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Pirmo reizi – senioru sporta spēles

230 gadi

Jubilejas nedēļa –
5.–11. augusts
9. augusts, piektdiena

Plkst. 17.45 Ērģeļu mūzika
Plkst. 18.00 Uzdzīvošanas vakars kopā
ar mācītāju R. Eimani
Pēc lekcijas diskusijas, sadraudzība

10. augusts, sestdiena

Foto: no Sporta aģentūras arhīva

Plkst. 10–12 Sarunas ar Harinu un
Uģi Bruklenēm par tēmu Garīdznieku
tērpi, to vēsture. Apģērbs kā misija
šodien. Tērpu demonstrējumi
Plkst. 12–13.30 Pikniks baznīcā
Plkst. 14 Laulību ceremonija
Plkst. 17–18.35 Filma Šķēpa gals
Doles Tautas namā (rež. Džims
Hanons, 2005)
Plkst. 18.45 Ērģeļu mūzika
Plkst. 19–21 Tezē lūgšanu vakars

11. augusts, svētdiena

Plkst. 10–12.30 Svētku dievkalpojums
Plkst. 12.30–18 Svinību noslēgums
Ķekavas kultūras namā (iepriekš
pieteikties doleskekavasdr@inbox.lv)

3. augustā Ķekavas sporta klubā norisinājās pirmās Ķekavas novada senioru sporta spēles, atklāšanas ceremonijā piedalījās Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule, Ķekavas novada pašvaldības Kultūras un
sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols un pensionāru biedrības Polārblāzma pārstāve Ingera Bērziņa.
Turpinājums 11. lpp.

Jaunās Ķekavas
sākumskolas atklāšana
1. septembrī plkst. 12
Ķekavā, Nākotnes ielā 1c

Aicinām piedalīties ikvienu novadnieku!
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Skolas
zvans
aicina

Jaunā Ķekavas sākumskola top,
atklāšana 1. septembrī

Zinību dienai veltītie svinīgie brīži
Ķekavas novada pašvaldības
izglītības iestādēs

Baložu pilsētā

Daugmales
pagastā
2. septembrī plkst. 9
Daugmales pamatskola, skolas telpās

Ķekavas pagastā
1. septembrī plkst. 12
Ķekavas vidusskolas 1.–4. klase,
pie jaunās Ķekavas sākumskolas
2. septembrī plkst. 10
Ķekavas vidusskolas 5.–12. klase,
pie skolas
2. septembrī plkst. 11
Pļavniekkalna sākumskola,
skolas telpās
1. septembrī plkst. 11
privātskola Gaismas tilts 97,
skolas telpās
2. septembrī plkst. 12
Ķekavas Mākslas skola,
Ķekavas kultūras nama zālē
2. septembrī plkst. 16
Ķekavas Mūzikas skola,
Ķekavas kultūras nama zālē

Sekmīgu un
panākumiem bagātu
jauno mācību gadu!
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Jaunā Ķekavas sākumskola dažas nedēļas pirms atklāšanas
Ķekavas ainavā pamazām dabiski
iekļāvusies jaunā sākumskolas ēka,
celtniecības darbi tuvojas noslēgumam, patīkamā satraukumā ir pirmo
klašu audzēkņu sirsniņas, uzlūkojot
nākamo mācību iestādi. Tuvojas brīdis, kad ēku piepildīs bērnu čalas un
smiekli.
Skolēnus šajās telpās gaida košas krāsas,
plašas un gaišas telpas, mūsdienu prasī
bām atbilstošs aprīkojums. Gaisotne ir kā
radīta zinātkāriem pasaules pētniekiem,
lai mācības sagādātu prieku un iedvesmo
tu radošam izziņas procesam.
Dažas nedēļas pirms līgumā starp Ķe

kavas novada pašvaldību un būvniecības
uzņēmumu SIA Abora noteiktā nodošanas
datuma ēkā strādā vairāk nekā simt strād
nieku. Notiek fasādes apdare, vides labie
kārtošana, apzaļumošana, iekštelpu krāso
šana, flīzēšana, griestu konstrukciju mon
tāža un citi darbi. Būvprojekta vadītājs Jā
nis Bleibergs stāsta, ka gan iekštelpu, gan
ēkas fasādes apdarei ir izmantoti rūpīgi
izvēlēti augstas kvalitātes materiāli, kas
paredzēti publiskas lietošanas telpām un
kuru ilgmūžību garantē to ražotājs, pie
mēram, ēkas jumtam ir 40 gadu garantija,
tāpat arī fasādes apdarē izmantotajiem
materiāliem. J. Bleibergs uzsver, ka visi
darbi šobrīd pietuvojušies noslēguma fāzei

Daugmales bērnudārzu atklās 7. septembrī
Vietu trūkums pirmsskolas izglītības
iestādēs Ķekavas novadā joprojām ir
aktuāla problēma. Daudzu bērnu vecāki ir sarežģītā situācijā, atrodoties
izvēles priekšā – atgriezties darbā un
maksāt par aukles pakalpojumiem vai
tomēr kopā ar savu atvasīti gaidīt pienākam kārtu uzņemšanai bērnudārzā.
Risinājums ir – Daugmalē finiša taisnei
tuvojas jaunā bērnudārza būvniecība.
Turklāt tajā vēl aizvien var pieteikt bērnus jaunajam mācību gadam.

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pie
teikt bērnus jaunajā Daugmales dārziņā, – te
vēl ir brīvas vietas! Lai pilnībā nokomplektē
tu 2009. un 2010. gadā dzimušo bērnu gru
pas, iespējams uzņemt vēl vairākus bērnus,
dažas brīvas vietas ir arī tā saucamajā silītes
jeb pusotra līdz divarpus gadu vecu mazuļu
grupā. Savukārt piecgadnieku un sešgadnie
ku grupas jau ir pilnīgi nokomplektētas.
Daugmales jaunais bērnudārzs piedāvā
vairākas būtiskas priekšrocības. Viena no
tām ir atrašanās vieta vienā ēkā ar peldba
seinu. Visiem bērniem, sākot no trīs gadu
vecuma, viens no obligātiem apguves
priekšmetiem būs peldēt apmācība.
Daugmales pamatskolas direktors Andris
Ceļmalnieks aicina arī citās novada teri
torijās dzīvojošo bērnu vecākus izvērtēt

Foto: Artūrs Zālītis

2. septembrī plkst. 11.30
Baložu vidusskolas 5.–12. klase,
skolas telpās

Foto: Artūrs Zālītis

2. septembrī plkst. 10
Baložu vidusskolas 1.–4. klase,
skolas telpās

un ēka būs gatava plānotajā laikā.
Ķekavas vidusskolas direktore Sandra
Pugovka skaidro, ka sākotnēji jaunajā Ķe
kavas sākumskolas ēkā būs visas četras pir
mās klases, 2.c, 2.d un 3.c klase. Līdz ar to
nav nepieciešamības turpmāk nomāt pa
pildkorpusus jeb tā dēvētos moduļus, kas
pēdējos gados īslaicīgi atrisināja nepietie
kamo telpu jautājumu skolas vajadzībām.
Plānots, ka visi 1.–4. klašu audzēkņi varēs
mācīties jaunuzceltajā sākumskolas ēkā
līdz ar nākamajā būvniecības kārtā pare
dzēto korpusu uzcelšanu.
Runājot par sākumskolas nākamo kor
pusu būvniecību, Ķekavas novada domes ap
stiprinātā iepirkumu komisija ir izsludinājusi
iepirkumu procedūru (Ķekavas sākumskolas
2. kārtas būvniecība). Tika iesniegti pieci pie
dāvājumi, kurus izvērtējot par saimnieciski
izdevīgāko ir atzīts SIA Abora piedāvājums par
kopējo summu 3 180 851,57 lati (bez PVN).
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā no
gaidīšanas termiņā netika iesniegta neviena
sūdzība par iepirkuma rezultātiem. Jautājums
par līguma slēgšanu ar SIA Abora par Ķekavas
sākumskolas 2. kārtas būvniecību 30. jūlijā iz
skatīts Finanšu komitejā, bet 8. augustā, Ķeka
vas novada domes sēdē tika atbalstīta līguma
slēgšana ar minēto būvnieku. Līdz ar to 2. kār
tā paredzētie būvdarbi tiks pabeigti 16 mēnešu
laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un teritorijas
nodošanas būvniekam.
Inga Auziņa

Jaunais Daugmales bērnudārzs
priekšrocības un izmantot iespēju bērniem
dārziņa gaitas sākt neurbanizētā, zaļā lauku
teritorijā, vietā, kur cieņā ir videi draudzīga
domāšana. Turklāt Daugmale atrodas tikai
10 kilometru attālumā no Ķekavas un nepil
nu 20 kilometru attālumā no Baložiem. Ve
cākiem ir arī lieliska iespēja kooperēties un
sadarboties, ar vienu mašīnu reizē aizvedot
gan savus, gan kaimiņu vai paziņu bērnus.
Tā kā bērnudārzs ir pavisam jauns, bērnu
vecāki ar savu viedokli un ierosinājumiem
var piedalīties telpu aprīkošanā un vides
veidošanā, kas veicinātu bērnu interesi par
pasauli un rūpētos par viņu labsajūtu un po
zitīviem iespaidiem.

Pašlaik jaunbūvē strādā elektriķi, no
tiek fasādes un iekštelpu krāsošana, ven
tilācijas sistēmu uzstādīšana, celiņu bru
ģēšana un citi vides labiekārtošanas darbi.
Tā kā palielināsies nepieciešamība novie
tot automašīnas, tiks paplašināta stāvvieta
pie Daugmales multifunkcionālā centra.
Būvniecība norit pēc grafika, un līdz
19. augustam, kā tas paredzēts līgumā,
būve tiks nodota ekspluatācijā.
Svinīgā pirmsskolas izglītības iestādes atklāšana notiks 7. septembrī plkst. 11,
bet mācību process jaunajās telpās sāksies 9. septembrī.
Inga Auziņa

Ķekavas Novads
2013. gada 9. augusts

Aktuāli 3

Atklāj būtiskus pārkāpumus kultūras
aģentūras direktora darbā

Audita ziņojums 30. jūlijā tika izskatīts
Ķekavas novada domes Finanšu komitejā.
Tālāk tas tiks virzīts uz Ķekavas novada
domes sēdi, kurā deputātiem, balstoties
uz konstatētajiem pārkāpumiem, būs jā
lemj par soda mēra piemērošanu ĶNKA
direktoram. Pilns zaudējumu aprēķins būs
zināms pēc finanšu revīzijas pabeigšanas,
un tad arī tiks lemts par zaudējumu pie
dziņu no vainīgajām personām, kā to pa
redz likums.
Pārbaudes komisija, kurā darbojās arī
sertificēts valsts pārvaldes iekšējais audi
tors, analizējot dokumentus, secinājusi, ka
A. Ancāns ir pārkāpis daudzas normatīvo
aktu prasības.
• Neizstrādājot 2013. gada darba plā
nu, ir pārkāpts Publisko aģentūru likums,
kā rezultātā ir iespējams nekontrolēti izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.
• Publisko iepirkumu likuma prasības
netiek ievērotas par preču un pakalpoju
mu grupām apmaksājot izdevumus, kas
pārsniedz 3000 latu gadā. Līdz ar to ir
pārkāpts Publisko iepirkumu likums, kā
rezultātā nav gūta pārliecība, ka izvēlētā
firma ir saimnieciski izdevīgākā.
• Amatu sarakstā darbiniekiem nekla
sificējot un atbilstoši nenosakot mēneš
algas, ir iespēja pieņemt darbā un noteikt
atalgojumu pēc direktora ieskatiem, kas
veicina nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem.
• Pārkāptas Darba likuma prasības –
nosakot darbiniekiem darba slodzi, neiz
vērtējot nepieciešamību un lielākajai daļai
nosakot summēto darba laiku, precīzi

