);
• ĶNUP kapacitātes stiprināšana un ak
tīvās atpūtas pasākums Iepazīsti savējos
2013 (Uzņēmēju padome);
• Video kameru iegāde florbola apmācību
uzlabošanai (florbola klubs Ķekavas bulldogs);
• Bērnu rotaļu laukuma izveide Baložu
pilsētā (biedrība Labie nodomi);
• Palīdzi sev – palīdzi citiem (biedrība
Sorbum);
• Jāšanas sporta aprīkojuma iegāde (bied
rība Agates sports).
Kopējais piešķirtais Ķekavas novada paš
valdības līdzfinansējums iepriekšminēto
projektu īstenošanai – 30 000 latu.
Vineta Bērziņa

Pensionāru atpūtas pēcpusdiena Ceriņu balle
25. maijā plkst. 14 Ķekavas kultūras namā
Dalībnieku tērpos vēlams atbilstoši aksesuāri, krāsas. Izvēlēs galveno Ceriņziedu, Pirmo dāmu un Pirmo kungu.
Balles dalībniekus iepriecinās senioru grupas Pīlādžvīns līnijdejas.
Muzicēs kapela Vecie draugi.
Pasākums pie galdiņiem, līdzi jāņem cienasta groziņš.
Plašāka informācija pa tālr. 26120206 (Dzintra Maļinovska).
Lūdzam pieteikties pa tālr. 26274699 (Ilga Priede).
Pensionāru biedrība Polārblāzma
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Rūpējoties par novada iedzīvotāju veselību, 20. aprīlī Ķekavas kultūras namā
jau ceturto gadu norisinājās Veselības diena. Pasākumu apmeklēja
vairāki simti Ķekavas un apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Ikvienam Veselības dienas apmeklētājam
bija iespēja konsultēties un saņemt bez
maksas diagnostiku pie kāda no speciā
listiem, kā arī ar ievērojamu atlaidi veikt
laboratoriskās analīzes.
Šogad Veselības dienas apmeklētāju
uzmanību piesaistīja plašais bezmaksas
pakalpojumu klāsts – mamogrāfija, tei

Foto: Artūrs Zālītis

Aizvadīta Veselības diena Ķekavā

Veselības diena Ķekavā
pošana, vēnu un redzes pārbaude, osteo
porozes diagnostika un asinsspiediena
noteikšana, kā arī narkologa un ģimenes
ārsta konsultācijas u. c.
Ikvienam interesentam bija iespēja uz
zināt visu par uztura bagātinātājiem, vit

amīniem, veselīgām tējām un masāžām.
Veselības dienu Ķekavas novadā or
ganizēja biedrība Solis Tuvāk un Ķekavas
novada pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas
ambulanci un Veselības centru 4.
Artūrs Zālītis

Piedāvā jaunas sociālā atbalsta iespējas
Ķekavas novada sociālajā dienestā
šajā daudziem tik saspringtajā laikā
tiek meklēti dažādi risinājumi, lai
palīdzētu cilvēkiem, kas nokļuvuši
dienesta redzeslokā. Tie ir ļaudis, kas
nonākuši neapskaužamā dzīves situācijā un pašu spēkiem vairs nespēj no
tās izkļūt. Tās ir ģimenes, kuras smagi
skāris bezdarbs, atkarības, nespēja
iekļauties laikmeta steidzīgajā ritmā.
Pabalstu piešķiršana ir viens no palīdzī
bas veidiem, kā pašvaldība nāk pretī grū
tībās nonākušajiem, tomēr ilgtermiņā tas
problēmu nerisina. Sociālo darbinieku
ikdienas pienākumos ietilpst meklēt ie
meslus, kādēļ cilvēki ilgstoši nespēj atri
sināt radušos sarežģījumus. Tiek analizēta
gan paša indivīda pieredze, gan ģimenes
apstākļi, gan kopienas ietekme. Visi šie
faktori ir būtiski personības attīstībā. Bieži
vien šiem cilvēkiem jau ir zudušas cerības,
smagi cietusi pašapziņa, viņi jūtas atstumti

un nesaprasti. Tādēļ nereti cēlonis ieilgu
šām problēmām ir ļoti komplicēts.
Kā vienu no iespējamiem risināju
miem sociālais dienests piedāvā iespēju
apmeklēt atbalsta grupas, kurās pulcējas
cilvēki ar līdzīgiem dzīvesstāstiem. Tomēr
sociālie darbinieki bieži sastopas ar atrai
dījumu, piedāvājot šo pakalpojumu. Bet
tas ir saprotams, jo spert pirmo soli, apzi
nāties un atzīt savu situāciju ir visgrūtākais
un vienlaikus vissvarīgākais posms ceļā uz
problēmu risinājumu. Galvenie ieguvumi,
apmeklējot atbalsta grupu, ir iespēja da
līties savā pieredzē un pārdzīvojumos un
saprast, ka ar līdzīgām situācijām saskaras
arī citi cilvēki. Tā ir iespēja nejusties vie
nam ar savām grūtībām, iegūt prasmi da
līties un izrunāties, celt pašapziņu, atklāt
savus talantus, kā arī apgūt praktiskas lie
tas savas personības attīstīšanai. Jo ikvienā
no mums ir spēks un nepieciešamie resur
si, tie tikai jāsameklē un jāliek lietā.
Nav noslēpums, ka dažādu veidu atka

rības ir visnopietnākā problēma to cilvēku
vidū, kas atrodas sociālā dienesta redzes
lokā. Jebkura atkarība ir tikai sekas, un to
cēloņi var būt visdažādākie. Lai spētu vis
pirms atzīt problēmas esamību un ķertos
pie risināšanas, nenoliedzami ir jābūt stip
ram un drosmīgam.
Šobrīd tiek organizēta tā saukto anonīmo
alkoholiķu atbalsta grupa. Ar sociālā die
nesta darbinieku atbalstu var pieteikties arī
Minesotas programmai, kas ir pasaulē atzīta
28 dienu stacionāra psihoterapeitiska pro
gramma atkarības slimniekiem. Tā kā dalība
programmā iespējama, tikai brīvprātīgi pie
sakoties, sociālā dienesta organizētajās at
balsta grupās var iegūt trūkstošo motivāciju
un atbalstu, lai uz visiem laikiem atbrīvotos
no šīs problēmas un turpinātu pilnvērtīgu
dzīvi. Sociālā dienesta darbinieki aicina ik
vienu atkarības slimības skarto nevilcināties,
pieņemt lēmumu un vērsties pēc atbalsta.
Tālrunis informācijai – 28633299.
Inga Auziņa

Invalīdi var saņemt asistenta palīdzību
Lai cilvēkiem ar invaliditāti sniegtu atbalstu sadzīvē, Ķekavas novada sociālais dienests atgādina, ka šobrīd tiek
piedāvāta iespēja saņemt asistenta
palīdzību. Šo pakalpojumu finansē
valsts.
Pakalpojumu var saņemt personas ar 1. un
2. grupas invaliditāti, bērni invalīdi, kā
arī personas ar psihiskām saslimšanām.
Lai pieteiktos, nepieciešams sociālajā
dienestā iesniegt Veselības un darbspēju

ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu
atzinumu par asistenta nepieciešamību. Ja
persona apmeklē izglītības iestādi, dienas
centru vai strādā, būs vajadzīga arī izziņa
attiecīgi no izglītības iestādes, dienas cen
tra vai darba vietas. Katrs gadījums ir in
dividuāls. Izskatot komisijas atzinumu,
sociālā dienesta speciālisti vērtē, cik stun
das nedēļā asistenta palīdzība konkrētam
cilvēkam ir nepieciešama.
Līdz šim Ķekavas novada sociālajā
dienestā jau ir sagatavoti trīs līgumi. Vai

rums gadījumos par asistentu piesakās kāds
no personas tuviniekiem, tomēr iespēja
kļūt par asistentu ir ikvienam, kam ir vēl
me un iespēja palīdzēt. Atlīdzība par asis
tenta pakalpojumu sniegšanu ir 1,203 lati
stundā, un pakalpojuma sniedzējam
jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu
dienestā.
Plašāka informācija pieejama sociā
lajā dienestā vai pa tālruni 67935977,
26475123 (speciāliste Inga Asarīte).
Inga Auziņa

Bāriņtiesā var
saņemt notariālos
apliecinājumus
Ķekavas novada iedzīvotāji var apliecināt
darījumus un dokumentus, kuriem nepie
ciešams zvērināta notāra apstiprinājums,
tepat – bāriņtiesā. Tā kā mūsu novadā šo
brīd nav pieejams zvērināts notārs, vairs
nav nepieciešams doties tā meklējumos
ārpus novada. Bāriņtiesā šie pakalpojumi
ir ērti pieejami, turklāt maksā mazāk nekā
zvērinātu notāru birojos.
Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka
ziņā pielīdzināms notariālam apliecināju
mam. Pakalpojums pieejams tikai fiziskām
personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķeka
vas novada administratīvajā teritorijā.
Bāriņtiesa savas darbības teritorijā ir
tiesīga sniegt šādus pakalpojumus:
• apliecināt darījumus, kuru summa ne
pārsniedz sešus tūkstošus latu;
• apliecināt vienošanās par mantojumu un
kopīpašumu sadali;
• reģistrēt un pieņemt glabāšanā testa
mentus, kā arī glabāšanā esošu testamentu
atsaukumus;
• apliecināt pilnvaras un to atsaukumus;
• apliecināt personas paraksta īstumu uz
dokumentiem;
• apliecināt dokumenta noraksta, kopijas
vai izraksta pareizību;
• izsniegt paziņojumu par līgumu grozīša
nu vai uzteikšanu;
• apliecināt parakstu nostiprinājuma līgu
mā zemesgrāmatai;
• sagatavot dokumentu projektus.
Bāriņtiesā pieņem apmeklētājus un veic
notariālos apliecinājumus novada iedzīvotājiem divas reizes nedēļā:
• Ķekavas nodaļā Gaismas ielā 19, k. 8
(tālr. 67847160) pirmdienās plkst. 9–13,
ceturtdienās plkst. 14–19,
• Baložu nodaļā Uzvaras prospektā 1a
(tālr. 67916551) pirmdienās plkst. 8–13,
ceturtdienās plkst. 9–13 un 14–19
• Daugmales nodaļā Salnās (tālr.
67957384) pirmdienās plkst. 16–18,
ceturtdienās plkst. 15–19.
Pakalpojumu cenrādis pieejams Bāriņtiesu likuma 79. pantā. Bāriņtiesas dar
binieki nepieciešamības gadījumā brauc
arī pie iedzīvotājiem uz dzīvesvietu. Tas
ir īpaši aktuāli gadījumos, ja cilvēks ir jau
cienījamā vecumā vai arī slimības dēļ pār
vietošanās nav iespējama.
Jautājumu gadījumā bāriņtiesa aicina
iedzīvotājus zvanīt pa iepriekšminētajiem
tālruņa numuriem, rakstīt e-pastu uz adresi
barintiesa@kekava.lv vai ierasties personīgi
bāriņtiesas nodaļu pieņemšanas laikos.
Inga Auziņa

