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Lieldienas sagaidot

Lieldienu radošās darbnīcas Baložu pilsētā
Lai nu kā, bet Lieldienas bija jūtamas
visā Ķekavas novadā! Tām gatavojās kā
lieli, tā mazi.

radošāsdarbnīcas, kurās tapa olas, zaķi,
putni, puķes un visi aicināt aicināja ātrāk
sākties pavasarim.
Pirmie svinēšanu ar saules godināšanu,
Jau labu laiku iepriekš mūsu novadā šūpoļu rotāšanu, rituālā ugunskura kurināparādījās lielas, koši krāsotas olas, koku šanu un daudzām citām izdarībām aizsāzaros ietupa skolas bērnu mākslas darbi ka Katlakalna Tautas nama folkloras kopa
un katrā kultūras iestādē darbu sāka Rāmupe. Tika godā celti un skaidroti tautas

krātie tikumi un ar dziesmu godināta saule
un sveikta kalendārā pavasara atnākšana.
Jaunajās izrotātajās šūpolēs tika izšūpoti
visi svētku dalībnieki – saņemot īpašu auglības svētību. Arī dzērveņu ēšana, zāļu tēju
dzeršana, kaulēšanās un zīlēšana ar krāsotām olām piederējās pie lietas.
Turpinājums 2. lpp.

Pašu gatavotas Lieldienu rotas
Līdz ar pirmajām pavasara vēsmām un
saules stariem sagaidīti pavasara skaistākie
svētki – Lieldienas. Tas ir lielisks iemesls iepriecināt sevi un citus, radot svētku noskaņu ne tikai savās mājās, bet arī savā novadā.

Ar krāšņiem Lieldienu dekoriem šogad ķekaviešus priecēja radošie Ķekavas vidusskolas, Ķekavas Mākslas skolas
audzēkņi un pedagogi, kā arī Jaunatnes iniciatīvu centra aktīvie jaunieši. Ar novada

pašvaldības Attīstības daļas gādību tika
sarūpēti nepieciešamie izejmateriāli, lai
varētu tapt darināti brīnišķīgi rotājumi iedzīvotāju priekam svētkos.
Turpinājums 2. lpp.
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foto: Agnese ČĀmāne

Pašu gatavotas Lieldienu rotas

Lieldienu dekorācijas pie Baložu pilsētas pārvaldes
Turpinājums no 1. lpp.
Ķekavas vidusskolā neilgi pirms Lieldienām 5.–8. klašu meitenes mājturības
stundās pedagoģes vadībā ļāva vaļu izdomai un darbošanās priekam. Tika darinātas salmu olas, kas, ar košiem dzijas dzīpariem apvītas, vēlāk rotāja ciematā augošo
koku zarus.
Līdzīgi dekorāciju sagatavošana brīdi
pirms saulgriežiem notika arī mājturības
stundās Baložu vidusskolā. Puiši no saplākšņa gatavoja olas, meitenes tām piešķīra

krāsas. Vēlāk, lai priecētu pārējos pilsētniekus, skolēnu gatavotie rotājumi tika izvietoti
Baložu pilsētas domes ēkas apkārtnē.
Daugmalē par svētku izjūtu gādāja pamatskolas audzēkņi – bērnu rokām tika
radīti burvīgi svētku vēstneši.
Ķekavas Mākslas skolā tapušās Lieldienu
olas izmēra ziņā bija krietni apjomīgākas.
Izgatavošanā iesaistījās gan audzēkņi, gan
pedagogi. Krāsas netika žēlotas, un rezultāts bija apskatāms pie sākumskolas un
pasta.
Jaunatnes iniciatīvu centra aktīvisti

izvēlējās veidot salmu zaķus. Centra telpās,
pagrabiņā blakus mākslas skolai, tapa apburošas zaķu figūras, kas vēlāk tika transportētas uz Ķekavu – laukumā iepretī pastam un Baložiem, lai raisītu svētku prieku
garām ejošo cilvēku sirdī.
Ķekavas novads šogad bija īpaši saposts
svētkiem, pateicoties izglītības iestāžu
audzēkņiem, vadībai un pedagogiem,
Jaunatnes iniciatīvu centra jauniešiem,
pašvaldības darbiniekiem un visiem, kas
piedalījās šajā radošajā izkaidē.
Inga Auziņa