FOTo: No interneta Resursiem

Veicot iekšējo revīziju par Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras
(ĶNKA) direktora Artūra Ancāna darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, pārbaudes komisija secinājusi,
ka saskaņā ar Darba likumu A. Ancāns
rīkojies prettiesiski, nelietderīgi izšķērdējis budžeta līdzekļus un tādēļ
zaudējis darba devēja uzticību.

neuzskaitot darba laiku un neapmaksājot
nostrādāto laiku virs normālā darba laika.
Līdz ar to ir veicināta situācija, ka atsevišķiem darbiniekiem ir iespēja saņemt par
to pašu darbu lielāku atalgojumu.
• Neievērotas Publiskas personas fi
nanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas

kā rezultātā ĶNKA 2013. gada budžets
faktiski ir pārtērēts.
• Skaidras naudas iekasēšanā, glabāša
nā, pārvietošanā un uzskaitē nav ievērotas
Kases operāciju uzskaites noteikumu
prasības, jo kases aparātiem nav nozīmēti kasieri un noteikta kārtība, kā šie

“Pārbaudes komisija: saskaņā ar Darba likumu A. Ancāns
rīkojies prettiesiski, nelietderīgi izšķērdējis budžeta
līdzekļus un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību”
novēršanas likuma prasības – pieņemot
darbā darbiniekus, kuri nav štatu saraks
tos, un nosakot viņiem darba pienākumus,
kuri ĶNKA nav vajadzīgi vai kurus veic citi
darbinieki, kā arī veicot mārketinga pasā
kumus, sadarbības līgumus, telpu nomas
līgumus un bartera darījumus bez atbilsto
šiem aprēķiniem par darījumu rentabilitāti.
Līdz ar to rodas pamatotas aizdomas, ka ir
veikti ĶNKA neizdevīgi darījumi.
• Ilgstoši neapmaksājot rēķinus, tiek
pārkāpti Ministru kabineta noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju,

līdzekļi ir uzskaitāmi un pārvietojami.
• ĶNKA vadība ir rīkojusies nolaidīgi, jo bankā ir fiksētas paraksttiesīgās
personas, kuras sen jau neieņem šo amatu.
Atgādinām, ka Ķekavas novada domes
ārkārtas sēdē 1. jūlijā deputāti nolēma at
stādināt ĶNKA direktoru A. Ancānu par
aģentūras darbību reglamentējošo aktu
un darba līguma pārkāpumu uz laiku
līdz 2013. gada 30. septembrim. Kultūras
aģentūras direktora darbības pārbaudei
tika izveidota komisija.
Vineta Bērziņa

Siltina daudzdzīvokļu māju Ķekavā
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansiālu atbalstu namu apsaimniekotājs Ķekavas nami augustā
sācis darbu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19,
k. 3, renovācijas, lai uzlabotu šīs mājas siltumnoturību.
Renovācijas ietvaros paredzēta fasāžu,
gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināša
na, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja
logu nomaiņa dzīvokļos, logu un ārdurvju
nomaiņa kāpņu telpās, apkures un karstā
ūdens cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ap
kures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu no
maiņa dzīvokļos.
Ārpus projekta aktivitātēm Ķekavas
nami iecerējuši nomainīt aukstā ūdens
cauruļvadus un elektroinstalāciju pagrab
stāvā, kā arī veikt kāpņu telpu kosmētisko
remontu.
Renovācijas darbi notiks Eiropas

Savienības Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētā projekta Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā
19, k. 3, siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana ietvaros. (Projekta nr.
DMS/3.4.4.1.0/12/09/434, pasūtītājs – SIA
Ķekavas nami, izpildītājs – SIA A Celtne).
Kopējā projekta summa – 225 097,50 latu.
Plašāka informācija SIA Ķekavas nami
birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa tālr.
29255787 (galvenais inženieris Jānis Frei
bergs), 29545952 (meistars Uldis AlpaLūks) vai 29126835 (projekta koordina
tors Juris Firsts).
Juris Firsts

Noasfaltēta Pureņu
iela Katlakalnā

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu Pureņu ielā Katlakalnā
tiek īstenots ūdens un kanalizācijas tīkla
izbūves projekts. Rakšanas procesā sabojātā brauktuves daļa tika noasfaltēta.
Tā kā Pureņu ielas iedzīvotāji ilgstoši
saskārušies arī ar lietus ūdeņu novadīša
nas problēmām, Ķekavas novada pašval
dība papildus Kohēzijas fonda finansēta
jam ūdenssaimniecības projektam novēr
susi nepareizu ielas kritumu, mainot ceļa
profilu un novadot lietus ūdeņus uz tuvējo
grāvi, lai zemākās vietas, māju pagrabi un
garāžas turpmāk lietus laikā vairs neap
plūstu.
Apvienojot gan Kohēzijas fonda, gan
Ķekavas novada pašvaldības resursus,
līdzšinējās problēmas Pureņu ielā ir no
vērstas un iela ir noasfaltēta pilnā garumā.

Pļavniekkalna ielas
ietve Katlakalnā ir
pabeigta

Pērn sāktais projekts Gājēju ietves 1. kār
tas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakal
nā, piesaistot Eiropas Zivsaimniecības
fonda līdzekļus, ir noslēdzies.
Ietve šajā posmā bija ļoti nepieciešama,
jo līdz šim cilvēki bija spiesti pārvietoties
pa brauktuvi. Lai papildus rūpētos par gā
jēju un citu satiksmes dalībnieku drošību
un disciplinētu autovadītājus, ir uzstā
dīts radars, kas fiksē transporta līdzekļu
braukšanas ātrumu. Projekta ietvaros pie
Pļavniekkalna sākumskolas ir izveidots
arī luksofors, kurā radara fiksēta ātruma
pārsniegšanas gadījumā iedegsies sarkanā
gaisma.
Pļavniekkalna iela ir iecienīta sastrē
guma uz šosejas A7 apbraukšanai, tomēr
jāņem vērā, ka automobiļu pārvietošanās
ātrumu šajā vietā ierobežo ceļa zīme Dzīvojamā zona, kur nedrīkst braukt ātrāk
par 20 kilometriem stundā. Tas nozīmē, ka
visas ielas garumā gājējiem un riteņbrau
cējiem ir priekšroka.
Arī citās ielās Katlakalnā šovasar pēc
ūdenssaimniecības projekta pabeigša
nas notiek intensīvi remontdarbi, tostarp
Roņu, Saulgriežu un Jasmīnu ielā un cit
viet, turklāt asfaltēšanai tiek gatavoti rak
šanas laikā sabojātie posmi jau pieminētajā
Pļavniekkalna ielā.
Inga Auziņa
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Iepazīsti jaunatnes centra jaunās ēkas projektu

Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centra jaunās ēkas idejiskais skiču projekts
25. jūlija Ķekavas novada domes sēdē
deputāti tika iepazīstināti ar Ķekavas
novada jaunatnes iniciatīvu centra jaunās ēkas idejisko skiču projektu (metu).

Projekta ietvaros Jaunatnes iniciatīvu cen
tra vajadzībām paredzēts pārbūvēt Ķekavā
100 gadus veco šķūni blakus tā dēvētajai
mazajai skoliņai Skolas ielā 2, kā arī vienā

no ēkas daļām iekļaut garderobes, dušas,
tualetes un inventāra novietošanas telpas
līdzās esošā stadiona vajadzībām.
Jaunatnes iniciatīvu centra darbības
nodrošināšanai pārbūves rezultātā tiks iz
veidotas četras atsevišķas telpas – pasāku
mu un konferenču telpa, nodarbību telpa,
kabinets darbiniekiem un lielā nodarbību
telpa ar nakšņošanas iespējām jauniešu
projektu ietvaros. Paredzēts, ka jaunā ēka
būs pieejama ne tikai jauniešiem, bet arī
senioriem, nevalstiskajām organizācijām,
kā arī citiem interesentiem.
Līdz šim norisinājies darbs kopā ar arhi
tektu Juri Pogu, kurš veidojis ideju vizualizā
ciju ne tikai ēkai, bet arī apkārtnes labiekār
tošanai ap ēku kompleksu. Vizuālās idejas
viena no galvenajām domām – saglabāt vecā
šķūņa mūra daļas, kas ir vēsturisks manto
jums no mūsu pagātnes. Kaut gan šiem mū

riem nav izteikta vēstures pieminekļa statu
sa, tomēr idejas īstenošanas rezultātā maza
daļiņa vēstures tiks apvienota mūsdienīgā
un gaumīgā celtnē.
Šobrīd ideju projekts tiek nodots
novada iedzīvotājiem, lai iepazītos ar
vizualizētajām idejām, kā arī iedzīvotāji
tiek aicināti izteikt savus priekšlikumus
projekta īstenošanai, lai visi kopā šo projektu īstenotu kā saistošu un patīkamu
gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem.
Ar projektu metu var iepazīties pašvaldības ēkā (Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9) –
klientu apkalpošanas centrā vai 14. kabinetā.
Priekšlikumus var iesūtīt līdz 18. augustam uz e-pastu novads@kekava.lv
vai personīgi, ierodoties Attīstības daļā
(14. kab.).
Linda Vaškevica

gan arī sniedzot teritorijas attīstības kon
cepcijas priekšlikumus, labiekārtojuma
risinājumus.
Plānoto parka teritoriju pēc Tehniskā
projekta izstrādes iecerēts sadalīt vairākās
realizācijas kārtās, ņemot vērā plānotās
projektēšanas un ierīkošanas finansiālās
iespējas.
Publiskās apspriešanas termiņš – no
2013. gada 12. augusta līdz 9. septembrim.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 2013. gada 5. septembrī plkst. 18
Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava,
Ķekavas novads).
Kontakti uzziņām un ierosinājumu ie
sniegšanai:
• Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123, e-pasts: novads@kekava.lv, tālrunis:
67847167.
Sigita Varika