Lekcija par bērnu veselību
25. maijā plkst. 10 bērnu vecāki un
vecvecāki laipni aicināti
Doles Tautas namā uz lekciju ciklu

Mūsu bērnu veselībai un labsajūtai.
Būs iespēja pārbaudīt bērnu zobu stāvokli
vecāku klātbūtnē. Sekojiet informācijai!
Ķekavas ambulance
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2013./2014. mācību gadam
3. un 4. jūnijā plkst. 17–19
Ķekavā, Gaismas ielā 17, otrajā stāvā
1. kursā uzņem bērnus 7–8 gadu vecumā
(1.–2. vispārizglītojošās skolas klase)
Mācību ilgums programmai (kods 20V21100)
Vizuāli plastiskā māksla – 8 gadi
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
• iesniegums;
• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli;
• divas fotogrāfijas 3 x 4 cm;
• izglītošanas līgums (aizpildāms skolā).
Bērniem, kas stājas skolā, uz vietas jāveic pat
stāvīgais darbs, tādēļ līdzi jāņem zīmulis, otas un
krāsas.
Tālrunis uzziņām 67937444

Aizrautīgi piedalās tehniskās
jaunrades darbnīcās

Foto: Vineta Bērziņa

Ķekavas Mākslas skola
uzņem audzēkņus

Ķekavas Mūzikas skola
2013./2014. mācību gadā
aicina mācīties
Profesionālās ievirzes izglītības programmās
• 7–8 g. v. bērniem – klavierspēle, vijoļspēle, čella
spēle
• 8–12 g. v. bērniem – akordeona spēle, ģitāras
spēle, kokles spēle, saksofona spēle, flautas spēle,
klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle,
sitaminstrumentu spēle, kora klase
• 5–7 g. v. bērniem – sagatavošanas (pirmsskolas)
klase
3. jūnijā plkst. 18
Ķekavas Mūzikas skolas koncertzālē
iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem
Konsultācijas uzņemšanai
• 3., 4. jūnijā plkst. 17–19 Ķekavas Mūzikas skolā,
• 4. jūnijā plkst. 17–19 Baložu vidusskolā, 20. (mū
zikas) kabinetā.
Iestājeksāmens
• 5. jūnijā plkst. 17 Ķekavas Mūzikas skolā uz 1. klasi.
5. jūnijā plkst. 18 Ķekavas Mūzikas skolā uz sagata
• vošanas klasi.
Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts
uz konsultāciju laiku. Iesniegumu pieņemšana no
27. maija katru darba dienu plkst. 10–18 un kon
sultāciju laikos.
Nepieciešamie dokumenti:
• iesniegums (veidlapa pieejama Mūzikas skolā un
tās vietnē);
• audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija);
• medicīniskā izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
• fotogrāfija (3 × 4).
Interešu (pašapmaksas) izglītības programmās
Mūzikas instrumentu spēle bez vecuma ierobežo
juma.
Muzikālās rotaļas 1,5–4 g. v. bērniem.
Klasiskā deja (baleta pamati) 4–10 g. v. zēniem un
meitenēm.
Ar programmu saturu var iepazīties skolas vietnē.
Kontakti:
Tālr. 67937502 (darbadienās plkst. 9–13 un 14–18).
Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123
kekavas.muzikasskola@kekava.lv
http://muzika.kekava.lv/
Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības daļa
vēlas apzināt

NOVADA PEDAGOGUS
(bijušos, tos, kuri strādā ārpus Ķekavas novada,
vai pedagogus, kuri patlaban nepraktizē izglītības iestādē)
• lai iesaistītu izglītības procesa nepārtrauktības
nodrošināšanā (aizvietojot skolas pedagogus),
• lai izmantotu jūsu pieredzi un zināšanas izglītības
procesa pilnveidē.
Aicina atsaukties
DAŽĀDU JOMU SPECIĀLISTUS,
• kuri bērnus un jauniešus izglītības iestādēs vēlē
tos iepazīstināt ar savu profesiju.
Interesentiem pieteikties Izglītības daļā līdz 1. jūli
jam, zvanot pa tālr. 67935824 vai rakstot e-pastu:
linda.zake@kekava.lv.

Tehniskās jaunrades darbnīcas
Ar lielu entuziasmu un zinātkāri
Ķekavas novada izglītības iestāžu skolēni 18. aprīlī Baložu vidusskolā piedalījās tehniskās jaunrades darbnīcās, kuras organizēja Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļa sadarbībā
ar uzņēmumu Kurzemes Democentrs.
Vērojot gan mazāko, gan lielāko klašu sko
lēnus, radās pārliecība, ka aizraujošā veidā,
praktiski darbojoties un īstenojot dažādu
veidu eksperimentus, bērniem ir iespējams
radīt interesi par tādām eksaktām zinātnēm
kā, piemēram, ķīmija un fizika. Aptaujājot
pašus darbnīcu dalībniekus par šī pasākuma

nepieciešamību, atskanēja vienprātīgs at
balsts tā rīkošanai arī turpmāk. Interesi
par tehniskās jaunrades darbnīcām ne vien
izrādīja novada skolēni, bet arī vecāki ar
bērniem, kuri par pasākumu uzzināja no
plašsaziņas līdzekļiem.
Šogad tehniskās jaunrades darbnīcu
dalībnieki veica eksperimentus mazo ra
ķešu darbnīcā, diskutēja par raķešu vēsturi
un nākotnes attīstību, būvēja paši savu lid
modeli, kā arī iepazina optisko ilūziju.
Mazāko klašu audzēkņi (1.–4. klase)
apguva pirmās zināšanas par ķīmijas pa
matprincipiem, izgatavojot no ūdens, līmes
un īpaša pulvera savu Flaberi, kas bija

Projekts jauniešiem Tu vari
Vasara Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC) gaidāma spraiga un
aizraujoša, jo aizsāksies programmas
Jaunatne darbībā projekts Tu vari!.
Projekts līdz septembrim norisināsies
dzīvnieku patversmē Mežavairogi un
Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrā. Tā
mērķis ir mācīt dažādu sociālo grupu jau
niešiem iecietību pret dzīvniekiem, parā
dot, ka arī viņi var būt noderīgi sabiedrī
bai, darot labus darbus tiem, kas ir neaiz
sargātāki par viņiem pašiem.
Profesionāla kinologa pavadībā jau

nieši varēs apgūt teorētiskas un praktis
kas iemaņas suņu apmācībā un uzzināt,
kā apieties ar dzīvniekiem, kā tos ap
mācīt pamata paklausības komandām.
Pēc apmācībām jauniešiem būs iespēja
piedalīties Suņu paklausības maratonā,
vērtējot, kā jauniešiem ir veicies apmā
cībās, labākie suņu treneri tiks apbalvoti.
Jaunieši, sadarbojoties ar patversmes dar
biniekiem, mēģinās meklēt jaunas mājas
pamestajiem suņiem, kā arī pašiem būs
iespēja kļūt par krustvecākiem kādam no
mīluļiem.
JIC projekta dalībnieki varēs piedalī
ties grupu diskusijās, lai palīdzētu dažādu

viens no Holivudas komēdijas varoņiem –
zaļš, staipīgs, kustīgs radījums. Ar šo grūto
uzdevumu bērni, kuri bija ekipējušies ar
nepieciešamajiem izejmateriāliem un at
bilstošu ietērpu, lieliski tika galā un bija
sajūsmā katrs par savu izveido Flaberi.
Savukārt vidusskolēni Baložu vidus
skolas lielajā zālē, izveidojot komandas,
konstruēja vēja ģeneratorus, lai pēcāk va
rētu piedalīties efektīvāko vēja ģeneratoru
sacensībās, kā arī izmēģināja tā saukto
domino efektu, lai trāpītu mērķī. Tāpat
audzēkņiem bija iespēja ielūkoties elektrī
bas pasaulē – to piedāvāja elektrības spul
dzītes gatavošanas darbnīca un elektriskās
strāvas darbnīca.
Apmeklējot nodarbības Skaņa, pasā
kuma apmeklētāji varēja izprast dažādu
mūzikas instrumentu darbības princi
pus – pēc dzirdes bērniem bija jāatpazīst
atskaņotā skaņa.
Pasākuma mērķis ir rosināt bērnu un
jauniešu interesi par tehnisko jaunradi
un inženierzinātnēm, kā arī attīstīt teo
rētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
robotikas, mehānikas, elektronikas, ķīmi
jas un citu tehnisko disciplīnu, kā arī da
bas zinātņu jomā.
Tehniskās jaunrades darbnīcas nori
sinās jau otro gadu. To finansēja Ķekavas
novada pašvaldība, kā arī savu līdzfinan
sējumu sniedza Kurzemes Democentrs.
Vineta Bērziņa

sociālo grupu jauniešiem kopīgi integrē
ties sabiedrībā. Tiks veidota izpratne par
attieksmi pret sabiedrību un pašiem pret
sevi, palīdzot saprast, ka, mainoties pa
šiem un mainot savu attieksmi pret sa
biedrību, arī sabiedrība mainīs attieksmi
pret pašiem jauniešiem.
Informācija par projekta norisi – in
terneta vietnē www.kekava.lv. Arī paši
jaunieši varēs ievietot informāciju sociālo
tīklu vietnēs, kā www.draugiem.lv un www.
facebook.com. Lai pieteiktu savu dalību
projektā, raksti uz e-pastu jic@kekava.lv
vai nāc uz Jaunatnes iniciatīvu centru.
Edijs Ančipāns