Lieldienas sagaidot
Turpinājums no 1. lpp.
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Tajā pašā laikā Baložu kultūras namā
dejotāji savā deju festivālā Baložu pava
sara danči izdejoja pavasara prieku un ar
jautru dejas dzirksti draugu lokā iedejoja
Lieldienu gaidīšanas laiku.
Ķekavas kultūras namā – īstais brīdis
pulcēties bērnu kolektīviem tradicionālajā
festivālā Lieldienu šūpolēs. Te dejas mijās
ar dziesmām, dejoja un dziedāja pavisam
mazi ķipari no mūsu novada un kaimiņu –
Baldones novada – bērnudārza, savu māku
demonstrēja lielākie – skolēni, bet tam
visam pa vidu.... domājat, Zaķis vai kāda
Ķekavas vista? Nē, nē! Tā bija pavisam
īsta, skaista, inteliģenta Kārumu Vārna.
Jāuzteic bērnu deju kolektīvs Daina un
čaklās vadītājas, kuras katru gadu rīko šo
jauko Lieldienu jampadraci.
To, ka Lieldienu laiks ir īpašs un tajā
notiek daudz interesanta un pat pārsteidzoša, apliecināja arī Baložu Sabiedriskā

centra rīkotais jauno talantu konkurss
Zvaigzne 2013. Žūrijai nācās palauzīt galvu, kā novērtēt visus konkursantus, taču
lielākais ieguvums bija zālē un uz skatuves
valdošā draudzība, kā arī līdzjutēju aktīvā
līdzi jušana. Talantu Zvaigznes iedegās!
Daugmales pusē tieši Lieldienu dienā
tika radīts īsts brīnums – koncerta uzvedums Skatuves pavasara elpa. Kāpēc brīnums? Tāpēc, ka tas notika pirmo reizi un
apvienoja Daugmales esošos un topošos
skatuves māksliniekus. Vai tas nav lieliski,
ja uz vienas skatuves apvienojās 45 mākslinieki vecumā no četriem līdz 70 gadiem.
Lieldienu tradīcija Katlakalnā – katru
gadu otrajās Lieldienās Lieldienu Zaķis
pulcina ģimenes uz kopīgu svētku svinēšanu. Tradīcijas ar šūpošanos, olu kaujām,
jautru iepēršanu un olu ripināšanu ir ierasta lieta, taču katru gadu pie ģimenēm
ierodas viesi, un šoreiz kopā ar Zaķi ieradās arī Vilks. Ne jau tas ļaunais no pasakām, bet īsts rotaļnieks un nebēdnis. Viņš

prata rotaļā iesaistīt visu ģimeni.
Lieldienu svinības novadā noslēdza
Baložu kultūras nama pasākums Vai tad
zaķi olas dēj?. Šis jautājums visiem bija
aktuāls, jo noķer nu to mirkli, kad tās olas
nonāk tavā dārzā vai grozā. Tas bija jānoskaidro! Ģimenes nāca uz kultūras namu,
lai uzzinātu patiesību. Un to arī uzzināja
no paša Zaķa! Stāsts nemaz nebija tik priecīgs, jo Zaķis bez bērnu palīdzības viens
netika galā. Labi, ka bērni zināja, kā iegūt
krāsas, kā krāsot olas gan kā rozītes sārtas,
gan kā kāpostu lapiņas zaļas. To visu skanīgās dziesmās izdziedāt, jautros dančos
izdancot – svētku sajūta pilnīga!
Un tad jau arī svētki atvadās. Cik pasākumos pabijāt jūs? Vai redzējāt un dzirdējāt,
kā Lieldienas novadā tika svinētas? Ja
bijāt kopā ar mums, tad paldies un gaidīsim atkal. Ja ne, tad uz tikšanos nākotnē!
Tikai jāceļas, jānāk, un ticiet – kopā svinēti
svētki vienmēr ir košāki!
Eva Andža
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Kad sākumskola būs gatava?
Sākumskolas būvprojekta vadītājs Jānis
Bleibergs apliecina, ka bažām nav pamata.
Saskaņā ar vienošanos sākumskolas ēku plānots nodot ekspluatācijā 15. augustā, un līdz
šim celtniecības uzņēmums SIA ABORA, ar
kuru Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi
līgumu par sākumskolas kompleksa būvniecības 1. kārtu, iekļaujas plānotajā grafikā. Viņš sola, ka uz nākamā mācību gada
sākumu būs pabeigtas mācību un administrācijas vajadzībām nepieciešamās telpas un
mazie skolēni varēs sākt mācības.
Lielais aukstums martā gan radīja nelielus sarežģījumus, pirmkārt, nepatīkamus darba apstākļus būvē strādājošajiem
cilvēkiem, otrkārt, nepieciešamību papildus apsildīt gatavās betona konstrukcijas.
J. Bleibergs stāsta, ka, būvējot šādos laika
apstākļos, būtiski ir stingri ievērot tehnoloģiju – ar īpašu materiālu nosegt betona
konstrukcijas un nepieļaut to sasalšanu.
Bijis gadījums, kad strādniekiem un elek-