Plāno izveidot Ķekavas parku
Lai uzlabotu Ķekavas novada centra
vizuālo tēlu un paplašinātu iedzīvotāju atpūtas iespējas, piemēram, ierīkojot jaunus gājēju un veloceliņus, atpūtas vietas, mūsdienīgu bērnu rotaļu
laukumu, 25. jūlijā Ķekavas novada
dome atbalstīja ieceri izveidot parku
Ķekavā (lēmums 2. § 3., protokols
nr. 18).
Lai lemtu par Ķekavas parka ierīkošanu,
publiskai apspriešanai tiek nodota iecere
par parka izveidi plānotajai teritorijai –
pašvaldības īpašumā esošajos zemesga
balos Piekrastes, Ķekavas vidusskolas sākumskola (divas zemes vienības), Gaismas
iela 7A, Gaismas iela 9, Jaunā Ķekava, kā
arī saņemta zemes gabalu Doles-Ķekavas
evaņģēliski luteriskā draudze (divas zemes
vienības), Gaismas iela 7 B un Ķekavas
ūdensdzirnavas īpašnieku un tiesisko val
dītāju konceptuāla piekrišana.
Parka ierīkošanas pamatprincipus
nosaka saskaņā ar pašvaldības teritorijas
plānojumu un Ministru kabineta noteiku

miem par parku un mežaparku izveidošanu
mežā un to apsaimniekošanu.
Pirms minētā domes lēmuma pieņem
šanas Ķekavas novada pašvaldības darbi
nieki jau veikuši lielu sagatavošanās darbu –
sakārtoti pašvaldības zemes īpašumu jautā
jumi, uzturēta kārtībā esošā Ķekavas centra
zaļās zonas teritorija, kopti esošie bērnu
rotaļu elementi, uzturēti celiņi un tiltiņi,
veikta bīstamo un vējā nolauzto koku iz
zāģēšana un zāles pļaušana. 2012. gadā at
jaunota Dzirnavu estrāde, kā arī plānotajai
parka teritorijai veikta dabas vērtību izpēte,
biotopu un ainavas novērtējums.
Veicot darbu pie Ķekavas parka izvei
des, pašvaldība ir gandarīta par veiksmīgo
sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Lauku inženieru fakultātes
Ainavu arhitektūras un plānošanas spe
cialitātes 2013. gada absolventi, ķekavieti
Laumu Mucenieci. Viņa ir izstrādājusi
diplomprojektu Ķekavas upes ainavtelpa,
veicot gan iecerētās parka teritorijas pa
dziļinātu vēsturisko izpēti, izvērtējot un
akcentējot kultūrvēsturisko mantojumu,

Nodod publiskajai apspriešanai ideju par mežaparku Baložos

2013. gada 25. jūlijā Ķekavas novada
dome ar lēmumu nr. 2. § 2 (protokols
nr. 18) atbalstījusi ieceri izveidot
mežaparku Baložu pilsētai Ziemeļu

daļai piegulošajās mežu teritorijās.
Iecerētā mežaparka teritorija varētu
aizņemt vidēji 140 ha.

Publiskās apspriešanas termiņš – no
2013. gada 12. augusta līdz 9. septembrim.
Publiskās apspriešanas sapulce
notiks 2013. gada 29. augustā
plkst. 18 Baložu pārvaldes
ēkā (Uzvaras prospekts 1 A,
Baloži, Ķekavas novads).
Mežaparka izveides mēr
ķis – noteikt teritorijas
aktīvai atpūtai un re
laksācijai mežā un teritorijas, kur dabas pamatne saglabājama.
Aicinām izteikt viedokli par mežaparka
izveides ieceri un sniegt ierosinājumus, ko

vēlaties ieraudzīt plānotajā mežaparkā.
Papildu informāciju par plānoto ieceri
iespējams iegūt pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv vai Ķekavas novada
pašvaldībā 35. kabinetā (Gaismas iela 19,
k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads).
Kontakti uzziņām un ierosinājumu ie
sniegšanai:
• Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķeka
vas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;
• Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķeka
vas novads, LV-2128;
• e-pasts: novads@kekava.lv;
• tālruņi: 27824277, 67936019.
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konferencē
Uzpoš izglītības iestāžu telpas Ikgadējā
pulcēsies pedagogi
Gaidot jauno mācību gadu, Ķekavas
novada izglītības iestādēs rosās strādnieki, veicot remontdarbus telpās,
kurās tas visvairāk nepieciešams.
Ķekavas vidusskolā tiek veikts kosmētis
kais remonts aktu zālē un tās palīgtelpā,
tiek remontēta skatuve, kā arī mainīts par
kets. Tāpat vizuālas pārvērtības piedzīvo
ķīmijas kabinets.
Baložu vidusskolā ir nomainīts un
nolakots pirmā stāva parkets, kā arī līdz
augusta sākumam tika uzpostas sienas un
atjaunotas grīdlīstes.
Daugmales pamatskolā paplašina
ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu sko
las ēkas jaunajā daļā, remontē un ar plauk
tiem aprīko bibliotēku, kā arī iekārto darba
kabinetu sociālajam pedagogam.
Arī vairākās pirmsskolas izglītības
iestādēs noris darbi – bērnudārzā Ieviņa
ir pabeigts psihologa un mūzikas kabine
tu remonts, bet darbi vēl turpinās kāpņu
telpā. Bērnudārzā Zvaigznīte papildus jau
paveiktajam darbam, kura ietvaros re
montēti gaiteņi, kāpnes un veikta linoleja
nomaiņa, ar jauniem elementiem papildi

Remontdarbi Ķekavas vidusskolas aktu zālē
nās bērnu rotaļu laukums. Savukārt apkārt
pirmsskolas izglītības iestādes Avotiņš teri
torijai tiek likts jauns žogs un labiekārtota
veļas māja.
Ķekavas Mūzikas skolā tiek remontētas
kāpnes un notiek pamatu siltināšana un
hidroizolācijas sakārtošana. Turpretī Ķe

kavas Mākslas skolā kosmētiskais remonts
tiek veikts augustā, tā ietvaros atjaunos
sienu, dažviet arī griestu krāsojumu, spod
rinās grīdas un veiks citus vizuālus uzla
bojumus, lai audzēkņiem septembrī būtu
prieks atgriezties skolā.
Inga Auziņa

Jauns rotaļu laukums Baložos

foto: Gints Krauja

Startējot Ķekavas novada projektu
līdzfinansēšanas konkursā un saņemot finansiālu atbalstu 1425 latu
apmērā no Ķekavas novada pašvaldības, biedrība Labie nodomi projektā
Bērnu rotaļu laukuma izveide Baložu
pilsētā uzstādīja rotaļu laukuma elementu Baložu pilsētā.

Jaunais rotaļu laukuma elements pie dzīvojamās mājas Baložos, Smilšu ielā 2

Rotaļu laukuma elements tika uzstādīts pie
dzīvojamās mājas Baložos, Smilšu ielā 2,
un tas ir publiski pieejams visiem inte
resentiem. Projekta realizācijas rezultātā
bērniem ir nodrošināta iespēja pavadīt
aktīvi brīvo laiku, attīstot prātu, spēku,
veiklību un izturību. Vienlaikus tiek uz
labota arī dzīves vide un infrastruktūra
Baložu pilsētā.
Gints Krauja

Mācību līdzekļu iegādei vienam skolēnam – 29 lati
9. jūlijā Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi izmaiņas Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldību
un vecāku atbildību mācību līdzekļu
iegādē.
Saskaņā ar grozījumiem likumā valstij
turpmāk būs jāfinansē mācību literatūras,
tostarp mācību grāmatu, darba burtnīcu
un citu izglītības satura apguvei paredzēto
izdevumu, iegāde. Pašvaldībām jānodroši
na standartiem atbilstošas papildu litera
tūras, uzskates, digitālo un tehnisko mā
cību līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu
un aprīkojuma iegāde. Savukārt vecākiem

jāuzņemas rūpes par kancelejas preču un
tādu materiālu iegādi, kurus, izmantojot
mācību procesā, skolēns rada priekšmetu
vai produktu savām vajadzībām.
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļas vadītājs Vitolds Krieviņš par pašvaldī
bas budžetā paredzētajiem izdevumiem šim
mērķim stāsta, ka, “plānojot tālredzīgi izglī
tības darbu, Ķekavas novada pašvaldībai mi
nētais Saeimas lēmums par mācību līdzekļu
finansējumu nav pārsteigums, jo pašvaldība
jau pagājušajā mācību gadā palielināja sko
lām finansējumu tieši šim mērķim”.
Šogad izglītībai piešķirti 53 % Ķeka
vas novada pašvaldības budžeta, kas ir

par 10 % vairāk nekā 2012. gadā, un tajā
ietilpst arī nepieciešamie mācību līdzekļi
un mācību materiāli priekšmetu standartā
noteiktā obligātā satura apguvei.
Salīdzinājumā ar 2012. gadu budžets
mācību līdzekļiem un bibliotēku krāju
miem skolām palielināts līdz 38 150 la
tiem, kur pieaugumu veido finansējuma
palielinājums par 10 latiem uz vienu iz
glītojamo (šogad 29 lati vienam skolēnam,
pērn – 19 lati).
Šādu pārdomātu Ķekavas novada paš
valdības sperto soli atzinīgi novērtējis arī
Tiesībsarga birojs.
Vineta Bērziņa

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļa 22. augustā rīko novada izglītības iestāžu pedagogu konferenci Baložu vidusskolā, lai informētu par aktualitātēm jaunajā
2013./2014. mācību gadā, piedāvātu iespēju
noklausīties nozares speciālistu lekcijas par
dažādām tēmām un piedalīties darba grupās.
Izglītības iestāžu vadītājiem un pedago
giem aktuālas būs tēmas par kvalitātes va
dības sistēmas ieviešanas iespējām izglītības
iestādēs, digitālo mācību līdzekļu plusiem
un mīnusiem. Vērtīgi būs uzzināt jaunākās
metodes un principus darbā ar skolēniem,
piemēram, to, kā veicināt lasīšanu, kā radoši
izmantot krāsainas smiltis, kā efektīvi saru
nāties ar emocionāliem cilvēkiem, kādi ir
talantīgas domāšanas principi, un daudz citu
vērtīgu lietu, ko izmantot turpmākajā darbā.
Interesi par plānoto konferenci izrādī
juši Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja darbinieki, kas dalībniekus iepazīs
tinās ar jaunu mācību materiālu, kas saga
tavots iekļaušanai vidusskolas mācību pro
grammā, lai sekmētu jauniešu kā topošo
valsts un privātā sektora profesionāļu ne
iecietību pret korupciju.
Šāda veida profesionālas pilnveides
pasākumi ir ne tikai aktuālās informācijas
iegūšanas veids, bet arī vērtīgs enerģijas un
iedvesmas avots, kur pasmelt spēku nāka
majam darba cēlienam. Tālrunis informā
cijai 67935824.
Linda Zaķe

Jauns sporta inventārs
Ķekavas vidusskolai

Ķekavas novada pašvaldība, piedaloties
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā, saņēmusi finansējumu
3000 latu apmērā sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta Sports standarta
īstenošanai Ķekavas vidusskolā.
Izglītības ministrijas izsludinātajā kon
kursā varēja piedalīties tikai novadu paš
valdības. Kopumā finansējums piešķirts
42, tajā skaitā Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības daļas projektam, no kopumā
konkursā iesniegtā 231 projekta.
Jauns sporta inventārs Ķekavas vidussko
lai ir ļoti nepieciešams, skolēnu skaits ir liels,
un esošais inventārs ir nolietots. Jāņem vērā,
ka ar septembri mācības sāksies arī jaunajā
sākumskolas ēkā, līdz ar to sporta inventāru
būs nepieciešams sadalīt starp vidusskolas un
sākumskolas ēkām. Mūsdienīgs sporta zāles
aprīkojums veicinās skolēnu interesi par šo
mācību priekšmetu, kā arī ļaus pedagogiem
pielietot jaunas metodes sporta apguvei.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties
gumijas pussfēras ar adatiņām līdzsvara
un koordinācijas trenēšanai, bumbas da
žādiem komandas sporta veidiem, stepa
soliņus, jaunu augstlēkšanas sektoru, tuneli
rāpošanai un citus dažādām vecuma gru
pām un mērķiem paredzētus priekšmetus
vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanai.
Jaunais inventārs tiks izmantots mācību
procesā jau ar jauno mācību gadu.
Inga Auziņa
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Foto: Vineta Bērziņa, no Bordesholmas pašvaldības arhīva