Jaunieši lāpa bedres Ķekavā
Turpinājums no 1. lpp.
Kā jaunieši lāpīja bedres? Tajā tika iebērtas
baltās smiltis, lai nolīdzinātu bedres dziļu
mu. Uz tās klāti krāsaini auduma ielāpi, kuri
tika nostiprināti ar celtniecības līmlenti.
Netālu no bedru lāpīšanas vietas tika izvie
totas zīmes – Uzmanību! Lāpītas bedres!.
“Ķekavas novadā, braucot ar riteni,
skrituļslidām vai vienkārši pastaigājo
ties pa bedrainajām ielām, situācija ir ļoti
bēdīga – cauras riepas, gūtas traumas un

neestētisks skats. Ceram, ka šādi ne tikai
pievērsīsim sabiedrības uzmanību ielu
seguma problēmai, bet arī padarīsim maz
liet priecīgāku dienu Ķekavas novada ie
dzīvotājiem – gājējiem, riteņbraucējiem,
skrituļotājiem un autobraucējiem,” uzsver
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra
pārstāve Linda Vaškevica.
Vērojot garāmgājēju un autobraucēju
reakciju uz notiekošo Gaismas ielā, bija
manāma interese un pozitīva attieksme

pret šādu protesta veidu, lai pievērstu at
bildīgo institūciju uzmanību ceļu un ielu
problēmai. Jaunieši, īstenojot akciju, no ie
dzīvotājiem saņēma atbalstu un atzinīgus
vārdus.
Līdz ar šo akciju Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs vēlas arī popu
larizēt jauniešu rokmūzikas festivālu Bliez
no bedres 2013, kas norisināsies šī gada
1. jūnijā Ķekavā.
Vineta Bērziņa
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Sveicam

Sveicam
Saules zelta piebiruši,
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada aprīlī
reģistrēti jaundzimušie
Alise Priede,
Darja Jakovļeva,
Didzis Vītols,
Doroteja Lilū Lapsa,
Edmunds Lapiņš,
Elizabete Gerštinoviča,
Elvis Strazds,
Emīls Regzdiņš,
Ernests Krūmiņš,
Fricis Kreits,
Gabriela Rebeka Gata,
Jānis Eduards Juraga,
Jēkabs Amoliņš,
Kurts Rupainis,
Mārtiņš Trušelis,
Paula Zaļupe,
Sergejs Ivanovs,
Timurs Kuzņecovs,
Vladis Dukulis.
Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –
ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
ko puķes un koki, un stādi prot
savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
(L. Brīdaka)

Ķekavas novadā
2013. gada maijā
Ķekavas pagastā
80 gadu jubileju svin
Antoņina Urbucāne,
Biruta Veselauska,
Dzintra Gavare,
Jānis Laivacums,
Laima Dumpe,
Ludmila Kuzenkina;

85 gadu jubileju svin
Bronislava Gračeva,
Jānis Voicišs,
Leons Polis;

90 gadu jubileju svin
Jevdokija Uzlova;

102 gadu jubileju svin
Vilma Bergmane,
Zenta Mangule;

Baložu pilsētā
98 gadu jubileju svin
Monika Greivule;

Daugmales pagastā
80 gadu jubileju svin
Liliana Veide.

Vēlam veselību, izturību un
dzīvesprieku!

Atļauta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam grozījumu īstenošana

Jūs šodien tā kā divi balti bērzi kalnā –
Kam vējš un pavasaris mīlas dziesmu dzied.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada aprīlī
salaulāti
Viesturs Atvars un Inga Zaļmeža,
Gatis Jansons-Bukāts un
Aira Jankovska,
Gunārs Narubins un Ilze Noreiko.
APSVEICAM!

Darbs
IKI veikali aicina darbā

pārdevējus-kasierus

Rīgā, Mūkusalas ielā 95, un
Baložos, Rīgas ielā 14.
Ceļš līdz darba vietai tiks apmaksāts.
Tālrunis 22848983
Vides reklāmas ražošanas uzņēmuma
SIA KROTEX AV MULTIMEDIA vakances

Operators – frēzētājs

uz CNC router MultiCam 3000 serijas
Darba apraksts
• frēzēšana, tostarp trīs dimensiju, griešanas,
bigošanas un citi darbi uz lokšņu materiāliem –
alumīnijs, koks, PVC, papīrs, kartons visa veida
lokšņu materiāli u. c.
• darbu pēcapstrāde
• iekārtu tehniskā uzraudzība
• failu apstrāde – sagatavošana
Prasības kandidātiem
• iepriekšēja darba pieredze ar CNC iekārtām,
obligāts priekšnosacījums
• izcilas latviešu un labas krievu/angļu valodas
zināšanas
• spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli
• precizitāte pienākumu izpildē, augsta atbildības
izjūta un labas komunikācijas prasmes
• patstāvīga analītiskā darba iemaņas
• labas datora zināšanas (MS Office, CorelDraw,
Photoshop u. c.)

Operators – drukātājs
uz lielformāta drukas iekārtām

Darba apraksts
• drukas darbi uz visa veida ruļļu materiāliem ar
solventa un UV tinšu drukas iekārtām
• drukas darbu pēcapstrāde (baneru, līmplēves,
papīra u. c.)
• drukas iekārtu tehniskā uzraudzība
• drukas failu apstrāde – sagatavošana
• darbs ar plotera griezēju
Prasības kandidātiem:
• darba pieredze ar lielformāta drukas iekārtām,
obligāts priekšnosacījums
• izcilas latviešu un labas krievu/angļu valodas
zināšanas
• spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli
• precizitāte pienākumu izpildē, augsta atbildības
izjūta un labas komunikācijas prasmes
• patstāvīga analītiskā darba iemaņas
• labas datora zināšanas (MS Office, CorelDraw,
Photoshop u. c.)
Piedāvājam stabilu apmaksu, labus darba
apstākļus, izaugsmes iespējas, tehnisko un
informatīvo atbalstu, draudzīgu kolektīvu
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu,
izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV)
sūtīt uz e-pastu: vakance@avmm.lv.

Līdzjutība

2013. gada 5. aprīlī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja par Ķekavas
novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam grozījumu īstenošanu, kas 2013. gada 17. jan
vārī apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem nr. SN-TPD-1/2013 Grozījumi Ķekavas novada Baložu pilsētās
teritorijas plānojumā 2008.–2020. gadam (domes lēmums Nr. 2. § 5., protokols Nr. 2).
Grozījumi ir veikti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un teritorijās, kas skar nekustamos īpašu
mus: Zaļā iela 4 (kadastra numurs 8007 001 0608), Šķūņu iela 1 (kadastra numurs 8007 002 2122), Skolas iela 7A
(kadastra numurs 8007 002 2118), Skolas iela 9 (kadastra numurs 8007 002 2119), Skolas iela 13 (kadastra numurs
8007 002 2120), Skolas iela 20 (kadastra numurs 8007 002 1914), Titurgas iela 40 (kadastra numurs 8007 001 0135).
Ar veiktajiem grozījumiem un spēkā esošajiem Ķekavas novada teritorijas plānojumiem var iepazīties
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Attīstība un plānošana un pašvaldības pārvaldes ēkās.

Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
2013. gada grozījumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 2. § 12. Par Ķekavas novada Ķekavas
pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam 2013. gada grozījumu apstiprināšanu (protokols nr. 8) apstip
rināta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam, 2013. gada grozījumu (daļā
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) pilnveidotā 2. redakcija kā galīgā.
Ar minēto lēmumu noteikts termiņš – trīs nedēļas, no 2013. gada 30. aprīļa līdz 21. maijam, kuru laikā
iedzīvotājiem un institūcijām tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar apstiprināto galīgo redakciju.
Ar lēmumu un apstiprinātās galīgās redakcijas dokumentāciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv vai klātienē Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķeka
vas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 un
ceturtdienās plkst. 14–19.
Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis, tālr.
67936031, un teritorijas plānotāja Iveta Zālīte, tālr. 67847161, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv.

Nekustamā īpašuma izsole
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Magoņu iela,
Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0558, domājamo daļu 23 m2 platībā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, 12. kabi
netā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847155.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. kabinetā
darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek sākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības laikrakstā Ķekavas
Novads un pārtraukta 2013. gada 1. jūlijā plkst. 16.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2013. gada 2. jūlijā plkst. 10.
Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir Ls 350 (trīs simti piecdesmit latu), izsoles solis – Ls 35
(trīsdesmit pieci lati), reģistrācijas maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), nodrošinājums – Ls 35 (trīsdesmit pieci lati).
Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteiku
mam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas nr.
90000048491, ar norādi: Nodrošinājums par Magoņu ielas, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, domājamās daļas 23 m2 platībā, izsoli.

Kustamās mantas izsole
Ķekavas novada pašvaldība izsolē izsola kustamo mantu – automašīnu “Peugeot 290L. Izsolāmās kustamās
mantas izsoles sākumcena ir Ls 1068.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
12. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847155.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. kabinetā
darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek sākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības laikrakstā Ķekavas
Novads un pārtraukta 2013. gada 28. maijā plkst. 16.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras namā 2013. gada 29. maijā plkst. 10.