foto: Inga Auziņa

Jau apmēram pusgadu Ķekavā norisi
nās jaunās sākumskolas ēkas celtnie
cība. Pamazām tā iegūst arvien skaid
rākas aprises, būvlaukumā pat ziemas
spelgonī rosījās strādnieki. Tomēr
bieži vien iedzīvotāju vidū dzirdamas
bažas: vai patiešām 1. septembrī ēka
būs atvērta skolēniem?

Jaunās sākumskolas būvniecības procesā
triķiem vajadzējis veltīt šiem darbiem papildu laiku, līdz pat vēlai nakts stundai.
Šobrīd būvlaukumā strādā vairāk nekā
četrdesmit cilvēku, bet vasaras sākumā to
skaits pārsniegšot simtu. Ēkas korpusa un
starpstāvu pārsegumu betonēšana ir pabeigta.
Pašlaik tiek būvētas ārsienas un starpsienas,
sākta arī jumta konstrukciju izbūve. Sagaidāms, ka spāru svētki jaunajā sākumskolā
tiks svinēti jau aprīļa beigās. Tāpat aprīlī plānots sākt ceļu izbūvi un vides labiekārtošanu, kas varētu ilgt līdz pat jūlijam.
Sākot ar maiju, grafikā paredzēta fasādes

siltināšana, kā arī iekšējie un ārējie apdares
darbi. Bet jau jūnijā un jūlijā ēkā norisināsies
krāsošana, flīzēšana, linoleju klāšana.
Galarezultātā Ķekava varēs lepoties ar
jaunu, modernu un funkcionālu skolu, kas
iedzīvotājiem nodrošinās iespēju saņemt
pieejamu un kvalitatīvu izglītību. Šķiet, pagājis vien neilgs brīdis, kopš sākumskolas
pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar
vēstījumu nākamajām paaudzēm. Vēl nedaudz un ēku pieskandinās novada bērnu
radītā kņada.
Inga Auziņa

Reģionālā pašvaldības policija atzīmē jubileju
Reģionālās pašvaldības policija aizvadījusi
spraiga darba un emocijām bagātu gadu,
kas dāvājis gan cerību un veiksmes, gan
pārbaudījumu mirkļus. Katrs no tiem ir
stiprinājis pašvaldības policijas darbinieku
prasmi un spēku, drosmi un izturību, spējas
un pašpaļāvību. Motivē kļūt labākiem un

foto: Artūrs Zālītis

15. martā Doles Tautas namā ar svinī
gu pasākumu tika atzīmēta Reģionā
lās pašvaldības policijas gadadiena,
kurā vienkopus pulcējās pašvaldības
policijas darbinieki, kolēģi no Valsts
policijas, pašvaldību pārstāvji un
sadarbības partneri.

Valsts un Ķekavas novada karogu svinīgi ienesa RPP darbinieki, tērpušies svētku
formastērpā.