Sirdssiltums un draudzība virmo Bordesholmā

Ķekavas novada un Bordesholmas delegācija pie Bordesholmas pašvaldības rātslaukuma
Divi gadu desmiti... Tāds ir laika skrējiens, ko mēro draudzības saites starp
Ķekavas un Bordesholmas pašvaldībām. Vasaras vidū sadraudzība svinēja savu lielo jubileju – 20 gadus, ar
dažādiem pasākumiem Ķekavas novadā un Bordesholmā (Vācijā).
Jūlija sākumā pie mums viesojās ciemiņi
no Bordesholmas, bet no 17. līdz 22. jūli
jam sadraudzības pilsētu Vācijā apmeklēja
Ķekavas novada delegācija, kuras vidū bija
domes priekšsēdētājs Valts Variks, pašval
dības dažādu nozares speciālisti, Ķekavas
un Bordesholmas draudzības biedrības
un Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās
draudzes pārstāvji un pedagoģes no Ķeka
vas Mūzikas skolas, kas ar savu muzikālo
priekšnesumu izraisīja vētrainus aplausus.
Šīs jubilejas vizītē Bordesholmas drau
gi no sirds bija padomājuši par mūsu uz
ņemšanu, ik brīdi apliecinot draudzības
lielo nozīmi, patiesās draudzības saites
starp ģimenēm, kas izturējušas 20 gadu
pārbaudījumu un vēl joprojām ir stipras
un sirsnīgas. Mūsu latviešu mentalitātei
raksturīgais atturīgums sabruka neviltotā

sirdssiltuma priekšā.
Jubilejai veltītajā svinīgajā pasākumā
sadraudzības lomu un tās stiprināšanu,
meklējot jaunas attīstības iespējas starp
Ķekavas un Bordesholmas pašvaldībām,
uzsvēra abu pašvaldību vadības pārstāvji –
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks, Bordesholmas pašvaldības
birģermeistars Helmuts Tīde (Helmut Tiede) un izpilddirektors, kas vienlaikus ir
arī Bordesholmas-Ķekavas sadraudzības
biedrības vadītājs Manfrēds Osbārs (Manfred Osbahr).
M. Osbārs salīdzināja sadraudzību ar
zobrata mehānismu, kur katrs ir būtisks
zobratiņš, kas, strādājot sazobē, to nemi
tīgi darbina. Tāpēc par piemiņu Ķekavas
novada viesiem simboliski tika dāvināti
zobratiņi. Ar piedzīvoto šajos 20 sadrau
dzības gados dalījās arī Ķekavas un Bor
desholmas draudzības biedrības vadītājs
Juris Firsts.
Vizītē paralēli par godu jubilejai sarū
pētajiem kultūras pasākumiem – piemē
ram, garīgās mūzikas koncertu, sadraudzī
bas tirdziņu, Eidertāla dabas parku, laik
metīgās mākslas muzeja apmeklējumu,

Jaunieši vasarā pilnveido sevi
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu
centrs (JIC) programmā Jaunatne darbībā sekmīgi īsteno projektu Tu vari!,
kura mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgo darbā un risināt
savas problēmas, palīdzot tiem, kas
šajā pasaulē ir neaizsargātāki par viņiem pašiem. Šobrīd projektā iesaistījušies 38 jaunieši vecumā no 10 līdz
19 gadiem. Atskatoties uz aizvadītiem
projekta diviem mēnešiem, iespējams
novērtēt pirmos pozitīvos rezultātus.
Projektā divas reizes mēnesī notiek nodar
bības psihologa vadībā, kuru mērķis ir ļaut
jauniešiem apzināties savu identitāti, pie
derību, vietu un nozīmi sabiedrībā. Reālā
dzīve bieži vien ir skarba, un jauno cilvēku
sirsnīgie stāsti par sevi un savu pieredzi

līdz sirds dziļumiem aizkustināja ne tikai
nodarbības vadītāju, bet visus projektā ie
saistītos cilvēkus.
Papildus psihologa nodarbībām jau
nieši katru piektdienu vasaras garumā
dodas uz dzīvnieku patversmi Mežvairogi.
Jaunieši profesionāla kinologa uzraudzībā
māca suņus sēdēt, gulēt un veikt citas
darbības, bet būtiskākais – apgūst spēju
uzņemties atbildību un rūpēties par kādu.
Dzīvnieku patversmē uzturas dažādi
dzīvnieki, katrs ar savu dzīvesstāstu. Lie
lākā daļa no tiem piedzīvojuši cilvēka no
devību, pamestības izjūtu, iespējams, pat
vardarbību. Šie faktori atstāj ļoti negatīvu
iespaidu uz suņu uzvedību – tie bieži ir
pārlieku satraukti, nobijušies, gatavi aiz
sargāties.
Kā stāsta kinoloģe Agita Eizenberga,

kur ir izstādīti arī Latvijas mākslinieku
darbi, – Ķekavas novada delegācija tikās
lietišķajās darba grupās ar Bordesholmas
pašvaldības un komunālās saimniecības
uzņēmuma, kā arī vietējā Rotari kluba
pārstāvjiem.
Viens no galvenajiem apspriežu jautā
jumiem bija kopīgā projekta sagatavošana
ar Rotari klubu, lai labiekārtotu Ķekavas
novada jauniešu centru pie tā dēvētās
Ķekavas mazās skoliņas. Rotari klubs šī
mērķa īstenošanai plāno piešķirt 82 500
ASV dolāru lielu ziedojumu. Klātienē jau
detalizēti tika pārrunāta šī ideja, noteikti
nākamie uzdevumi un darbības soļi.
Pieredzes apmaiņas nolūkā mūsu de
legācijas pārstāvji iztaujāja Bordesholmas
pašvaldības vadību, piemēram, par paš
valdības administratīvo struktūru, bu
džeta plānošanu un finansējuma sadali,
par situāciju izglītības jomā un iespējām
piesaistīt bērnus mācīties Bordesholmas
skolās. Pēc Bordesholmas pašvaldības iz
pilddirektora Manfrēda Osbārs teiktā, šo
brīd viņiem pastāv trīs skolas, un vienai no
tām noteikts ģimnāzijas statuss ar dabas
zinātņu novirzienu. Šāds solis gadā skolai
piesaistīja vairāk nekā 100 jaunus bērnus.

Arī Ķekavas novada pašvaldība raugās uz
savu izglītības iestāžu profilēšanu.
Abu pašvaldību pārstāvji vienojās par
vēl vienu projekta – pētījuma – īstenošu,
kurā varēs iesaistīties ikviens iedzīvotājs.
Tā mērķis ir apzināt kopīgo starp Vāciju
un Latviju dažādās jomās, piemēram, kul
tūrā, vēsturē, vārdu un uzvārdu veidošanā.
Projekta rezultātā taps grāmata.
Vērtīgu informāciju sniedza arī Bordes
holmas pašvaldības komunālā uzņēmuma
vadītājs Franks Ginters (Frank Günther),
kura darbības jomas ir elektroenerģija, da
basgāze, dzeramais ūdens, siltumapgāde un
informācijas tīkli. Tika iztaujāts, piemēram,
par atjaunojamo resursu izmantošanu,
šķeldas izmantošanas lietderību siltum
apgādes nodrošināšanā iedzīvotājiem, par
ūdenssaimniecību un pastāvošajām šīs jo
mas likumdošanas prasībām. Vizītes noslē
gumā mūsu novada pārstāvjiem bija iespēja
iepazīties ar 2011. gadā izbūvētās ūdens at
tīrīšanas stacijas darbu.
Iegūtā informācija un pieredze node
rēs turpmākā pašvaldības darbā, lai, piln
veidojot pašvaldības pakalpojumus, uzla
botu iedzīvotāju labklājību mūsu novadā.
Vineta Bērziņa

Sadraudzības ietvaros Bordesholmas rātslaukumā notika tirdziņš, kur viens no stendiem
bija veltīts tieši mūsu pašvaldību draudzībai.

ar šādiem psiholoģiski trausliem dzīvnie
kiem jāstrādā ar īpašu pozitīvo apmācības
metodi, lai nostiprinātu drošības izjūtu un
atjaunotu uzticēšanos cilvēkam. Pozitīvā
metode balstās uz to, ka uz suni netiek
kliegts, pavēlēts. Uzsvars tiek likts uz mē
ģinājumu nodibināt kontaktu, abpusēju
uzticēšanos, sapratni. Suns netiek pakļauts
ar spēku.
Arī bērni, kas iesaistās šajā projektā,
ir ar dažādiem dzīvesstāstiem, ne visiem
ir pozitīvs pašvērtējums, harmoniskas at
tiecības ar līdzcilvēkiem un pārliecība par
savu nozīmīgumu. Savstarpējai saskars
mei šajā gadījumā ir terapeitiska ietekme
kā uz suni, tā arī uz cilvēku, tiek paustas
emocijas, pieķeršanās, rūpes, uzticēšanās.
Pateicoties projektam un JIC aktivitā
tēm, savu saimnieku ir atraduši jau apmē

ram desmit dzīvnieki. Lielu cilvēku intere
si izraisījusi foto izstāde, kas apskatāma uz
JIC mājvietas logiem Gaismas ielas 17 pag
rabiņā. Fotogrāfijās iemūžināti projekta
dalībnieki kopā ar saviem jauniegūtajiem
draugiem.
JIC speciāliste Alise Patmalniece ko
mentē: “Ar katra nākamo projektā aizva
dīto dienu var vērot, cik ļoti jaunieši ir at
brīvojušies, kļuvuši savstarpēji tuvāki. Sevī
vērstie, klusie un dumpinieciskie bērni ir
pārtapuši par atvērtiem, priecīgiem un at
raktīviem draugiem. Projekts turpināsies
līdz augusta beigām. Jebkurš interesents ir
aicināts pievienoties mūsu pulkam!” Pie
teikties vai uzdot jautājumus var, rakstot uz
e-pasta adresi jic@kekava.lv vai personīgi,
atnākot uz JIC Gaismas ielā 17 (pagrabiņā).
Inga Auziņa
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Ar stopiem apceļot
Ziemeļameriku
Šoreiz mūsu varonis ir jauns un atraktīvs puisis – Mārtiņš, kurš pārvērtībās
nokļuva, pateicoties Ķekavas novada
jauniešu padomei (iepriekš pārvērtībās izlozes veidā piedalījās pedagoģe no privātskolas Gaismas tilts 97 un
divas auklītes no Ķekavas novada).
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Tirdzniecības centra Liiba pārvērtību ko
manda – friziere Ivita un stiliste Estere –
parūpējās, lai jaunietis tiešām piedzīvo īstas
pārmaiņas, kardināli mainot matu griezu
mu un eksperimentējot ar ģērbšanās stilu.
Pārvērtību noslēgumā Mārtiņš saņēma zie
dus no veikala Saulespuķe un t/c Liiba dā
vanu karti 50 latu vērtībā savas garderobes
papildināšanai.
Pārvērtības notika t/c Liiba
skaistumkopšanas salonā Libelle un veikalā Seppälä. Vairāk
fotogrāfijas no pārvērtībām var
apskatīt www.liiba.lv. Tērpi un ak
sesuāri no tirdzniecība centra veikaliem
Seppälä, DS Collection, Marleen, Dango,
Regatta, Naktsmaiņa.
Inga Pinne
Friziere Ivita Elksne:
“Puisim ir dabas doti ļoti cirtaini mati. Lai
mainītu tēlu, izvēlējos īsu griezumu, atbilstoši aktuālajām modes tendencēm – īsi
mati aizmugurē un asimetriska čolka priekšā. Ar taisnotāju mati tika iztaisnoti un sakārtoti ar vasku. Vēlējos puisim parādīt, ka
arī iztaisnoti mati viņam piestāv un reizēm ir
vērts mainīt savu ierasto tēlu.”