Paziņojums par nekustamo īpašumu Pēteri, Dukāti un Nārvili
detālplānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par zemesgabala Pēteri, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma Dukāti,
kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā
īpašuma Nārvili, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004
0009, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes
18.04.2012. lēmumu Nr. 2. § 9. p. (prot. nr. 8) Par detālplānojuma Nārvili, Pēteri un Dukāti projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Detālplānojuma mērķis ir noliktavas-loģistikas centra un biroja būvniecība Jauktas dzīvojamās un darī
jumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējumā, JDzD1 un Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā
JRD atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai)
izmantošanai.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas dienas laik
rakstā Latvijas Vēstnesis.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 20. maijā plkst. 18, Ķekavas novada pašvaldībā,
Gaismas ielā 19, k. 9, 24. kabinetā, Ķekavā, Ķekavas novadā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13, ceturtdienās plkst. 14–19.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām per
sonām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Mūžībā pavadīti

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Suvorovu ģimenei,
mūsu mīļo kaimiņieni
Jolantu Suvorovu aizsaulē aizvadot.
Kaimiņi no mājām Griezes

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

Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada aprīlī reģistrēti mirušie
Aloizs Binkevičs (1942), Dzidra Robežgruntniece (1939), Jolanta Suvorova (1953),
Kārlis Ernests Penavs (1940), Klavdija Baranceva (1926),
Leonora Ozoliņa (1932), Ļubova Seņkova (1933), Maija Briede (1943),
Māris Freimanis (1958), Rišards Šipko (1962), Ruta Cvetkova (1942),
Viktors Soboļevs (1951), Vilnis Šteins (1940).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Ķekavas Novads
2013. gada 14. maijs

8 Dažādi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 14. marta sēdes lēmumu nr. 2. § 1. (protokols nr. 6)

Saistošie noteikumi Nr. 5/2013

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas,
pārbaudes un pieņemšanas kārtība Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu, 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 69, 79. un 81. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Augstas detali
zācijas topogrāfiskās informācijas iesniegša
nas un pieņemšanas kārtību un kārtību, kāda
veicama maksa par augstas detalizācijas topo
grāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju
pašvaldības datubāzē, sagatavošanu un izsnieg
šanu Ķekavas novadā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. datubāze – strukturēts, pārbaudītas topo
grāfiskās informācijas apkopojums, kas no
drošina iespēju izmantot informāciju ar prog
rammatūras palīdzību. Datubāzes pamats ir
augstas detalizācijas digitāli topogrāfiskie plāni
(ar mēroga noteiktību 1:500) ar esošajām inže
nierkomunikācijām, zemes ierīcības projekti,
detālplānojumi un lokālplānojumi;
2.2. datubāzes uzturēšana – sistemātiska datu
reģistrēšana, datubāzes datorizēta uzglabāšana,
regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz
cita digitālās informācijas nesēja, informācijas
aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu
bāzes lietotājiem;
2.3. datubāzes uzturētājs – pašvaldības izvēlē
ta juridiska persona, ar kuru noslēgts līgums
par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, un kura
nodrošina datubāzes uzturēšanu un aktualizā
ciju, nodrošina mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu, topogrāfiskās un informācijas
pieņemšanu, pārbaudi un ievadīšanu vienotajā
novada digitālajā topogrāfiskajā kartē;
2.4. galveno būvasu uzmērīšana – ģeodēziskie
darbi būvprojekta galveno ģeometrisko lielu
mu pārnešanai dabā pēc būvatļaujas saņemša
nas;
2.5. inženierkomunikāciju turētājs – ierīces,
aprīkojuma vai ierīču un aprīkojumu kopums,
kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sa
kariem, energoresursiem un citiem resursiem,
īpašnieks, nomnieks vai tiesiskais valdītājs.
3. Noteikumi ir saistoši juridiskajām un fiziska
jām personām, kas Ķekavas novadā veic:
3.1. inženierkomunikāciju un būvju būvniecī
bu vai to uzturēšanu;
3.2. topogrāfiskos uzmērīšanas darbus;
3.3. ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;
3.4. zemes ierīcības projektu izstrādi;
3.5. detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādi.
4. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
augstas detalizācijas topogrāfiskās informā
cijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, kā
arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu
koordinē Ķekavas novada pašvaldība un reali
zē pašvaldības datubāzes uzturētājs.
5. Datubāzes uzturētājs par datu pārbaudi un
reģistrāciju pieprasa samaksu saskaņā ar pieli
kumu.
6. Datubāzes uzturētājs nodrošina datubāzes
datu publisku pieejamību.
II. Datubāzes veidošana un uzturēšana
7. Datubāzē plāni tiek iesniegti digitālā veidā
vektordatu formā Bentley Systems datorizētās
projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG un DXF)
datņu formātā. Dati tiek attēloti mērogā 1:500,
izņēmuma gadījumos ir piemērojami arī citi
mērogi (M 1:250 un M 1:1000), ja to paredz
pašvaldības izdotais darba uzdevums vai no
teikumi.
8. Datubāzē tiek uzkrāti:
8.1. topogrāfiskie plāni;
8.2. izpildmērījumu plāni;
8.3. galveno būvasu nospraušanas plāni;
8.4. zemes ierīcības projektu grafiskā daļa;

8.5. detālplānojumu un lokālplānojumu grafis
kā daļa;
8.6. sarkanās līnijas.
9. Datubāze tiek uzturēta, izmantojot Bentley
Systems projektēšanas programmatūru, no
drošinot objektu attēlojumu atbilstoši mēroga
precizitātes prasībām. Programmatūras versiju
pašvaldība saskaņo ar datubāzes uzturētāju de
leģējuma līgumā.
10. No topogrāfiskajiem un izpildmērījumu
plāniem iegūtie topogrāfiskie dati ar mēroga
noteiktību 1:500 tiek sakārtoti vienotā plānā
M 1:1000, karšu lapu nomenklatūrā, atbilsto
ši normatīvajos aktos noteiktajai topogrāfisko
karšu sistēmai (TKS-93).
11. Izpildmērījumi, katrā inženierkomunikāci
ju veidā, tiek savietoti vienā datnē.
12. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:
12.1. datubāzes turētājs, tam noteikto uzdevu
mu izpildei;
12.2. pašvaldība, tai noteikto uzdevumu izpil
dei;
12.3. inženierkomunikāciju turētājs;
12.4. mērniecības darbu izpildītājs (topogrāfis
kajai, kadastrālajai vai ģeodēziskajai uzmērīša
nai);
12.5. Valsts zemes dienests, tam noteikto uzde
vumu izpildei;
12.6. personas, kurām ir tiesības nodarboties
ar teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, de
tālplānojumu, zemes ierīcības projektu un būv
projektu izstrādi;
12.7. personas, kas iesniegumā pamato datubā
zē esošās informācijas izmantošanas nepiecie
šamību.
13. Informācijas apmaiņa starp datubāzes uz
turētāju, Valsts zemes dienestu un pašvaldību
notiek bez maksas.
III. Datubāzes informācijas pieprasīšanas,
izsniegšanas, pārbaudes un reģistrācijas
kārtība
14. Persona, kura veic topogrāfisko uzmērīša
nu, būvju un inženierkomunikāciju izpildmē
rījumus, pirms darbu uzsākšanas no datubāzes
uzturētāja pieprasa šādu informāciju:
14.1. apkopoto topogrāfisko situāciju objekta
atrašanās vietā;
14.2. reģistrētos izpildmērījumus;
14.3. ielu un ceļu sarkanās līnijas.
15. Persona, kura veic galveno būvasu nosprau
šanu, izstrādā zemes ierīcības projektus, detāl
plānojumus vai lokālplānojumus, pirms darbu
uzsākšanas no datubāzes uzturētāja pieprasa
informāciju par sarkanajām līnijām.
16. Visos gadījumos iesniegumam par infor
mācijas pieprasīšanu pievieno shēmu ar objek
ta novietojumu (dgn, dwg vai dxf formātā) LKS
92 koordinātu sistēmā.
17. Datubāzes datus sagatavo un izsniedz:
17.1. standartizētā apjomā un veidā, kombi
nējot noteiktas karšu lapas un specifisko karšu
fragmentus, kurās apkopoti noteikta sastāva
dati, izsniedzot tos elektroniski;
17.2. datu apmaiņas formā, izmantojot elektro
niskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārrai
des režīmā, savstarpēji sadarbojoties informā
cijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības
līgumus.
18. Lietotājs, kurš izmanto cita veida program
matūru, ir atbildīgs par korektu datu transfor
mēšanu atbilstoši apstiprinātajai specifikācijai.
19. Pirms topogrāfisko plānu un izpildmērī
jumu iesniegšanas datubāzes uzturētājam to

saskaņo ar:
19.1. pašvaldības komunikāciju inženieri;
19.2. inženierkomunikāciju turētājiem;
19.3. Valsts zemes dienestu.
20. Pirms zemes ierīcības projekta, detālplāno
juma un lokālplānojuma iesniegšanas datubā
zes uzturētājam to saskaņo ar:
20.1. pašvaldības komunikāciju inženieri;
20.2. inženierkomunikāciju turētājiem.
21. Topogrāfiskie plāni un izpildmērījumi ska
ņojami ar šādiem inženierkomunikāciju turē
tājiem:
21.1. AS Latvijas Gāze visā novada administra
tīvajā teritorijā;
21.2. AS Sadales tīkls visā novada administra
tīvajā teritorijā;
21.3. VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi Ķekavas pagasta un Daugmales pagas
ta teritorijā;
21.4. SIA Lattelecom visā novada administratī
vajā teritorijā;
21.5. SIA Baložu komunālā saimniecība Baložu
pilsētas teritorijā;
21.6. SIA Ķekavas nami – Ķekavas, Rāmavas,
Valdlauču, Katlakalna, Odukalna, Vimbukro
ga, Aleju, Krogsila ciemu teritorijās;
21.7. SIA Līves-2 Daugmales ciema teritorijās,
kur ir izveidojusies blīva apbūve;
22. Pēc 19., 21. un 20. un punktā minēto saska
ņojumu saņemšanas topogrāfisko plānu, būvju
un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, ze
mes ierīcības projektu, detālplānojumu vai lo
kālplānojumu iesniedz reģistrēšanai datubāzes
uzturētājam.
23. Datubāzes uzturētājs kontrolē:
23.1. topogrāfisko plānu, izpildmērījumu un
galveno būvasu nospraušanas plānu atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajai specifikai;
23.2. saskaņojumu esību ar inženierkomunikā
ciju turētāju, Valsts zemes dienestu un pašval
dības komunikāciju inženieri;
23.3. sarkano līniju atbilstību esošajām sarka
najām līnijām;
23.4. komunikāciju atbilstību komunikāciju iz
pildmērījumiem (ja tādi ir veikti);
23.5. iesniegto ģeotelpisko datu kopu un pakal
pojumu sadarbspēju.
24. Datubāzes uzturētājs pieprasīto informā
ciju izsniedz un iesniegto plānu pārbaudi veic
divu darba dienu laikā.
25. Ja datubāzē iesniegtā reģistrējamā plāna
platība pārsniedz 10 ha vai datubāzes uzturētā
jam nepieciešams saņemt papildu informāciju
par sarkanajām līnijām no pašvaldības, datu
bāzes uzturētājs atbildes sniegšanas termiņu
var pagarināt līdz piecām darba dienām, par to
informējot datu iesniedzēju.
26. Ja iesniegtais plāns atbilst prasībām reģis
trācijai datubāzē, datubāzes uzturētājs uz plāna
veic atzīmi, ka plāns reģistrēts datubāzē un no
dod to plāna izstrādātājam.
27. Ja iesniegtais plāns neatbilst prasībām reģis
trācijai datubāzē, datubāzes uzturētājs elektro
niski plānā norāda precizējamos objektus un
sadaļas, un nodod to plāna izstrādātājam. Pēc
veiktajiem labojumiem plānu iesniedz atkārto
tai pārbaudei.
28. Datubāzes uzturētājs ne vēlāk kā piecas
darba dienas no iesniegto topogrāfisko plānu,
būvju asu nospraušanas plānu un izpildmērīju
mu reģistrēšanas augstas detalizācijas topogrā
fisko informāciju ienes vienotajās kartēs.
29. Datubāzes uzturētājs reģistrētajos zemes
ierīcības projektos, detālplānojumos vai lokāl
plānojumos norādītās aizsargjoslas – sarkanās