neapstāties, bet doties uz priekšu, lai par
paveikto būtu gandarījums un lepnums ne
tikai pašiem, bet arī novadam un valstij.
Svētku reizē pārdomās par paveikto
dalījās Reģionālās pašvaldības policijas
priekšnieks Māris Bomiņš, uzsverot, ka galvenie izvirzītie mērķi pirmajam gadam ir
sasniegti un tagad tikai jāvirzās uz priekšu.
Viņš pateicās saviem darbiniekiem – savai
komandai, kas strādājot plecu pie pleca,
ļāvusi pašvaldības policijai veiks
mīgi attīstīties, uzlabot sabiedriskās kārtības
līmeni Ķekavas, Baldones, Inčukalna un
Ikšķiles novadā, tā nodrošinot iedzīvotājiem
augstāku drošības izjūtu savā dzīvesvietā.
Pasākumā Māris Bomiņš uzsvēra, ka
uzņemtā kursa pareizumu apliecina arī
fakts, ka 2012. gadā pieaugusi iedzīvotāju
uzticība Reģionālajai pašvaldības policijai – palielinoties pašvaldības policijas
dežūrdienesta izsaukuma skaitam, samazinājies likumpārkāpumu un personu
tiesību aizskāruma gadījumu skaits. Arvien vairāk iedzīvotāju paļaujas uz ātru un
kompetentu pārkāpumu novēršanu.
Turpinājums 9. lpp.

Katlakalna iedzīvotāju ievērībai!
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves dēļ Katlakalnā apmēram uz diviem
mēnešiem ir slēgta Pļavniekkalna iela
caurbraucošajiem transportlīdzekļiem.
Piekļuve pie īpašumiem ir saglabāta.

Remontdarbu laikā mainīts arī mikro-
autobusa maršruts Ķekava–Katlakalns–
Rīga. Turpmāk tas kursēs pa Naudītes
ielu, uzņemot pasažierus Pļavniekkalna
un Naudītes ielu krustojumā izveidotajā

sabiedriskā transporta pieturvietā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
Ķekavas novada pašvaldība

Drīzumā remontēs
Nākotnes ielu
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai,
Ķekavas novada pašvaldība šobrīd veic
visus nepieciešamos darbus, lai saņemtu
būvatļauju Nākotnes ielas viena posma
rekonstrukcijai Ķekavā. Projekta īstenošanai pašvaldība piesaistījusi Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Plānots, ka jau pavisam drīz, iestājoties
piemērotiem laika apstākļiem, tiks sākti
remontdarbi Nākotnes ielā – posmā no tiltiņa pār Ķekavas upīti līdz Misas kanālam.
Iela tiks atjaunota 280 m garumā, izbūvējot
gājēju ietves, lietus ūdens novadīšanas sistēmu un autostāvvietu. Tāpat tiks rekonstruēts stāvlaukums pie Nākotnes ielas 36/14
daudzdzīvokļu mājas.
Nākotnes ielas remonts ir nepieciešams,
jo tā atrodas līdzās tādiem svarīgiem mūsu
ciemata objektiem kā topošā sākumskola,
privātskola Gaismas Tilts 97, Ķekavas Mūzikas skola, kā arī daudzu ķekaviešu dzīvesvietas. Iedzīvotāji aicināti būt saprotošiem –
satiksmes ierobežojumi būs vien īslaicīgs
apgrūtinājums nākotnes ērtību vārdā.
Inga Auziņa

Ūdenssaimniecības
būvdarbi novadā
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iestājoties siltajam laikam, ar jaunu sparu
atsākas būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II fāze.
Odukalnā un Vimbukrogā kanalizācijas
tīklu būvdarbi pamazām tuvojas noslēgumam – neizbūvētas vēl dažas ielas, bet celtniekiem pilnībā jāsakārto arī to ielu segums,
kur komunikācijas ieguldītas jau pērn.
Katlakalnā situācija ir daudz saspringtāka.
Ūdensvads un kanalizācija vēl jāizbūvē satiksmes intensitātes ziņā visdzīvākajā Pļavniekkalna ielā, kur paralēli citā projektā tiek
izbūvēta arī gājēju ietve un ūdens novadīšanas sistēma. Darba daudz arī mazākajās ielās.
Projektā Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Ķekavā, 3. kārta ne pārāk bargie
ziemas apstākļi ļāva izbūvēt ūdensvadu līdz
ciematam Ziedonis, šobrīd noslēgumam tuvojas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana ciemata ielās.
Ciemata Ziedonis zemes gabalu īpašnieki, kuri vēl nav norādījuši vēlamās pieslēgumu vietas pie sava īpašuma un nav
parakstījuši saskaņošanas protokolus, tiek
aicināti nekavējoties to izdarīt SIA Ķekavas
nami birojā vai dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības Ziedonis telpās.
SIA Ķekavas nami vietnē ir publicēta informācija par pieslēgšanās kārtību privātmāju
īpašniekiem. Vairāk informācija SIA Ķekavas
nami birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa
tālruni 29255787 (galvenais inženieris Jānis
Freibergs) vai 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts).
Juris Firsts
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4 Novada ziņas
Viena no šīs sezonas aktualitātēm vides
sakopšanas jomā bija koku apzāģēšana,
kas veiksmīgi pabeigta ne tikai Ķekavā,
bet arī Valdlaučos un Baložos.
Pašvaldības uzņēmums Ķekavas sadzī
ves servisa centrs šo procedūru veic ne biežāk kā reizi trijos gados. Kokiem, galvenokārt liepām, tiek veidots vainags. Šis gads
ir īpašs ar to, ka savāktie zari tiek sašķeldoti, lai vēlāk šķeldu izmantotu puķu un
kokaugu dobju mulčēšanai.
Šī metode mazina nezāļu augšanu, kā
arī palīdz saglabāt augsnes irdenumu un
mitrumu. Tādā veidā izzāģētie zari arī
turpmāk tiks lietderīgi izmantoti, nevis
sadedzināti, kā tas tika darīts iepriekš. Plānots veidot mulčas uzkrājumu, lai vajadzības gadījumā tā būtu pieejama dekoratīvo
stādījumu atjaunošanai.