Foto: Ineta, studija Bella Foto

Stiliste Estere Pumpura:
“Mans uzdevums ir parādīt Mārtiņam, ka viņš
var izskatīties citādāk un viņam tas ļoti piestāv. Un šis uzdevums tika izpildīts, par to liels
prieks. Šoreiz sagatavoju četrus apģērba komplektus dažādām dzīves situācijām, katru savā
stilā un krāsu gammā.
Visos četros apģērbu komplektos var
redzēt šobrīd aktuālos krāsu salikumus no
elektro krāsu spilgtuma līdz vīrišķīgi pārliecinātai viena toņa ieturēšanai apģērbā. Šobrīd
ģērbšanās maniere vīriešiem ir T kreklu piedurknes – tās tiek nesimetriski uzlocītas, arī
šauro bikšu gali tiek atlocīti virs potītes. Koptēls
netiek veidots ļoti glīts un pareizs, tas ir jāveido tā, lai izskatītos mazliet nevīžīgi un dabiski
saburzījies, sakrities, savilcies, bet tas noteikti
ir tīrs. Nevīžīgums attiecas tikai uz ģērbšanās
veidu. Arī sieviešu modē šī tendence ir aktuāla.
Protams, atgādinu, ka slēgtos mokasīna tipa
apavus valkā bez zeķēm, un jau nemainīgi
arī šovasar tie ir modē. Vīriešus gribētu vēl
vairāk iedrošināt būt drosmīgiem izmantot
aksesuārus, ko mūsu varonis ikdienā izmanto
ļoti veiksmīgi, jo tie piedod spilgtu atšķirības
zīmi jūsu koptēlam un nekad nepaliksiet nepamanīts. Šajā vasarā katra vīrieša garderobē
ir jābūt šauriem, piegulošiem džinsa šortiem,
tas ir must have! Esiet drosmīgi un eksperimentējiet!”

Jauniešu simfoniskā orķestra sadraudzības koncerts
15. jūlijā pulksten 19 Baložu vidusskolā notika divu lielisku jauniešu
simfonisko orķestru sadraudzības
koncerts. Koncertā piedalījās Dānijas
jauniešu orķestris Dusika un Ķekavas
novada jauniešu simfoniskais orķestris. Programmā dāņu, latviešu un
pasaules izcilāko klasiķu simfoniskā
mūzika.

Dusika ir Dānijas jauniešu orķestris no
Kopenhāgenas. Orķestrī ir 50 dalībnieki
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Viens no
orķestra darbības pamatvirzieniem ir ik
gadēji koncertbraucieni, un šogad orķes
tris sniedz koncertus Latvijā, piedāvājot
ieklausīties lieliskajā J. Brāmsa, K. Nilsena
un K. Sensānsa mūzikā.
Savukārt Ķekavas novada jauniešu

simfoniskais orķestris spēlēja nesen saga
tavoto koncertprogrammu, kas tika atska
ņota arī 33. Starptautiskajā Jauniešu mū
zikas festivālā Mainas Špesartas reģionā
(Bavārija, Vācija). Programmā iekļauta
latviešu klasiķu J. Vītola, L. Amoliņa,
T. Ķeniņa, kā arī B. Britena, J. Štrausa un
citu Rietumeiropas komponistu mūzika.
Pēteris Plūme

Viedoklis

Pirmais gads aukļu
darbā aizvadīts

Ir aizvadīts pirmais mācību gads, kad
pēc auklēm pieprasījums ir vislielākais.
Šis gads mums, auklēm, ir bijis diezgan
raibs. Īsti nezinu, kā citām auklēm vei
cās ar auklējamo bērnu piesaisti sev, bet
man sākums bija diezgan smags. Tā kā
ar bērnu auklēšanu vairāk nodarbojos ti
kai ģimenes lokā, nevienam es nebiju vēl
pazīstama. Lai būtu darbs, gāju uz Ķe
kavas novada pašvaldību un interesējos,
kuri bērni meklē aukli, līmēju reklāmas
pa novadu un biju pat ievietojusi reklā
mu Rīgas Apriņķa Avīzē. Tā nu lēnām sa
nāca auklējamie bērni, un aktīvais darbs
sākās jau ar decembri.
Sākumā strādāju uz patentmaksu,
bet nu jau ir izveidota SIA Koka poga,
kurā tiek nodarbinātas vairākas aukles.
Visa šī mācību gada laikā cauri Pogai
ir izgājuši desmit bērnu vecumā no
1,5 līdz 3 gadiem, bet sagatavoti bēr
nudārza gaitām pieci. Mums ir izdevies
šiem pieciem bērniem iemācīt iet uz
podiņa, komunicēt un spēlēties ar vien
audžiem, izteikt savu viedokli un va
jadzības, kā arī pierast pie bērnudārza
ritma.
Šī gada laikā esam secinājuši, ka
bērnam ir ļoti nepieciešama šī pāreja
no mājas vides līdz bērnudārzam, lai
viņš veselīgi to pieņemtu un izprastu.
Pie mums ir bijuši bērni, kuriem sāku
mā nepieciešama auklīte mājās, dažiem
nepieciešams iet pie auklītes, bet citi jau
veiksmīgi spēj adaptēties samazināta
bērnudārza varianta grupiņā, kāda ir
Poga un vēl citas vietas, kur tiek pieska
tīti bērni.
Tā kā mūsu pirmie bērni ir sagata
voti bērnudārza gaitām, Poga gatavojas
ar septembri uzņemt jaunus audzēk
ņus, lai spētu palīdzēt bērniem un viņu
vecākiem.
Santa Majore,
SIA Koka poga valdes priekšsēdētāja,
attīstības centrs bērniem Poga

Jauns bērnu
pieskatīšanas centrs
Valdlaučos ar jūliju darbojas bērnu dienas
pieskatīšanas centrs Jautrā vīnodziņa –
darba laiks plkst. 7.30–19, ar trīsreizē
ju ēdināšanu un (nokārtojot visus ne
pieciešamos dokumentus) ar Ķekavas
novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Plašāka informācija – Vita Breikša-Lāce
(jautravinodzina@inbox.lv).
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8 Dažādi
Sveicam
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
(Kornēlijā Apškrūma)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūlijā
reģistrēti jaundzimušie

Adrians Druviņš,
Alise Brežinska,
Amanda Svīķe,
Boriss Lapins,
Dace Kromane,
Darja Bugajenkova,
Elija Priede,
Emils Bazalijs,
Estere Šulce-Dilba,
Eva Kanašonoka,
Ēriks Elksnis,
Hugo Jānis Zvirgzds,
Jānis Bajinskis,
Kate Videniece,
Katrīna Kļaviņa,
Maiks Jirgensons,
Markuss Girčis,
Marta Magdalēna Jansone-Bukāte,
Marta Skuja,
Ralfs Līcis,
Rebeka Peipiņa,
Renāts Gasūns,
Ričards Voicišs,
Rodions Pļešakovs,
Sintija Nullīte,
Sofija Nikola Vīlande,
Stefans Jermoļenko.
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 augustā
Ķekavas pagastā

90 gadu jubileju svin
Nadežda Jemeļjanova,

85 gadu jubileju svin
Janīna Sparāne,
Skaidrīte Sturme,

80 gadu jubileju svin
Adolfs Andrejevs,
Anna Streikiša,
Mirdza Vilde,
Rita Avotiņa,
Rūta Neimane,
Tekla Vainauska,
Vera Sivcova,
Zinaida Tukmane;

Baložu pilsētā

90 gadu jubileju svin
Staņislava Taukača,

80 gadu jubileju svin

Sveicam

Darbs

Paņem mani pie rokas
Tik liegi, kā svece plīvo,
Paņem mani pie rokas
Kā bērnu, ko visi mīļo,
Paņem mani pie rokas
Tik silti, kā saule zvīļo,
Jo mūžiem un aizmūžiem pāri
Vien MĪLESTĪBA dzīvo.
(D. Gasūna)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūlijā
salaulāti

Āris Ābols un Juta Jākobsone,
Sergejs Skoromko un
Valentīna Vobļikova,
Dmitrijs Djatlovskis un Tatjana Jemeca,
Aleksejs Čvarkovs un Laila Zvirgzdiņa,
Rihards Kļaviņš un Inuta Gricjus,
Andris Štāls un Nataļja Mašina,
Antans Smiļģis un Inese Sabaļauska,
Grigorijs Belovs un Olga Stancele,
Igors Kuzņecovs un Irina Žabina,
Sergejs Fjodorovs un Zane Maura,
Andrejs Rodionovs un
Everita Beskova,
Gints Klēģers un Evija Liepiņa,
Kaspars Timofejevs un
Ingūna Jaudzema,
Vitālijs Drozdovs un Olga Miklašova,
Mārtiņš Bogomols un Kristīne Gaaze,
Aleksandrs Bečers un
Diāna Prokofjeva,
Armands Eglājs un Diāna Tiltiņa,
Lauris Arbidāns un Elīna Starķe
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Agris Pavlovskis un Zane Lagzdiņa
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Sergejs Čepenko un Sanita Ķilupe
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Kristaps Tīģeris un Ilze Valaine
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Edvīns Locis un Gunta Ridere
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Sigurds Mahers un Melita Miķelsone
(Katlakalna ev. lut. baznīcā),
Kaspars Ādamsons un
Madara Bernharda
(Katlakalna ev. lut. baznīcā).

APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Mūžībā pavadīti
Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūlijā
reģistrēti mirušie

Jadviga Līce,
Melita Stilve.

Alīda Šūpulniece (1924),
Arturs Remizņikovs (1948),
Arvīds Oskars Millersons (1921),
Edmunds Tītmanis (1931),
Ilze Safronova-Seļjanova (1944),
Jānis Sniedze (1954),
Juris Kārkliņš (1942).

Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Valentīna Dragune,
Vladimirs Lazarevs;

Daugmales pagastā

85 gadu jubileju svin

AS PUTNU FABRIKA
ĶEKAVA
vienmēr ir lepojusies
ar lielu un profesionālu
kolektīvu.
Šobrīd aicinām mums pievienoties:

GAĻAS APSTRĀDES
OPERATORUS (-ES)

Pārstrādes un Kautuves nodaļās
Prasības
• Vēlama praktiska darba pieredze
• Iespēja strādāt maiņu darbu
• Fiziskā noturība, koncentrēšanās spējas,
precizitāte
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
• Komunikācijas un sadarbības prasmes
• Atbildīga un godprātīga attieksme pret
darbu
Piedāvājam
• Padarītajam darbam atbilstošu atalgojumu
• Sociālās garantijas
• Iespēju strādāt vienā no lielākajiem pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem
Pieteikties
CV lūdzam sūtīt elektroniski uz
vakances@pfkekava.lv vai pa faksu
67874001, vai pieteikties personīgi.
Tālrunis uzziņām – 67874016.

Galdniecībai Mežmaļi
Valdlaučos

vajadzīgs krāsotājs
Interesēties pa tālr. 29247201

Līdzjūtība
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet...