līnijas ienes tās vienotajā kartē ne vēlāk kā
piecas darba dienas pēc pašvaldības lēmuma
saņemšanas par projekta apstiprināšanu, ko
datubāzes uzturētājam nosūta elektroniski par
konkrēto projektu atbildīgais pašvaldības dar
binieks.
30. Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna un
izpildmērījumu derīguma termiņš ir divi gadi,
skaitot no datuma, kad mērnieks parakstījis
plānu, ja nav notikušas izmaiņas virszemes si
tuācijā un komunikāciju novietojumā.
31. Augstas detalizācijas un topogrāfiskā uz
mērīšana un topogrāfisko plānu izmantošana
kā kartogrāfiskā pamatne nepieciešama šādos
gadījumos:
31.1. projektējot būves un inženierkomunikā
cijas;
31.2. izstrādājot zemes ierīcības projektu ne
kustamajam īpašumam, kur apbūve ir primārā
izmantošana, kopējā zemes ierīcības projekta
platība nepārsniedz 1ha un prasība izstrādāt
zemes ierīcības projektu minēta projekta darba
uzdevumā;
31.3. izstrādājot detālplānojumu;
31.4. izstrādājot lokālplānojumu un tematisko
plānojumu, ja prasība iekļauta projekta darba
uzdevumā;
31.5. gadījumos, kad topogrāfiskā plāna nepie
ciešamību nosaka citi normatīvie akti.
32. Augstas detalizācijas topogrāfiskais uzmē
rījums nav nepieciešams, bet ir derīga dator
izdruka no datubāzes, ko izsniedz datubāzes
uzturētājs šādos gadījumos:
32.1. ja nepieciešams veikt darbus avārijas ga
dījumā;
32.2. ēku, būvju, labiekārtošanas elementu un
reklāmas stabu novietnes saskaņošanai;
32.3. zemes ierīcības projektā, ja darba uzde
vums neparedz veikt topogrāfisko uzmērīju
mu;
32.4. ja esošais topogrāfiskais materiāls mērogā
1:500 nav vecāks par diviem gadiem.
33. Būvju un inženierkomunikāciju izpildmē
rījumi nepieciešami:
33.1. pieprasot izziņu par jaunbūvi (nepabeigtu
būvniecību);
33.2. ierosinot būvju vai inženierkomunikāciju
nodošanu ekspluatācijā;
33.3. veicot apakšzemes inženierkomunikāciju
izbūvi, kuri nav jānodod ekspluatācijā.
34. Pēc inženierkomunikāciju objektu uzmē
rīšanas persona, kas saņēmusi rakšanas dar
bu atļauju vai būvatļauju, vienas nedēļas laikā
datubāzē reģistrētos izpildmērījumus iesniedz
būvvaldē.
IV. Noslēguma jautājums
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spē
ku zaudē Ķekavas novada domes 2010. gada
15. jūlija saistošie noteikumi Nr. 32/2010 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtība Ķekavas novadā.
Roberts Jurķis,
domes priekšsēdētājs
Ar saistošajiem noteikumiem, to pieliku
mu un paskaidrojuma rakstu var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu ap
kalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā
19, k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a)
un Daugmalē (Salnās).
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Daugmales pilskalnā dedzina kūlu
Ziņu par kūlas ugunsgrēku Daugmales pilskalnā
Reģionālā pašvaldības policija (RPP) saņēma 21. aprīļa
pēcpusdienā plkst. 14.36. Nekavējoties uz notikuma vietu
izbrauca Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un
Reģionālās pašvaldības policijas patruļa. Pateicoties ope
ratīvo dienestu rīcībai, ugunsgrēka izplatīšanas teritorija
tika ierobežota, un tas veiksmīgi tika nodzēsts. Šobrīd ir
ierosināta administratīvā lietvedība un tiek noskaidrots
ugunsgrēka cēlonis.
RPP priekšnieks Māris Bomiņš norāda, ka pašvaldī
bas policija šobrīd pastiprināti kontrolēs un sodīs īpašnie
kus, kuri nesakopj savus īpašumus un pavasarī vēlas pēr
no zāli nodedzināt. “Daudzi aizmirst, ka uguns nav kon
trolējama, tā no laba drauga un palīga vienas sekundes
laikā pārvēršas par ļoti nopietnu un nežēlīgu ienaidnieku.
Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājas par
sekām, par to, ka uguns acumirklī var palikt nevaldāma
un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvē
kiem mājas un pat dzīvību,” uzsver RPP priekšnieks.
Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, turklāt,
ja šādas ļaunprātīgas darbības rezultātā cieš īpašums, tad
visā Latvijā pieņemtā apdrošināšanas prakse nosaka, ka
par šādiem negadījumiem apdrošināšanas atlīdzība ne
tiek izmaksāta. Notvert vainīgos kūlas dedzinātājus ir
samērā grūti, un tad tiek sodīti neapstrādātās zemes īpaš
nieki, kuru teritorijā konstatēts kūlas ugunsgrēks.

Foto: Vineta Bērziņa

Daugmales pilskalns, kas ir ne tikai vēsturisks objekts, bet arī atpūtnieku iemīļota vieta, aprīlī ieguvis
sev neraksturīgu skatu – kūlas ugunsgrēka dēļ tas
ietērpies melnā sagšā.

Daugmales pilskalns pēc ugunsgrēka
Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ikvienas per
sonas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Šie noteikumi no
saka, ka objekta teritorija sistemātiski jāattīra no degtspējī
giem atkritumiem, bet ap ēkām desmit metrus platu joslu
jāattīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
Nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu
kūlas dedzināšana, veic zemes īpašnieks (valdītājs).
Par kūlas dedzināšanu fiziskām personām draud naudas
sods no Ls 200 līdz 500 vai pat administratīvais arests uz lai
ku līdz 15 diennaktīm. To nosaka Administratīvo pārkāpu
mu kodeksa 179. pants Ugunsdrošības prasību pārkāpšana,
kurā paredzēta atbildība tieši par kūlas dedzināšanu. Par šajā
pantā minētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus var saukt pie
atbildības gan policija, gan arī ugunsdzēsēji.
Vineta Bērziņa

Uzmanieties no krāpniekiem!
Krāpnieki ir viltīgi un ar izdomu bagāti uz jauniem
krāpšanās veidiem. Ja jūs nonākat situācijā, kad jums
piedāvā darbu vai naudas aizdevumu ar izdevīgiem
nosacījumiem, vai piedāvā darbu, kur jums nekas nebūs jādara un nauda nāks, sēžot mājās, apdomājaties –
visdrīzāk, esat nonākuši krāpnieku redzeslokā.
Lai nekļūtu par krāpnieku upuri, atcerieties: nekad nesnie
dziet svešiem cilvēkiem personas datus saturošu informāci
ju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, to
starp bankas konta rekvizītus – bankas konta numuru, inter
netbankas lietotāja vārdu un paroli, kodus uz internetbankas
kodu kartes. Ar šo informāciju pietiek, lai uz jūsu vārda
internetā tiktu reģistrēti naudas aizdevumi. Nauda nonāks

krāpnieku rokās, bet aizdevumu atmaksa būs jāveic jums.
Tāpat ielāgojiet, ka naudas iegūšanai krāpnieki izmanto
arī mobilos telefonus. Nekad nepārzvaniet uz aizdomīgiem
telefonu numuriem, piemēram, ja numurs ir ļoti garš vai sā
kas ar +800. Tāpat neticiet zvanītājam, ja saka, ka kāds no
jūsu radiniekiem ir nonācis nelaimē, piemēram, autoavārijā,
kurā viņš ir vainīgais, un jūsu radiniekam draud problēmas.
Zvanītājs noteikti par problēmas atrisināšanu prasīs naudu.
Esiet uzmanīgi – mūsdienu tehnoloģiju pasaulē jūs
varat kļūt par krāpnieku upuri, pat neapzinoties to, tāpēc
nekad un ne pie kādiem apstākļiem nesniedziet svešiem
cilvēkiem jūsu personas datus saturošu informāciju! Par
jebkuriem krāpšanas gadījumiem ziņojiet policijai!
VP Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis

Pavasarī palielinās dzērušo autovadītāju skaits
Beidzot ir pienācis ilgi gaidītais pavasaris, kas liek
nomest ziemas smagos tērpus, apņemties piekopt
veselīgāku un zaļāku dzīvesveidu, mudina doties tuvāk dabai. Bet, raugoties no Reģionālās pašvaldības
policijas (RPP) redzesloka, pavasari jo īpaši gaidījuši
vieglprātīgie velosipēdisti un autovadītāji, kuri arvien
biežāk pie stūres sēžas alkohola reibumā, lai trauktos
pa novada ceļiem un demonstrētu savu varonību.