Jaunas vēsmas bērnu
rotaļu laukumos

Līdz Lielajai talkai – 18 dienas

Ar vadmotīvu Tīra Latvija sākas tavā
galvā arī šopavasar talcinieki visā
Latvijā, bruņojušies ar sarkaniem at
kritumu maisiem un darba cimdiem,
dosies sakopt apkārtni. Iepriekšējo
gadu panākumu iedvesmoti, talkas
organizatori izvirzījuši mērķi – Latvija
2018. gadā tīrākā valsts pasaulē.

foto: Vineta Bērziņa

Sakopjam vidi novadā

Lielajā talkā īpaša uzmanība tiks veltīta ūdeņiem.

Iemesli piedalīties
Lielajā talkā

šanas vietām, kas atrodas pašvaldības īpašumā. Atceries – talkošanas vieta nedrīkst
būt privāta teritorija!
Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvji ziņo, ka šogad dosies talkot uz Mežvai
rogiem, un mudina arī pārējos novadniekus
nebūt kūtriem – ja ir spēks un veselība, ejam
un darām! Tīra Latvija sākas tavā galvā,
sākas ar vienu domu un vēlmi dzīvot skaisti.
Kopīgiem spēkiem ieviesīsim kārtību!
Lielā talka ir iespēja ne tikai izdarīt vērtīgu darbu, bet arī patīkami pavadīt laiku,
domāt zaļi, sajust vienotību ar ģimeni, draugiem
un kaimiņiem, radīt svētkus sev un citiem.
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā talkas
laikā Ķekavas novadā tika savākts un uz
atkritumu poligonu Getliņi izvests vairāk
nekā simts tonnu atkritumu.
Inga Auziņa

Ķekavas novada pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļa šopavasar plāno, kā
iepriecināt bērnu rotaļu laukumu mazos
apmeklētājus un viņu vecākus.
Iecerēts ne vien saremontēt esošos rotaļu
elementus daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, bet arī vairākās vietās uzstādīt jaunus.
Tā, piemēram, Baložu pilsētas iedzīvotājus
jau priecē jaunas Lieldienu šūpoles.
Tiek turpināti darbi arī pie kāda iepriekšējā gadā aizsākta projekta – jaunas atpūtas
vietas izveides pie Daugavas Ģipšustūrī.
Šogad plānots pabeigt iesāktos vides sakopšanas darbus, novietot Lieldienu šūpoles un
atpūtas soliņus. Interesanti, ka šajā apkārtnē
iedzīvotāji ir novērojuši augam savvaļas orhideju, kas mūsu platuma grādos ierindojama
aizsargājamo augu sarakstā.