Skumju brīdī esam kopā ar Laumu un
Ramonu, vīru un tēti
Juri Kārkliņu aizsaulē pavadot.
Kaimiņi

Kapu svētki
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē
Bramberģu kapos – 11. augustā plkst. 16
Jaunajos kapos – 18. augustā plkst. 13
Katlakalna kapos – 18. augustā plkst. 12

Rīgas svētā Alberta
Romas katoļu draudzē
Ķekavas kapos – 18. augustā plkst. 14
Katlakalna kapos – 25. augustā plkst. 14

Paziņojums par detālplānojuma Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums
grozījumu publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu nr. 1. § 3 Par detālplānojuma
Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzi
numu saņemšanai (protokols nr. 17).
Detālplānojuma grozījumu uzdevums ir pamatot vietējās tirdzniecības iestādes būvniecību ne
kustamajos īpašumos Baložu iela 7, Baložu iela 5, Uzvaras prospekts 2A un Doles iela 3, Baložos.
Detālplānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2013. gada
25. jūlija līdz 2013. gada 15. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme Baložos notiks 2013. gada
12. augustā plkst. 18 Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospektā 1a, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā.
Savukārt Ķekavā tā noritēja 8. augustā.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Ķekavas novada paš
valdībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā –
Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Tiks pieņemti rakstiski
iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma ie
sniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 29. jūlija ārkārtas sēdes
lēmumu nr. 1.§ (protokols nr. 20)

Saistošie noteikumi nr. 11/2013

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 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. panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2011.
gada 8. decembra saistošajos noteikumos nr.
28/2011 Ķekavas novada pašvaldības nolikums
šādus grozījumus.
1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Dome no deputātu vidus ievēl domes
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un
komiteju locekļus.”
2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Domes priekšsēdētāja un domes priekšsē
dētāja vietnieku amati ir algoti.”
3. Izdarīt grozījumus 29. punktā:
3.1. Izslēgt 29.1. punktā vārdus “kurš vada
Attīstības komiteju”;
3.2. Izslēgt 29.2. punktā vārdus “kurš vada
Saimniecisko lietu komiteju”;
3.3. Izslēgt 29.3. punktā vārdus “kurš vada
Sociālo lietu komiteju”;
3.4. Izslēgt 29.4.1. punktu;

3.5. Labot 29.4. apakšpunktu numerāciju atbil
stoši izdarītajam grozījumam;
3.6. Papildināt 29.5. punktu šādā redakcijā:
“29.5. Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā pilda domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos, vai cits norīkots
domes priekšsēdētāja vietnieks.”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to apstip
rināšanas brīdi.
Valts Variks, domes priekšsēdētājs
Ar saistošajiem noteikumiem, to pielikumu un
paskaidrojuma rakstu var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā
Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpo
šanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, k. 9),
Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) un Daugmalē
(Salnās).
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Noslēdzies projekts
Patiesība aiz smaida
Projektā tikāmies ar Rumānijas pilsētas
Nasauda delegāciju un pārrunājām pro
jekta norisi, kurā tika iesaistītas septiņas
dalībvalstis – Rumānija, Polija, Grieķija,
Itālija, Latvija, Kipra un Maķedonija.
Pirmajā konferencē visas dalībvalstis
prezentēja nodarbinātības situāciju savā
valstī un konkrēti savā apgabalā, prezen
tācijas tēma – bezdarbs. Konferencē Ru
mānijas valsts nodarbinātības dienesta
pārstāvis informēja, ka Rumānijā valsts
izstrādā dažādas programmas uzņēmu
miem darbinieku subsidēšanā, lai radītu
darba vietas cilvēkiem, kuriem ir bez
darbnieku statuss. Tiek veidotas dažādas
motivācijas programmas bezdarbniekiem
un atbalsta programmas personām vecu
mā virs 55 gadiem, pārkvalificēšana utt.
Daudzas programmas paredz skolēnu ap
mācību darbam (konkrētās profesijās) jau
pamatskolas klasēs. Rumānijā bezdarba
problēmas ir arī jauniešiem, kuri beiguši
studijas. Notiek jauniešu aizplūšana uz
citām valstīm darba meklējumos. Valsts
izstrādā dažādas atbalsta programmas
uzņēmējiem, arī studentu piesaistei darba
vietām. Liels uzsvars tiek likts uz brīvprā
tīgo darbu, kā atbalstu formu dažādām ie
dzīvotāju grupām.
Pēc konferences apmeklējām Bistricas
pilsētas veco ļaužu aprūpes iestādi, kas
paredzēts 40 personām. Šobrīd 63 seniori
gaida rindu iespējai dzīvot aprūpes centrā.
Pansionāts vienai personai izmaksā
150 eiro mēnesī. No klienta pensijas finansēšanai tiek izmantoti 60 %, bet 40 % tiek
atstāti klientam patēriņa vajadzībām, pā

foto: Līga Voldeka

Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji
piedalījās Eiropas Savienības finansētā projektā Patiesība aiz smaida, tā
ietvaros apmeklējot Poliju (Mlavas
apgabals), Itāliju (Mandello del Lario)
un Rumāniju (Nasaudas apgabals).
Projekts noslēdzās jūlijā Rumānijā –
Nasaudas pilsētā.

Projekta laikā Rumānijā
rējie līdzekļi tiek ņemti no pašvaldības
budžeta. Aprūpes iestādē strādā aprūpes
centra direktors, vietnieks, trīs ārsti, trīs
aprūpētāji un viens ergoterapeits. Perso
nas, kuras patstāvīgi nespēj pārvietoties,
tiek izvietotas pirmā stāva istabiņās, bet
tās, kuras spēj par sevi parūpēties, dzīvo
otrajā stāvā.
Veselības aprūpes politika šajā valstī
tiek veidota šādi: nodokļu maksātāji medi
cīnas aprūpi var saņemt par brīvu, bet no
dokļu nemaksātājiem medicīnas aprūpe
ir maksas pakalpojums.
Projekta laikā apmeklējām vienu no
vecākajām Nasaudas pilsētas skolām –
Nasaudas vidusskolu, kurā piedalījāmies
seminārā. Tajā mūs iepazīstināja ar izglī
tības sistēmu Rumānijā un ar situāciju Ru
mānijas bērnunamos. Seminārā arī norisi
nājās interesants darbs grupās, tēma Ja tu
būtu es. Bērnunama bērni ieņēma domes
priekšsēdētāju lomu, bet visu delegāciju
pārstāvji atbildēja uz viņu jautājumiem,
kuri bija aktuāli un labi sagatavoti. Savu
kārt Itālijas delegācijas pārstāvji stāstīja

par darbu ar imigrantu bērniem, to skolo
šanu, darbu ar bērnu vecākiem, kuri ir at
braukuši strādāt un atstājuši savus bērnus
pašplūsmā.
Pēc konferences katra dalībvalsts sa
draudzības vārdā pie Nasaudas vidus
skolas iestādīja sudrabegli kā paliekošu
simbolu.
Visu delegāciju pārstāvji vienu dienu
pavadīja kopā ar Rumānijas bērnunamu
bērniem. Katrai delegācijai bija iespēja
uzņemties atbildību par kādu bērnu, mēs
rūpējāmies par divām meitenītēm – Nikolettu (12 gadi) un Danu (8 gadi). Visa
diena tika pavadīta, komunicējot ar bēr
niem un izzinot viņu dzīvi. Šiem bērniem
būtībā viss tiek nodrošināts, izņemot
pašu galveno – ģimeni, kas ir ļoti sāpīgs
jautājums.
Noslēguma preses konference notika
Nasaudas pilsētas domē kopā ar pilsētas
vadības pārstāvjiem, kurā tika sniegtas
atskaites par padarīto un iegūto projektā
Patiesība aiz smaida.
Līga Voldeka

Labiekārtos atpūtas vietas pie Daugavas
Ķekavas novada pašvaldība iecerējusi
labiekārtot un izvietot koka atpūtas
elementus divās atpūtas vietās pie
Daugavas – nekustamajā īpašumā
Nēģīši, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,
un Vedmeri, Daugmales pagastā.
To plānots īstenot Igaunijas un Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas pro
jekta Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā

tūrisma komponentes attīstība Latvijā un
Igaunijā/RIVERWAYS ietvaros.
Ķekavas novada pašvaldība piedalās
Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbī
bas programmas projektā, ko administrē
Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības
līdzfinansējums projektā ir 17 %, Eiropas
Reģionālais attīstības fonds iegulda 83 %.
Projektā RIVERWAYS sadarbojas 39 part
neri no Igaunijas un Latvijas. Lielākā daļa

partneru ir pašvaldības.
Igaunijas-Latvijas sadarbības program
ma 2007.–2013. gadam tiek īstenota saskaņā
ar Eiropas Teritoriālās sadarbības princi
piem un atbalsta pārrobežu sadarbību. Šī
programma veido sadarbības saites starp
Igauniju un Latviju. Programmu finansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvija
un Igaunija. Galvenie mērķi ir veicināt pro
grammas teritorijas ilgtspējīgu attīstību un
ekonomisko konkurētspēju, panākot saska
ņotu pārrobežu pieeju ekonomiskai, sociālai
un vides attīstībai un iesaistot vietējos iedzī
votājus un kopienas, kas no tā gūtu labumu.
Agnese Čāmāne

Projekti 9
Īsumā

NVO iepazīst projektu
labo praksi
19. jūlijā Ķekavas kultūras namā norisinājās seminārs Eiropa pilsoņiem pro
grammas finansējuma apguves iespējas
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu rea
lizēšanai, ko organizēja biedrība Solis
tuvāk kā Eiropas Pilsoniskās sabiedrības resursu centra Latvijā dibinātājs.
Seminārā piedalījās 35 dalībnieki no
dažādām Latvijas nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām.
Seminārā uzstājās Kultūras minis
trijas Eiropas Savienības Kultūras kon
taktpunkta pārstāvis Andrejs Lukins,
kurš informēja par programmas Eiropa
pilsoņiem finanšu iespējām šogad un no
2014. gada, kā arī izskatīja projekta pie
teikuma veidlapu, akcentējot galvenos
rādītājus un pieļautās kļūdas. Par aktuālo
un realizēto projektu labās prakses pie
mēriem stāstīja biedrības Pozitīvā doma
pārstāve Ieva Upesleja.
Semināra praktiskajā daļā norisinājās
darbs grupās, kur tika formulētas jaunu
projektu idejas, aizpildītas pieteikumu
veidlapas un demonstrētas jauno projektu
prezentācijas.
Biedrība Solis tuvāk pateicas visiem
semināra dalībniekiem un novēl veiksmi
nacionālā līmeņa sadarbībā un turpmāko
starptautisko projektu realizācijā mūsu
sabiedrības interesēs! Joprojām aicinām
kļūt par mūsu partneri, aizpildot reģis
trācijas veidlapu www.ecrc-lv.com.
Nākamais seminārs notiks 20. augustā
Rīgā, Eiropas Savienības mājā.
Andra Vanaga

Seniori filmējas seriālā
Viņas melo labāk
24. jūlijā Ķekavā tika filmēta kāda no
nākamajām epizodēm jaunajam seriālam Viņas melo labāk. Kā masu skatu
dalībniekus seriāla skatītāji redzēs vairākus pensionāru biedrības Polārblāz
ma un deju kolektīva Sidrabaine pārstāvjus, kuriem šī bija lieliska iespēja
piedalīties seriāla filmēšanā.
Kā stāsta deju kolektīva Sidrabaine
vadītāja Aija Āre, lai arī masu skatos nav
nepieciešamības pēc lielas aktiera meis
tarības, nācies nopietni iejusties iestudē
tajā situācijā, lai ar izturēšanos, reakciju
un mīmiku radītu dabisku fonu galveno
varoņu izspēlētajai tēmai.
Pensionāru biedrības un Sidrabaines
pārstāvji pauda gandarījumu par iespēju
vērot seriāla tapšanu, piedalīties tajā, kā
arī skatīt vaigā seriāla galvenos varoņus.
Masu skatu dalībnieki izpelnījušies reži
sora atzinību, ieplānoto materiālu izde
vies nofilmēt raiti un kvalitatīvi. Epizodi
ar mūsu novadnieku dalību varēs redzēt
28. sērijā.
Inga Auziņa

Reģionālajā
pašvaldības
policijā jūlijā

• Saņemtie izsaukumi – 409.
• Iedzīvotāju saņemtie iesniegumi – 28.
• Aizturētās personas – 10.
• Nogādātās personas mājoklī – 7.
• Sastādīti administratīvie pārkāpumu
protokoli – 22.
• Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpšana Ķekavas novadā – 22.
• Nodoti materiāli, informācija citām at
bildīgajām iestādēm – 46: Ķekavas novada
pašvaldības Administratīvajai komisijai –
22, Ķekavas novada pašvaldības Adminis
tratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisi
jai – 10, Valsts policijas iestādēm – 8, Pilso
nības un migrācijas lietu pārvaldei – 6.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rak
stura pārrunas ar bērniem un viņu vecā
kiem.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
masu pasākumos un tiesas sprieduma iz
pildes laikā – 8.
• Dzīvnieki, kas ir nogādāti dzīvnieku
patversmei Mežavairogi, – 16.