Kā norāda RPP priekšnieks Māris Bomiņš, lai gan
alkohola lietošana un braukšana ar automašīnu ir divas
nesavienojamas lietas, visbiežāk šo visiem labi zināmo
likumu pārkāpj gados jauni cilvēki – vecumā no 18 līdz
30 gadiem. Līdztekus braukšanai pie stūres dzērumā, jau
najiem pārgalvjiem vairums gadījumos nav arī nekādu
nepieciešamo dokumentu: ne autovadītāja apliecības, ne
automašīnas tehniskās apliecības, ne spēkrata apdrošinā
šanas dokumentu. Tas pastiprina soda bargumu – līdz pat
kriminālatbildībai.

Lai gan pavasaris ir tas gadalaiks, kas sirdis dullas dar’
un kad gribas būt mazliet vieglprātīgiem, Reģionālā pašval
dības policija aicina autovadītājus nesēsties pie auto stūres
dzērumā, jo tas ir drauds ne tikai jūsu pašu veselībai un
drošībai, bet arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Vineta Bērziņa

Reģionālajā pašvaldības
policijā aprīlī
• Reģistrēti izsaukumi – 366, reģistrēti ģimenes un kaimiņu kon
flikti – 23, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 3, jebkāda
veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju
mieru, – 9, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu
neievērošanu, – 11, gulošas personas alkohola reibumā, – 8, iz
saukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 12,
izsaukumi, kas ir saistīti ar alkohola lietošanu, – 2, izsaukumi, kas
saistīti ar smēķēšanu neatļautā vietā, – 5, izsaukumi, kas saistīti ar
kautiņa izdarīšanu, – 2, Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 3,
cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un
citām iestādēm – 288.
• Saņemti 23 iesniegumi.
• Aizturētas 17 personas.
• Nogādātas divas personas uz mājokli.
• Sastādīti 68 administratīvie protokoli: par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā –
6, par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā
sabiedriskajā vietā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada
laikā, – 4, par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – 7, par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā, – 1, par
gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanos di
ennakts tumšajā laikā bez atstarotāja – 7, par sīko huligānismu,
tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās –
1, par smēķēšanu neatļautās vietās – 11, par dzīvošanu
bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā – 5, par
transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā
termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, – 1, par alkoholisko
dzērienu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu, ja
to izdarījis nepilngadīgais, – 5, par nepilngadīgā iesaistīšanu al
koholisko dzērienu lietošanā – 2, par kūlas dedzināšanu – 2, par
dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā – 3, par
klajas necieņas izrādīšanu Latvijas valsts karogam – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 12 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 32 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi
par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Ķekavas
novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 24 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās un bērnudārzos.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 3.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 49 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī aprīlī

• Reģistrēti 154 notikumi, no tiem 20 noziegumi, par ko sākti
kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 3, zādzības no juridiskām
personām piederošiem objektiem – 2, zādzības no dzīvokļiem –
2, zādzības no veikala – 3, zādzības no automašīnām – 1. Nozagts
viens auto. Reģistrēts viens krāpšanas gadījums, viens pretošanās
varas pārstāvim gadījums, četri noziedzīgu nodarījumu pret
īpašumu gadījumi, viens patvaļīgas koka ciršanas gadījums,
viens nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem gadījums.
• Atklāti 9 noziegumi: par zādzības izdarīšanu mazos
apmēros – 3, par zādzības izdarīšanu no dzīvokļiem – 2, par
mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu – 1, par mantas tīšu
iznīcināšanu un bojāšanu aiz neuzmanību – 1, par narkotisko
vielu izgatavošanu – 1, par huligānismu – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas septiņas
personas, nevienai no tām netika piemērots drošības līdzeklis,
kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t.i., – apcietinājums.
• Pieņemti 32 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli:
par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 7,
par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4, par sīko
huligānismu – 3, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu
bez ārsta nozīmējuma – 3, par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu – 1, par būvniecības noteikumu pārkāpšanu – 2, par
atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 5, par
koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu – 1.

Par ugunsgrēku Ķekavā

2013. gada 4. janvārī Ķekavā, Gaismas ielā 18, k. 8, sociālajā
mājā izcēlās ugunsgrēks. Saistībā ar to VP RRP Baložu iecirknī
tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 186. panta
1. daļas – mantas bojāšana aiz neuzmanības vispārbīstamā
veidā nevērīgi rīkojoties ar uguni. Šajā noziedzīgajā
nodarījumā aizdomās tiek turēta 1934. gadā dzimusi sociālās
mājas iemītniece. 19. aprīlī kriminālprocess nosūtīts uz Rīgas
rajona prokuratūru kriminālvajāšanas sākšanai.
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Andra Eglīša kausa basketbolā čempioni

DĀMU KONKURENCĒ LABĀKĀS

1. vieta komandai Polārā zvaigzne (Sintija Blaubuka, Anna
Kondratoviča, Ruta Pētersone, Ieva Malkevica, Laura Rošāne, Elīna
Zeibote, Madara Viļuma, Ieva Kūlīte, Sintija Ozoliņa, Marta Millere,
Lauma Melngaile, Santa Leimane)
2. vieta komandai Ķekava (Maruta Eglīte, Indra Jaunīte, Inta Vinovska,
Madara Vinberga, Annija Grosberga, Arta Cīrule, Daniela Postņikova, Maija
Katkovska, Sintija Bušmane, Evija Pakalne, Zane Eglīte, Kristīne Ridere)
3.vieta komandai LSPA (Lauma Poda, Lelde Bērziņa, Līva Akermane,
Arta Kublačova, Anete Čunda, Kristīne Ignatjeva, Elza Gribuste,
Marita Puļļa, Annija Videniece, Līva Lauberte)
1. vieta basketbola klubam UBS (Kristaps Saulītis, Rolands Brants,
Otto Polis, Edgars Indāns, Mārtiņš Šteinbergs, Nauris Metnieks,
Matīss Rožlapa, Artūrs Kramiņš, Armands Seņkāns, Ralfs Vēveris, Jurģis
Līviņš, Mārtiņš Motivāns)
2. vieta komandai ThermoKid/Ķekava (Juris Stikāns, Jānis Šulcs,
Gatis Goldbergs, Kristaps Lapsa, Jānis Blaubergs, Ivo Poļaks, Jānis Āre,
Gatis Grīnbergs, Guntis Vanags, Jānis Bērziņš, Andris Siļutins)
3. vieta komandai Kūts augša (Toms Lagzdiņš, Rihards Indrēvics,
Niks Gūtmanis, Kristaps Stilve, Elvijs Ruskulis, Nauris Miezis, Ivars
Vanags, Artūrs Krūmiņš, Jēkabs Bergs)

LABĀKIE SENIORI

1. vieta komandai Iecava (Aldis Beitiņš, Māris Ozoliņš, Juris
Bidzāns, Dzintars Zaumanis, Ints Kreicšteins, Andris Štrauss)
2. vieta komandai Ķekava (Andris Eglītis, Gunārs Lazda, Jānis Millers, Ingars Dukāts, Ilmārs Švehs, Ainārs Kacens, Jānis Innis)

Vīriešu komandas

Basketbola kausā spēlētājiem bija iespēja
pierādīt savu precizitāti trīspunktu metie
nu konkursā, kurš izvērtās par aizraujošu
un atraktīvu šī basketbola kausa sastāvdaļu.
Par labāko trīspunktu metienu guvēju kļuva
Jaunajā sieviešu basketbola līgā spēlējošā
Lelde Bērziņa (no komandas LSPA). Vīriešu
konkurencē, uzvarot gan priekšsacīkstēs,
gan finālā, nepārspēts palika Triobet un
Latvijas Basketbola līgā 2 spēlējošais Jānis
Leimanis (komanda BK Hoops).
28. aprīlī notika basketbola kausa izcīņas
izšķirošās spēles, kā arī veterānu spēle starp
Ķekavu un Iecavu, kurā piedalījās arī šī kausa
idejas autors Andris Eglītis. Veiksmīgā

ki izrādījās iecavieši, pārspējot ķekaviešus.
Par uzvarētājām dāmu konkurencē kļuva
komanda Polārā zvaigzne no Rīgas, aiz se
vis atstājot komandu no Ķekavas, 3. vieta –
LSPA. Jāpiezīmē, ka šī kausa izcīņa sieviešu
komandām (Polārā zvaigzne, Ķekava, Otrā
elpa) bija kā papildu pārbaudes spēles, jo pa
ralēli sezonu aizvada Tribet Basketbola līgā,
kurā izšķirošās cīņas vēl tikai priekšā.
Par čempioniem vīriešu konkurencē
šogad kļuva basketbola klubs UBS, kas ļoti
sīvā spēlē, tikai ar divu punktu pārsvaru,
izrādījās pārāka par Dubultamatieru līgā
elites grupā spēlējošo komandu ThermoKid/Ķekava, 3. vieta – komandai Kūts augša
no Ķekavas. Šajā turnīrā iedibinājām jau
nu tradīciju, pasniedzot FIBA kategorijas
tiesneša Mārtiņa Brieža piemiņas balvu
labākajam tiesnesim. Šo balvu saņēma sa
censību galvenais tiesnesis Guntis Kļaviņš.
Paldies par lielo atsaucību Andra Eglīša
kausa izcīņas dalībniekiem un par godīgas
spēles tiesāšanu – sacensību tiesnešiem.
Anete Medne

Sacensības Ķekavas novadā

Velokrosa 13. sacensību sezona

Datums
17. maijā
plkst. 10
18. maijā
plkst. 11
18. maijā
plkst. 10
18. maijā
plkst. 11
20. maijā
plkst. 18
24. maijā
plkst. 10
24. maijā
plkst. 19
25. maijā
plkst. 10
27. maijā
plkst. 18
1. jūnijā
plkst. 16
2. jūnijā
plkst. 10
3. jūnijā
plkst. 10
3. jūnijā
plkst. 18

Līdz ar paliem un pirmajiem sniegpulkste
nīšiem 27. aprīlī iesākās velokrosa Baloži 13.
sacensību sezona. Uz starta līnijas pirmajā
posmā stājās 271 dalībnieks. Kā jau Baložos
ierasts, lielu interesi un dalībnieku skaitu pul
cēja bērnu velokrosa distances. Vecāki atzinī
gi novērtē individuāla starta iespējas bērniem,
kas nav ierasts citās velosacensībās Latvijā.
Sacensību 3. posms 25. maijā. Plašāka
informācija internetā www.velokross.lv.