Lielā talka šogad norisināsies 27. aprīlī no
plkst. 9 līdz 15 vienlaikus visā Latvijā. Īpaša
uzmanība tiks veltīta ūdeņiem. Bet ne tikai. Lielās talkas patrons prezidents Andris
Bērziņš pauž cerību, ka Lielā talka nebeigsies
ar vasaras iestāšanos, bet turpināsies visu
gadu, radot vēlmi dzīvot sakārtotā vidē.
Jau no 18. marta talkas interneta vietnē
www.talkas.lv notiek talkošanas vietu reģistrācija, lai talkas dienā šajās teritorijās
organizētu sakopšanas darbus. Ķekavas
novada koordinatore šajos jautājumos ir
Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja
Sigita Varika. Zvanot pa tālruni 67847167
vai 26417724, līdz pat 25. aprīlim iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt sakārtošanai
vietas savā apkārtnē, jo tikai reģistrētajās
vietās tiks piegādāti atkritumu maisi un
organizēta atkritumu izvešana.

Domājot
par gaidāmo vasaru

Aicina ziņot par vides problēmām

Lai gan pavasaris ir tikko sācies, Vides
un labiekārtošanas daļas darbinieki
jau šobrīd kaļ plānus, kā ar ziediem un
citiem augiem izdaiļot apkārtni vasarā.
Lai Ķekavas novada centrālās vietas padarītu skaistākas un lai priecētu iedzīvotājus, vides speciālisti iecerējuši gada siltajos
mēnešos pie metāla apgaismojuma stabiem
izvietot stiklaplasta puķu podus ar krāsainiem, ziedošiem augiem. Jau pagājušā
gada rudenī vietējā dārzniecībā tika izvēlēts
augu sortiments. Būtiska, lai estētiskais ieguvums nebūtu īslaicīgs, ir regulāra apkope
un laistīšana. Šos pienākumus uzņēmies
Ķekavas sadzīves servisa centrs.
Tā kā drīzumā plānots noslēgt autoceļa A7
asfaltēšanu, Ķekavas centrā gar šoseju plānots
ierīkot jaunus puķu stādījumus, lai priecētu ne
vien vietējos iedzīvotājus, bet arī novada viesus
un cauri braucošo automašīnu pasažierus.
Arī citviet novadā līdz ar pavasara pirmajām vēsmām atsākusies darbošanās pie apkārtnes sakopšanas. Vides un labiekārtošanas
daļas darbinieki aicina ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties, kaut tikai paceļot nomestu
maisiņu savas dzīvesvietas pagalmā.
Inga Auziņa

Lai kopīgiem spēkiem padarītu skais
tāku apkārtējo vidi, Ķekavas novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus būt
aktīviem un, izmantojot interaktīvo
karti, pieteikt sakopšanai konkrētas
vietas.

Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv ir izveidota
interaktīvā novada karte. Tajā ikviens var
atzīmēt vietu, kur, pēc viņa ieskatiem, nepieciešams sakopt vidi, piemēram, nozāģēt

1. Tīrs un sakopts novads
2. Vērtīgi pavadīts laiks kopā ar ģimeni
un draugiem
3. Iespēja satikt sen neredzētus cilvēkus
4. Fiziskās aktivitātes svaigā gaisā
5. Pozitīvs piemērs bērniem
6. Solis pretī mērķim – Latvija tīrākā
valsts pasaulē
7. Nekādas garlaicības
8. Pavasarīgs enerģijas lādiņš
9. Iedvesma arī turpmāk domāt zaļi un
negružot
10. Gandarījums par paveikto
11. Daudz pozitīvu izjūtu
Atgādinām, ka pašvaldība izvedīs talkā
savāktos atkritumus tikai no tām talko

bīstamus kokus un krūmus, salabot soliņu
vai ceļa zīmi, savākt atkritumus vai uzstādīt atkritumu urnu.
Karte būs labs palīgs pašvaldības darbiniekiem, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk
varētu apzināt vides problēmas un tās risināt. Kartē atzīmētās vietas pārbaudīs pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas
speciālisti, un, tiklīdz atzīmētā problēma
tiks novērsta, šī vieta tiks atzīmēta kartē ar
atbilstošu simbolu.
Ziņot par nepieciešamajiem uzla-

bojumiem apkārtējā vidē ir pavisam
vienkārši – atverot vietni www.kekavas
novads.lv, labajā augšējā stūrī atradīsiet
baneri ar Ķekavas foto. Tālāk jāizvēlas
kāds no piedāvātajiem vides sakopšanas
darbiem un jāspiež uz pogas Jā, parādīšu
kartē!. Tālākais jau ir vides speciālistu
pārziņā.
Mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā novadā.
Tāpēc pašvaldība aicina – nesēdi malā!
Sadarbosimies!
Inga Auziņa