VP Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu
iecirknī jūlijā
• Reģistrēti 164 notikumi, no tiem 38 no
ziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi: zā
dzības no īpašuma – 8, zādzības no juridis
kām personām piederošiem objektiem – 2,
zādzības no dzīvokļiem – 7, zādzības no
veikala – 7, zādzības no automašīnām – 2.
• Reģistrēti četri miesas bojājumu nodarī
šanas gadījumi, viens krāpšanas gadījums,
viens mantas bojāšanas gadījums, viens
huligānisms gadījums, divi cietsirdības un
vardarbības gadījumi pret nepilngadīgo,
viens nelikumīgas darbības gadījums ar
finanšu instrumentiem, divi noziedzīgi
nodarījumi pret īpašumu.
• Atklāti 3 noziegumi: par zādzības izda
rīšanu mazos apmēros – 2, par auto trans
porta zādzības izdarīšanu -1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika
aizturētas trīs personas, no kurām vienai
tika piemērots drošības līdzeklis, kas sais
tīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., – apcie
tinājums.
• Pieņemti 26 iedzīvotāju iesniegumi un
sūdzības.
• Sastādīti 22 administratīvā pārkāpuma
protokoli: par dažādu pasu režīma notei
kumu neievērošanu – 1, par pārkāpumiem
akcīzes preču aprites jomā – 6, par sīko huli
gānismu – 1, par atrašanos sabiedriskā vietā
alkoholisko dzērienu ietekmē – 6, par tirdz
niecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpo
jumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu – 5,
par maznozīmīgu miesas bojājuma tīšu no
darīšanu – 1, par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu – 1, siltumapgādes tīklu bojāša
nu, patvaļīgu pieslēgšanos gāzes apgādes sis
tēmām un siltumapgādes tīkliem – 1.
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Kā efektīvāk cīnīties ar latvāņiem

Foto: Artūrs Zālītis

10 Drošība

Praktiskajā nodarbībā Ķekavā
23. jūlijā Vides un labiekārtošanas daļas darbinieki piedalījās AS Latvijas
valsts meži un Integrētās audzēšanas
skolas rīkotajā seminārā, lai iegūtu
jaunu informāciju par sasniegto izpētes projektā Latvāņa ierobežošanas
metožu efektivitātes salīdzināšana, rekomendāciju sagatavošana.

Daļa no semināra organizatoru projekta
izmēģinājumu lauciņiem atrodas Ķekavas
novada teritorijā.
Šī diskusija un pieredze ir ļoti aktuāla
daudzviet Latvijā, tostarp Ķekavas novadā,
kur latvāņu aizņemtā platība nemitīgi pa
lielinās. Tas nozīmē, ka zemes īpašnieku
bezdarbība vai līdz šim izmantotās meto

des nedod vēlamo efektu.
Iesāktajā izpētes projektā tiek mek
lētas alternatīvas metodes un līdzekļi
efektīvākai un ilgtspējīgākai latvāņu au
džu ierobežošanai, kombinējot platību
miglošanai dažādās devās jau sen pazīs
tamus augsnes iedarbības herbicīdus, iz
vērtējot mehāniskās apkarošanas meto
des, kā arī izdarot pirmos secinājumus –
par pirmo divu gadu darba rezultātiem,
par vēlamajiem miglošanas laikiem,
par pareizu tehnoloģijas ievērošanu un
stingtu kontroli.
Viens no svarīgākajiem secinājumiem
projektā patlaban ir bioloģiskās daudz
veidības veicināšana – nepieciešams sek
mēt latvāņu augu nomākšanu, augšanas
apstākļu pasliktināšanu un citu, nomai
nošo augu sugu (graudzāļu, lakstaugu,
kokaugu) izplatības veicināšanu inva
dētajās platībās, lai nepieļautu latvāņu
sēklu izsēšanos un latvāņu monokultūras
audzes.
Jaunās metodes vēl nepieciešams iz
mēģināt vairāku gadu garumā, lai rezul
tātā tās tiktu zinātniski pamatotas un ie
viestas.
Sigita
Varika

Vasarā policijas redzeslokā –
nepļauta zāle, maluzvejnieki un dzērāji
Atskatoties uz aizvadītajiem vasaras
mēnešiem, jāmin vairākas ļoti nozīmīgas problēmas, ar kurām ikdienā
spiesti saskarties Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) darbinieki. Lielākā daļa no tām ir izteikti sezonāla
rakstura.
Viena no būtiskākajām problēmām vasarā
ir nesakoptas, ar zāli vai latvāņiem aizau
gušas privātās teritorijas. RPP rūpīgi kon
trolē situāciju novadā. Kā zināms, zemes
īpašniekam ir jānodrošina tam piederošās
teritorijas sakopšana, kā tas ir paredzēts
sabiedriskās kārtības noteikumos Ķeka
vas novadā. Tomēr ne visi šo pienākumu
uztver atbildīgi. Reģionālā pašvaldības po
licija gan praktizē pieeju sākotnēji cilvēku
informēt, rakstiski brīdināt, taču galējas
nepieciešamības gadījumā, ja īpašnieks
ignorē brīdinājumus un nesadarbojas, var
arī piemērot administratīvo sodu. Jāatzī
mē, ka pagājušajā gadā realizētā informa
tīvā kampaņa par teritoriju sakopšanas
jautājumiem sadarbībā ar Vides un labie
kārtošanas daļu bija ļoti produktīva.
Kā nākamā sezonas aktualitāte jāmin
drošība pie ūdenstilpēm. Vasara ir silta, un
peldēšanās ir ļoti iecienīts atpūtas veids.
Šovasar salīdzinoši bieži publiskajā telpā
tiek ziņots par noslīkušiem cilvēkiem.
RPP arī šim jautājumam pievērš pastipri
nātu uzmanību. Šī gada statistika valstī ko
pumā ir satraucoša – Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta darbinieki ziņo par

daudziem noslīkušajiem cilvēkiem. Ķeka
vas novadā šobrīd nav reģistrēts neviens
noslīkšanas gadījums, un, lai izvairītos no
šāda veida traģēdijas arī turpmāk, RPP
veic regulāru monitoringu peldvietās Ķe
kavas novadā, kā arī informē iedzīvotājus
par drošību, atpūšoties pie ūdens.
Ņemot vērā Daugavas tuvumu, Ķe
kavas novadā aktīvi ir maluzvejnieki. Šī
jautājuma risināšanā RPP aktīvi sadarbo
jas ar sabiedriskajiem vides inspektoriem,
kuriem šim nolūkam ir arī nepieciešamais
tehniskais aprīkojums.
Vasarā ārkārtīgi aktuāla ir alkohola
lietošanas problēma jauniešu vidū. RPP
priekšnieks Māris Bomiņš to saista ar at
vaļinājumiem un skolas brīvlaiku, kad
jauniešiem ir vairāk brīva laika un trūkst
lietderīgas nodarbošanās. Kā piemēru viņš
min Baložos vienu gadījumu, kad divi jau
nieši alkohola reibumā atradušies uz piec
stāvu mājas jumta. Uz aizdomu pamata
par pašnāvības mēģinājumu pēc iedzī
votāju izsaukumu reaģējusi ne tikai RPP,
bet arī Valsts policija un ātrās medicīnis
kās palīdzības brigāde. Laimīgā kārtā viss
beidzās bez cietušajiem, tomēr ar vairāku
drošības dienestu iesaistīšanos un pama
tīgu satraukumu tiem iedzīvotājiem, kas
nejauši bija kļuvuši par lieciniekiem šim
gadījumam.
Lai cīnītos ar alkohola lietošanu jau
niešu vidū, RPP pastiprināti kontrolē ne
tikai iecienītākās sabiedriskās vietas, kur
pulcējas jaunieši, bet arī alkohola tirdznie

cības vietas, un turpinās to darīt, veicot re
gulārus reidus, lai mazinātu alkohola pie
ejamību jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši
pilngadību. Jāuzteic vairāku novada iedzī
votāju aktīva līdzdalība, kas palīdzējusi
RPP, operatīvi reaģējot, aizturēt vairākus
iereibušus autovadītājus un velosipēdistus.
RPP izsaka pateicību visiem iedzīvotā
jiem, kas snieguši informāciju likumpār
kāpumu gadījumos, un aicina arī turpmāk
būt vērīgiem un ziņot, lai palīdzētu no
drošināt kārtību un drošību mūsu novadā.
Informāciju var sniegt RPP dežūrdaļai,
zvanot pa tālruni 67937102.
Vineta Bērziņa
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Pirmo reizi – senioru sporta spēles

Turpinājums no 1. lpp.
Dalībnieki savas sportiskās spējas pierā
dīja trīs komandu un sešos individuālos
sporta veidos. Ikviens sportot gribētājs
varēja parādīt savu precizitātes līmeni tā
dās disciplīnās kā šautriņu mešanā, bad
mintonā, basketbola metienos, florbola
un futbola soda sitienos, kā arī novusā.
Īpašas koncentrēšanās spējas demonstrēja
disciplīnā frisbijs, kur ar lidojošo šķīvīti
bija jātrāpa mērķī. Volejbolā ar dvieļiem
un jautrības stafetē komandas apliecināja
savu saliedētību un veiklības īpašības.
Par pirmo Ķekavas novada senioru
sporta spēļu uzvarētājiem kļuva un ceļo

jošo kausu ieguva komanda Zilie skorpioni
(Ināra Grigale, Velga Cimiņa, Dzintra
Tesjule, Biruta Bišopa, Marija Tunce,
Monika Brālis, Silvija Zaķe, Aleksandrs
Tuncs, Gaida Vītoliņa), aiz sevis 2. vietā
atstājot komandu Vardes (Laimdota Dun
dura, Mārīte Atvare, Aina Ansone, Dace
Voldiņa, Jolanta Bernupe, Vija Šteinberga,
Valentīna Pavliņa, Ingera Bērziņa) un tre
šajā – komanda Kantoris 04 (Jānis Sed
liņš, Dzintra Maļinovska, Anna Āboliņa,
Leons Sabaļauskis, Inguna Laganovska,
Ādolfs Andrejevs, Ādolfs Jegorovs, Zane
Bērziņa).
Goda seniora titulu sporta spēlēs ie
guva Gaida Vītoliņa, kura šogad augusta

vidū svinēs 82. jubileju. Goda seniora ko
mandas titulu ieguva komanda Spārītes,
kurā startēja Ausma Burjāne, Broņislava
Biedrīte, Māra Brikule, Mārīte Zālīte, Ilga
Priede, Elīza Tetere, Ludmila Petruša un
Anna Murāne.
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra par veiksmīgo pasākuma norisi
saka paldies sporta spēļu dalībniekiem,
tiesnešiem, Ingerai Bērziņai par aktīvu
komandu organizēšanu un atbalstītājam –
SIA Melnā kafija – par sarūpētājām bal
vām individuālo sacensību uzvarētājiem.
Ar sporta spēļu rezultātiem varat iepa
zīties interneta vietnē http://sports.kekava.lv.
Anete Medne

Aizvadītas Ķekavas novada sporta spēles

27. jūlijā Ķekavā norisinājās novada
sporta spēles, atklāšanas ceremonijā
piedalījās, veiksmīgus un azartiskus
startus klātesošajiem novēlēja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore
Dace Cīrule un galvenais sacensību
tiesnesis Kārlis Vents. Šogad novada
sporta spēles pulcēja lielu skaitu interesentu.