20.–21. aprīlī ar priekšsacīkstēm
Ķekavas sporta klubā tika sāktas cīņas par ceturto Andra Eglīša kausu
basketbolā. Priekšsacīkstēs pulcējās
21 komanda – sešas sieviešu un 15 vīriešu. Turnīrā piedalījās komandas no
Ķekavas, Baložiem, Baldones, Iecavas,
Salaspils, Jelgavas un Rīgas.

Vieta
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Pie Baložu vidusskolas

Sacensības
Starptautiskās vingrošanas
sacensības Mazās zvaigznītes 2013
Starptautiskās vingrošanas
sacensības Mazās zvaigznītes 2013
Starptautiskās sacensības Baložu
Velodrošība 2013, 3. posms

FK Auda stadions

FK Auda–Jelgavas BJSS (U-13)

Baložu mežs

Baložu Bizons 2013 2. posms

Ķekavas novada bērnu sporta
Pie Ķekavas sporta kluba
spēles 2013
1. līgas spēle futbolā FK Auda–
FK Auda stadions
Tukums 2000
Pie Baložu vidusskolas

Baložu Velokross 2013, 3. posms

Baložu mežs

Baložu Bizons 2013, 3. posms

FK Auda stadions

FK Auda–FK Jelgava 2

FK Auda stadions

FK Auda–FK Olaine/BJSS (U-15)

FK Auda stadions

Latvijas čempionāts (U-12)

Baložu mežs

Baložu Bizons 2013, 4. posms

Dāmu komandas
Seniori

Apliecina zināšanas par velodrošību
13. aprīlī sākās ceļu satiksmes dalībnieku
sacensību Baložu Velodrošība 8. sezona.
Dalībnieku atsaucība, tiesnešu kompeten
ce, Ķekavas pašvaldības sporta aģentūras
finansējums, sponsoru dāsnums un iespē
ja par sacensību centru izmantot plašās
un mājīgās Baložu vidusskolas telpas – tā
ir attīstība, kas ļauj un liek mums atzīt –
Baložu Velodrošība ir Latvijas individu
ālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības.
Pēc Baložu Velodrošības 2013 1. un
2. posma rezultātiem tika izveidotas di
vas Baložu vidusskolas komandas dalībai
Latvijas jauno ceļu satiksmes dalībnie
ku foruma 1. kārtas sacensībās 2. maijā
Rīgas Motormuzejā, kurās tika izcīnīta
dubultuzvara.
Jau astoto gadu pēc kārtas izcīnītas tie
sības pārstāvēt visu Rīgas reģionu Latvijas

fināla sacensībās Klapkalnciema Ronīšos.
Tas sasniegts, sadarbojoties gan ar bērnu
vecākiem, gan klašu audzinātājiem, saņe
mot lielu atbalstu no skolas vadības. Šajos
gados atrasta pareiza pieeja bērnu motivā
cijai mācīties ceļu satiksmes noteikumus
un apgūt drošas velobraukšanas prasmes.
Andris Žilko

foto: no organizatoru arhīva

foto: no sporta aģentūras arhīva
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Kaismīgs makšķernieks ar absolūto dzirdi
Šogad Latvija pošas un gatavojas
Vispārējiem latviešu XXV dziesmu un
XV deju svētkiem, kad kolektīvi no
malu malām, arī no mūsu novada, pulcēsies Rīgā, lai sajustu tautas vienotību
un paustu savu unikālo nacionālo
identitāti.

Mūzika – dzimtas gēns
Jubilāra dzīve bijusi saistīta ar mūziku jau
no bērnības, viņa tēvs bijis skolotājs, diri
ģents un kolhoza kora vadītājs, bet Grigaļu
dzimtas saknes mūzikā, lielākoties ērģeļ
spēlē, sniedzas vismaz piecu paaudžu ga
rumā. Jānis pats spēlē vairākus instrumen
tus, kurus lielākoties apguvis pašmācības
ceļā, jo mācīties mūziku skolas laikā nav
bijis iespējams.
“Jau agrā bērnībā skolā apguvu klavie
res, tad arī akordeonu,” atceras Jānis, “bet
tā bija tāda klimperēšana tikai pēc dzirdes.
Tēvs agri nomira, mammai bijām trīs bērni,
visiem bija jābeidz skola, līdz ar to par
mūzikas mācīšanos nevarēja būt ne runas.
Vēlāk, kad beidzu vidusskolu, sāku spēlēt
lauku dančus, un jau tad interese par mū
ziku bija ļoti liela. Vēlāk pārvācāmies uz
Rīgu, iestājos Pedagoģiskajā skolā. Lai arī
mammai nebija viegli, izjutu vajadzību un
vēlmi mācīties. Bet tas viss notika, nezinot
nekādu mūzikas teoriju, tikai pēc dzirdes.
Vēlāk aizgāju armijā, spēlēju arī armijas
orķestrī.”
Ar dabas doto absolūto dzirdi
Jānim atgriežoties skolā, pedagogi ie
drošināja nopietnāk pievērsties mūzikai
un iestāties konservatorijā. “Mūsdienās
bez iepriekšējas mūzikas izglītības tas
būtu neiespējami, bet toreiz profesors
Ozoliņš mani eksaminēja – lika dziedāt,
saukt akordus – un, tiklīdz atšifrēja, ka
man ir absolūtā dzirde, uzreiz arī uzņē
ma. Ja dzirde ir dabas dota, visu pārējo
var attīstīt. Par to esmu pārliecinājies,
saviem studentiem un arī savam maz
dēlam saku: “Ja tev ir dotības, tad ir jā
mācās, bet, ja nav, – protams, var kaut
ko sasniegt, bet tas nebūs tas, jo sevišķi
mūzikā.”
Tā nu es ar visu savu pamatu mūzikā
beidzu konservatoriju, aspirantūru, sāku
strādāt filharmonijā, dziedāt korī Ave Sol,
Dailē, ceļot pa pasauli. Visu mūžu strādā
ju ar studentiem – Jāzepa Mediņa Rīgas
Mūzikas vidusskolā un paralēli tam arī
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi
jā. Nodibināju Ķekavā vīru kori, pēc tam
arī Mozaīku, kuru vadīju 30 gadus. Tagad

Foto: no personīgā arhīva

Paralēli šim lielajam tradicionālās kultūras
notikumam Ķekavas novada visu paaudžu
koru un deju kolektīvu dalībnieki gatavo
jas arī vietēja mēroga svētkiem, kuriem
īpašu programmu sagatavojis mūsu no
vadnieks – Ķekavas Goda grāmatas lau
reāts, pedagogs, diriģents, tautas mūzikas
entuziasts un eksperts, kā arī apburošs un
harizmātisks cilvēks Jānis Grigalis, kuram
šogad nozīmīga jubileja – 70.

Pēdējais koncerts ar kori Mozaīka 2010. gada novembrī

Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas asistentūras diploma eksāmens, kopā ar
diriģēšanas specialitātes pedagogu Imantu
Kokaru
kora vadīšana ir nodota maniem studen
tiem, jo sapratu, ka vajag paaudžu maiņu.
Tomēr manī joprojām ir vēlme piedalīties,
sekojot līdzi Mozaīkas gaitām, skatēm.
Nenoliedzami – tas joprojām ir ļoti labs
koris.”
Sevi salīdzina ar hakeri
Šie abi kori nebūt nav vienīgais Jāņa de
vums Ķekavas kultūrai. Kopā ar dažiem
domubiedriem nodibinājis lauku kapelu,
ar kuru savulaik pārstāvējis ne tikai
Latviju, bet arī lielo Padomju Savienību.
“Izbraukājām visu pasauli – Japānu,
Ameriku, pat Āfriku, visur mūs aicinā
ja, bijām ļoti mobili četri jauni cilvēki.
Pats šajā ansamblī spēlēju cītaru, dažādus
sitamos instrumentus un arī dziedāju.
Varēju spēlēt gandrīz visus instrumentus,
jo manā domāšanā tā mūzikas rašanās
sistēma bija pilnīgi skaidra. Varu sevi tajā
ziņā salīdzināt ar labu datorspeciālistu –
ja domāšana ir attīstīta īstajā virzienā, tad
vari būt hakeris vienalga, ar kādu datoru
ir darīšana.”

Mūzika raitam dejas solim
Autorprojektā Tiksimies mēs Ķekavā nozī
mīgu vietu ieņem sadarbība ar horeogrāfi.
“Tā mana pieredze ar horeogrāfiem kā tā
diem ir diezgan sena. Kad strādāju Valsts
deju ansamblī Daile kopā ar horeogrāfu
Uldi Žagatu, radījām tādas dejas, kas nu
jau ir klasiskajā tautas deju ansambļu re
pertuārā un kuras joprojām dejo kolektī
vi dziesmu un deju svētkos, piemēram,
Senais dancis un Dejotprieks.” Vaicāts, kā
tas praktiski notiek, Jānis atklāj: “Mūzika
un horeogrāfija, piemēram, Senajam dancim tapa viesnīcas numurā vēlā vakara
stundā – Žagata lēca un es pie klavierēm
improvizēju, likām kopā deju soļus un
mūzikas taktis.” Veiksmīga bijusi sadarbī
ba arī ar citiem horeogrāfiem, tostarp Jāni
Ērgli, kuram pateicoties visas valsts ko
lektīvi joprojām dejo tādu deju kā Govju
kazaks.
Par Ķekavas novadam veltītās pro
grammas tapšanu Jānis stāsta: “Sadarbība
ar horeogrāfi Ilutu Mistri izveidojās ļoti
laba, kaut gan nebiju ar viņu iepriekš
strādājis. Viņa ir ļoti laba horeogrāfe, labi
izprata mūziku, kuru viņai piedāvāju, un
skaisti piepildīja to ar saturu. Jau pagājuša
jā vasarā kopā radījām pirmos uzmetumus
dejām, koriģējām tempus un formu.”
Kopā strādājot, dažu mēnešu laikā
Ķekavas programmai tapa septiņas dejas.
Rudenī mūzikas autora un horeogrāfes
vēlmes un ieceres dejām bija saliktas kopā
un visu klašu kolektīvi novada skolās va
rēja sākt mācīties. Līdzīgi ar repertuāru
koriem – dziesmas ir visām klašu grupām.
Koncerta finālā iecerēts iznāciens visiem
kolektīviem kopā. Lai skanējums būtu
grandiozāks, autors izlēmis iesaistīt arī
četrus novada pieaugušo korus.