Visas dienas garumā norisinājās sa
censības septiņos komandu un vien
padsmit individuālos sporta veidos,
kuros piedalīties bija aicināti nova
da iedzīvotāji, strādājošie, studējošie,
kaimiņi vai vienkārši aktīvi cilvēki –
neatkarīgi no sportiskās sagatavotības un
vecuma. Pasākuma organizatori paralēli
tradicionāliem sporta veidiem bija saga
tavojuši arī neierastas disciplīnas, piemē
ram, gandrīz ideāls skrējiens, jautrības sta
feti, lentīšu regbiju un kofera mešanu.
Spraigas cīņas starp komandām izvēr
tās strītbolā, futbolā, pludmales volejbolā
un florbolā, bet savu precizitāti ikviens
varēja pārbaudīt šautriņu mešanā, futbola
sitienos, basketbola soda metienos un no
vusā. Spēku parādīt bija iespējams lodes
grūšanā, virves vilkšanā un svaru bumbu

Attīstot ūdenssportu
novadā
Startējot Ķekavas novada projektu līdzfinansēšanas konkursā un saņemot finansiālu atbalstu 1500 latu apmērā no Ķekavas novada pašvaldības, ūdenssporta
klubs Kambīze projektā Drošība uz ūdens
ikvienam novada iedzīvotājam un novada
viesiem iegādājās glābšanas laivas motoru.
Motors paredzēts drošības uz ūdens
nodrošināšanai gan vindsērfinga apmācību
laikā, gan vindsērfinga sacensību laikā,
kad vēja stiprums pārsniedz 10 m/s un
operatīva ierašanās negadījuma vietā ir
svarīga cilvēka dzīvības glābšanai.
Jau 2013. gada laikā Rīgas HES akvato
rijā ikviens novada iedzīvotājs varēs vērot
biedrības Ūdenssporta klubs Kambīze orga
nizētās vindsērfinga sacensības Kambīzes
regate 2013, kas organizētas trīs posmos.
Visi trīs posmi ir iekļauti Latvijas Vindsēr
finga asociācijas Latvijas FunBoard Tautas
klases sacensību ieskaitē, kur tiks izcīnīts
Latvijas vindsērfinga asociācijas ceļojošais
kauss vindsērfingā Tautas klasē. Sacensības
tiks organizētas brīvdienās pie vēja progno
zes virs 7 m/s. Informācija par sacensību da
tumu tiks izziņota www.kambize.lv, https://
www.facebook.com/udenssportaklubskambize, www.surfline.lv, www.vindserfings.lv u. c.
Raitis Škutāns

Sacensības
Ķekavas novadā
Datums
10.08.
plkst. 10
10.08.
plkst. 13
10.08.
plkst. 17
11.08.
plkst. 11
12.08.
plkst. 18
17.08.
plkst. 17
19.08.
plkst. 18
20.08.
plkst. 17
24.08.
plkst. 12

Gandrīz ideālais skrējiens
celšanā. Savukārt tie, kuriem tuvāk sirdij
ir ūdens, varēja piedalīties laivošanā un
braucienā ar airu dēli; šīs disciplīnas noti
ka uz Daugavas ūdeņiem.
Novada sporta spēlēs norisinājās arī
Latvijas Republikas čempionāta 10. posms
svaru stieņu vilkmē no zemes, kurā spor
tisti cēla vairāk nekā 600 kg lielu svaru.
Ķekavas novada sporta svētku rīkotāji
par veiksmīgo pasākuma norisi saka pal
dies sporta spēļu dalībniekiem, tiesnešiem,

Reģionālajai pašvaldības policijai, kā arī īpa
ši sporta svētku atbalstītājiem – SIA Melnā
kafija, t/c Liiba, kafejnīcai Ņamma un SIA
Koblenz Drošība, kuri bija sagādājuši pārstei
guma balvas sacensību uzvarētājiem.
Ķekavas novada sporta spēļu noslēgumā
norisinājās zaļumballe kopā ar grupu Otra
puse. Novada sporta spēles organizēja Ķe
kavas novada pašvaldības sporta aģentūra.
Rezultāti – www.kekavasnovads.lv.
Artūrs Zālītis

24.08.
plkst. 10
24.08.
plkst. 13
24.08.
plkst. 17
26.08.
plkst. 18
31.08.
plkst. 11
31.08.
plkst. 13
31.08.
plkst. 15
31.08.
plkst. 17
2.09.
plkst. 18
10.09.
plkst. 17

Vieta
FK Auda
stadions
FK Auda
stadions
FK Auda
stadions
Pie Ķekavas
sporta kluba,
Fortius
laukums
Baložu mežs

Sacensības
Latvijas čempionāts
U8 vecuma grupā
Futbols 3 pret 3 (jaunākā grupa),
2. posms
Futbols 3 pret 3 (vecākā grupa),
2. posms
Ķekavas novada Pludmales
volejbola čempionāta finālposms

Skriešanas sacensības
Baložu Bizons, 5. posms
FK Auda
1. līgas spēle futbolā
stadions
FK Auda-SFK Varavīksne
Baložu mežs Skriešanas sacensības
Baložu Bizons 6. posms
Baloži
Ķekavas novada
(Zaļā iela)
Strītbola čempionāta 3. posms
Daugmale
Laivu brauciens
(pie
apkārt Nāves salai.
peldvietas
Ķīķerītis)
FK Auda
Latvijas čempionāts
stadions
U10 vecuma grupā
FK Auda
Futbols 3 pret 3 (jaunākā grupa),
stadions
3. posms
FK Auda
Futbols 3 pret 3 (vecākā grupa),
stadions
3. posms
Baložu mežs Skriešanas sacensības
Baložu Bizons, 7. posms
Pie
Daugmales sporta diena 2013
Daugmales
pamatskolas
FK Auda
Futbols 3 pret 3 (jaunākā grupa)
stadions
4. posms
FK Auda
1. līgas spēle futbolā
stadions
FK Auda-Valmieras FK
FK Auda
Futbols 3 pret 3 (vecākā grupa),
4. posms
Baložu mežs Skriešanas sacensības
Baložu Bizons, 8. posms
Pie Ķekavas Ķekavas novada
vidusskolas Strītbola čempionāta 4. posms
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12 Afiša
ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
13.–30. augustā
Kur mācīties tālāk?
Lasīsim arī vasarā!
Dabas veltes no meža
Kamēr gaisma atnāk – 4. augustā Olgai Lisovskai – 85
Jaunieši! Grāmatas Jums! – 12.08. Starptautiskā jauniešu diena
Sēņu prieks
Skaistumam un veselībai
2.–10. septembrī Piepildām burciņas – konservēšanas receptes
Dzejas dienas
Sveicam zinību dienā!
Cik pasaule ir maza? – 27. septembrī – Pasaules tūrisma diena
Dzejniecei Inesei Zanderei 55
26. augustā
Jauno grāmatu apskats
plkst. 18
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
20.–30. augustā
Izstāde:
Veltai Līnei – 90
Septembrī
1. klases iepazīšanās ar bibliotēku
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
16.–30. augustā
Kā saprasties ar bērnu? – rokasgrāmatas vecākiem
2.–4. septembrī
Zinību diena
5.–10. septembrī Dzejniekam Knutam Skujeniekam jubileja
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
13.–19. augustā
Rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 90 (1923–
17.–26. augustā
2012)
18.–30. augustā
Mācies konservēt!
Rakstniekam Matīsam Kaudzītem – 165
25.–30. augustā
Rakstniecei Liānai Miķelsonei – 60
2.–10. septembrī Rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei – 65
1. septembris – Zinību diena
9. septembrī
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
plkst. 10.30

Gaismas stāsti
par dzīvību un zvaigznēm

14.–15. augustā – laikā, kad ik gadu
nakts stundās birst zvaigznes un piepilda romantiķu sapņus, – Ķekavā
norisināsies akcija Par dzīvību un
zvaigznēm – Gaismas stāsti.
Ieceres pamatā ir ideja par trīs gaismām –
dzīvību, darbu, visumu –, kas izlolota Ķe
kavas Jaunatnes iniciatīvu centrā. Idejas
autore Alise Patmalniece ieskicē pasāku
ma mērķi: “Aptvert, ka visums un cilvēks
ir ļoti saistīti. Raudzīties zvaigznēs. Apstā
ties un apjaust, cik daudz dzīvības mums
apkārt, cik daudz gaismas mums dots.”
Balstoties uz tematisko koncepciju,
pirmā gaisma ir dzīvība. Gaismas stāstu
ietvaros Ķekavā vienu nedēļu būs izstā
dīta kustības Par dzīvību paspārnē radīta
ceļojošā izstāde, kas pabijusi jau daudzās
Latvijas pilsētās un novados. Izstādes
eksponāti ir akmenī kaltas skulptūras,
kas stāsta par bērniem, kuriem ir bijusi

liegta iespēja piedzimt un izdarīt pašiem
savas izvēles. Ekspozīcijas idejisko au
toru un veidotāju mērķis ir likt domāt,
domāt ar sirdi.
Otra akcijas gaisma – darbs. Iecerēts,
ka akcijas dalībnieki vienosies talkā, lai
sakoptu apkārtējo vidi un radītu gaismas
objektus no dažādām sadzīvē pielietoja
mām lietām. Dienas izskaņā romantiskā
gaisotnē dalībnieki un interesenti varēs
ietīties siltā pledā un baudīt Māras Hol
šteinas-Upmanes akustisko koncertu
ābeļdārzā pie Ķekavas sākumskolas.
Trešā gaisma, kas izvēlēta kā viena no
trim šīs akcijas idejā, ir visums. Tēma, kas
rosina padomāt ārpus sevis, lai aptvertu,
cik tomēr saistīti esam savā starpā. Par šo
tēmu domāsim, klausoties Roberta Šilinga
stāstījumu par latviešu laika ritējuma cik
liem, rakstu zīmēm un tradīcijām. Vairāk
informācijas Jaunatnes iniciatīvu centrā
vai rakstot jic@kekava.lv.