Ne vien savam novadam,
bet visai latviešu tautai
Kā dalībnieks vai diriģents Jānis ir pieda
lījies visos dziesmu un deju svētkos jau no
60. gadiem, tostarp trīs periodus pēc kār
tas, tas ir, jau 15 gadus ir Skolu jaunatnes
Dziesmu un Deju svētku tautas mūzikas
koncertu mākslinieciskais vadītājs.
Taču šobrīd mūsu novadnieks dziesmu
svētkos aktīvi piedalās to organizatoriska
jā un mākslinieciskajā darbā, nevis diriģē
jot vai pārstāvot kādu kolektīvu. Viņš kā
tautas mūzikas nozares eksperts ievēlēts
dziesmu un deju svētku padomē.
Kaislīgs makšķernieks
Latgales zilajos ezeros
Pēdējos divus gadus Jānis vairs nestrādā
ne kā pasniedzējs Mūzikas akadēmijā, ne
kā diriģents. Dzīvo un atpūšas pārsvarā
Krāslavā, bauda dabu, Latgales kalnus
un ezerus, ir kaislīgs makšķernieks. Bieži
vien, sēžot laivā ezera vidū, galvā rada
savus darbus un idejas, kas vēlāk tiek pie
rakstītas notīs.
Līdzīgi bijis ar Ķekavai veltīto autorprogrammu. Jau kopš pagājušā rudens
visu Ķekavas novada skolu skolēni gatavo
šo programmu mūzikas un deju pedagogu
vadībā. Tās kulminācijā skolēnu un pieau
gušo apvienotais koris izpildīs skaņdarbu
Novadam, kuru tā mūzikas autors pieticīgi
sauc par veltījumu novadam, bet daudzi
novadnieki to jau nodēvējuši par Ķekavas
novada himnu.
Koncertprogramma Tiksimies mēs
Ķekavā pirmo reizi tiks atrādīta skatītā
jiem Ķekavas novada svētkos 1. jūnijā
Ķekavā, bet pašlaik vēl notiek aktīvs darbs
mēģinājumos.
Inga Auziņa
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
Muzikālā ceturtdiena. Piedalās: Ksenija Jakuņina (soprāns), Zane Jurēvica
16.maijā 19.30
(flauta), Ilze Zvaigznekalne (klavieres), Artūrs Gailis (alts). Biļetes:
Ls 1,50, ar Drauga karti Ls 0,50 varēs iegādāties pirms koncerta.
17. maijā plkst. 10 Starptautiskā projekta Ne-mo konference Izglītība Latvijā. Ieeja bez maksas
Novadpētniecības muzeja rīkotās Muzeju nakts ietvaros M. Zīverta lugas Zaļā krūze – izrāde
18. maijā plkst. 22
Jaunā Miltu teātra sniegumā. Ieeja bez maksas
23. maijā
Muzikālā ceturtdiena – kamermūzikas koncerts Zīmes. Ieejas maksa Ls 1,50, ar Drauga
plkst. 19.30
karti Ls 0,50, biļetes varēs iegādāties pirms koncerta.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
18. maijā plkst. 12 Diānas Zandbergas klavierspēles audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas
22. maijā plkst. 18 Vokālās studijas Karamele koncerts Gadalaiku dziesmas. Ieeja bez maksas
Senioru deju grupas Ābeļzieds 5 gadu jubilejas koncerts Lai katrs dzīves mirklis ziedu
25. maijā plkst. 12
pilns. Ieeja bez maksas
Jaunā Miltu teātra un vokālās studijas Karamele muzikālas izrādes Mūsu Pifs pirmizrāde.
2. jūnijā plkst. 13
Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas
16. jūnijā plkst. 15 Baložu kultūras nama pagalmā – ielīgošanas pasākums Zaļā ezera leģenda
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Teatrālā kafejnīca – Inčukalna amatierteātris ar H. Paukša izrādi Čir-čir
26. maijā plkst. 15
Ieejas maksa Ls 2, ar Drauga karti Ls 1.Biļetes nopērkamas pirms pasākuma
13. jūnijā plkst. 19 Sauliešu pilskalnā – nāc un piedalies! Jāņu dziesmu un tradīciju skola
Līdz 15. jūnijam
Fotoizstāde Lepnums par saviem tautas tērpiem
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Tradicionālais rokdarbu pulciņa Labieši darbu demonstrējumu pasākums. Ieejas maksa
19. maijā plkst. 14
Ls 1, ar Drauga karti bez maksas
19. maijā plkst. 18 Vīru kora Ķekava koncerts Dziesmotai vasarai. Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas
25. maijā plkst. 12 Pensionāru padomes rīkota Ceriņziedu balle
Izstādes Ķekavas novads Dziesmusvētkos atklāšana un Ivara Tontegodes īsfilmas Ķekavas
29. maijā plkst. 18
novads Dziesmusvētkos pirmizrāde
Jaunā Miltu teātra un vokālās studijas Karamele muzikālas izrādes Mūsu Pifs pirmizrāde.
8. jūnijā plkst. 13
Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
18. maijā 12
Kultūras daļā Alpi – I. Ziedonim veltīts pasākums
18. maijā 14
Pagasta centrā – Ģimenes diena. Ar rotaļām, sacensībām un koku stādīšanu
31. maijā plkst. 14 DMC – konkurss bērniem un jauniešiem Mēs – jautrie pavāri.
plkst. 18 Konkurss novada iedzīvotājiem Ķekavas novadā?
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
18. maijā plkst. 19–1 Muzeju nakts Zaļais mežs
Latvijas karikatūristu un skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursa Pa-smejies dalībnieku
Līdz 15. jūnijam
darbu izstāde Zaļais mežs
22. maijs–22. augusts Izstāde Novadnieki dzied un dejo
Pastāvīgā ekspozīcija Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E.Ozoliņa dzīve un daiļrade
Ceļojošā izstāde
Daugmales multifunkcionālajā centrā izstāde Ķekavas novads – Daugmale
20. maijs–20. jūnijs
Ceļojošā izstāde
Doles Tautas nams un Doles pagasta un tiesu nams – Jaunatnes iniciatīvu centrā, Ķekavā
20. maijs–20. jūnijs
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
http://twitter.com/parkulturu un mājas lapā www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
15.–17. maijā
Mana mīļa māmulīte – 12. maijā Mātes diena
15.–31. maijā
Dārza darbi pavasarī
Muzeji aicina! 18. maijā Muzeju diena, Zvaigznes uz ceļiem – 3. maijā dzejniekam Imantam Ziedonim 80
Jaušības un nejaušības – 29. maijā rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam 80
Izstāde no cikla: Visa zeme skanēt skan! – Tuvojas XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV Deju svētki
15. maijā–
Keramikas brīnumiņi – keramikas darbu izstāde
11. jūnijā
Kur mācīties tālāk?
Sargāsim bērnus! – 1. jūnijs Vispasaules bērnu aizsardzības diena
14. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
3.–11. jūnijā
Līgo saule, līgo bite. Visa laba jāņu zāle – par ārstniecības augiem. Lasīsim arī vasarā!
27. maijā plkst. 18 Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
15.–20. maijā
Imantam Ziedonim – 80
No 10. jūnija
Līgo, līgo, Jāņa bērni
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
15.–17. maijā
Ģimenes dienai veltīta izstāde
17.–20. maijā
Dzejniecei Maijai Laukmanei – 60. Dziesmu un Deju svētkiem veltīta izstāde Krustceles –
atspoguļo Tautas mākslas tradīcijas un personības laika posmā no 1946. līdz 1913. gadam
28.–30. maijā
Aktierim Pēterim Liepiņam – 70
29. maijā–3. jūnijā Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam– 80
5.–11. jūnijā
Veselībai, labsajūtai, skaistumam – vērtīgi padomi
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
15.–22. maijā
Mātes vaigam pieglaužos
17.–31. maijā
Dzejniecei Maijai Laukmanei – 60
29. maijā– 10. jūnijā
Rakstniekam Ērikam Hānbergam – 80
15. maijā–11. jūnijā
Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem: sieviešu koris Daugaviete
1.–11. jūnijā
Tev, mazo lasītāj! 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
15., 22., 29. maijā
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
plkst. 10.30
30. maijā plkst. 18
Grāmatu klubiņa tikšanās (pieaugušajiem)
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Rokfestivāls Bliez no bedres 2013

jaunā kvalitātē un izpildījumā!
ga
1. jūnijā plkst. 19 Ķekavā, pie sākumskolas.
a
grupām ir jāizpilda ne tikai savas dziesmas, bet arī kādas populāras latviešu
jubilej Rokfestivālā
grupas skaņdarbs – šogad tas būs no Double Faced Eels repertuāra. Savu dalību žūrijas

komisijā ir apstiprinājis arī šīs grupas solists Marka.
Galvenie atbalstītāji: radio SPIN FM, www.gitarspele.lv, SIA Melnā kafija, prezentreklāmas
aģentūra Attach, Daugmales Jāņa bišu medus, ierakstu studija GG Audio, picērija Ņamma,
Ķekavas novada uzņēmēju padome.
Rīko Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs
sadarbībā ar Ķekavas novada jauniešu padomi
Aicinām visas grupas, kas ir gatavas sevi parādīt un pierādīt
rokfestivālā Bliez no bedres 2013, līdz 20. maijam pieteikties

www.rock.kekava.lv.