Plāno meliorēt Daugmales mežus
Ķekavas novada dome pieņēmusi
lēmumu renovēt meliorācijas sistēmas
pašvaldībai piederošā zemes gabalā
Ezeri Daugmales pagastā. K
opējā
teritorija ir aptuveni 61 hektārs,
lielākoties egļu jaunaudzes, informē

Vides un labiekārtošanas daļas vadī
tāja Sigita Varika.
Projektu plānots izstrādāt un realizēt sadarbībā ar VAS Latvijas valsts meži, pie-

saistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 75 % apmērā
no kopējām izmaksām.
Ezeri ir lielākais pašvaldībai piederošais meža īpašums, kur meliorācijas grāvji rakti pagājušā gadsimta 60. gados.
Īstenojot nepieciešamo rekonstrukciju meliorācijas sistēmā, tiks uzlaboti
koku augšanas apstākļi un veicināts koksnes vienmērīgs pieaugums šajā teritorijā, kā arī sakārtota infrastruktūra, kas

attiecas uz mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu.
Līdztekus plānotajiem darbiem Ķekavas
novada pašvaldībai piederošajā īpašumā,
renovācija notiks arī blakus esošajos mežos, kas ir Latvijas valsts mežu īpašumā.
Līdz ar to kopējā mežu platība, kas atrodas
Ķekavas novada teritorijā un kurā plānoti
minētie meliorācijas uzlabojumi, veido
aptuveni 200 hektāru.
Inga Auziņa
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Pensionāru biedrībai jauna valde

Īsumā

15. martā Ķekavas kultūras namā
norisinājās Ķekavas novada pensio
nāru biedrības Polārblāzma biedru
sapulce.

Ķekavas novada represēto biedrība 14. jūnijā aicina uz ekskursiju Skrundas muiža
un mākslinieki Kurzemē. Pulcēšanās plkst.
7.20 pie Ķekavas novada domes ēkas Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9. Pieteikties ekskursijai līdz 31. maijam pa tālr. 67935803.

Aktualitātes
senioriem

foto: Artūrs Zālītis

Sapulcē tika diskutēts par līdzšinējās pensionāru biedrības valdes paveikto un ievēlēta jauna valde. Par pensionāru biedrības
Polārblāzma jaunās valdes priekšsēdētaju
atkārtoti uz diviem gadiem tika ievēlēta
Ludmila Petruša.
Tikšanās laikā pensionāri ar Ķekavas
novada domes pārstāvjiem apsprieda
jautājumus, kas saistīti, piemēram, ar
Ķekavas sākumskolas būvniecību, ietvju
un ceļu uzturēšanu ziemā.
Sapulcē piedalījās arī Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris
Siliņš. No Ķekavas novada pensionāru
biedrības par federācijas biedru tika ievēlēts Jūlijs Kruževņaks.
Pēc pensionāru biedrības Polārblāzma
sapulces norisinājās atpūtas pēcpusdiena
Mostas pirmā puķe un strauts, kurā ar priekšnesumiem klātesošos iepriecināja līnij

Mirklis no pensionāru biedrības sapulces
dejotāju senioru grupa Pīlādžvīns, sieviešu
deju grupa Ābeļzieds, kā arī vingrotāju grupa
Novecosim aktīvi, savukārt ar muzikālu
priekšnesumu uzstājās kapela Vecie draugi.

Atgādinām, ka iesniegumus par jaunu
biedru uzņemšanu pieņem katru ceturtdienu plkst. 11–13 Ķekavas kultūras namā.
Artūrs Zālītis

Ballē pirmo reizi plašākai publikai tika prezentēta ĶNUP vizuālā identitāte – logo, kuru
izstrādājusi Andra Pauliņa-Jēkabsone, kā arī
klātesošie tika iepazīstināti ar jaunievēlēto
valdi – Zani Ešenvaldi, Angeliku Bondari,
Andru Pauliņu-Jēkabsoni, Ervīnu Lasmani
un Jutu Liflandi. Balle tika aizvadīta kino
noskaņās – ar mēmo kino, mūziku no kinofilmām, tematisko izstādi, fotografēšanos uz
sarkanā paklāja, kā arī kinoseansu, kura laikā
skatītājiem demonstrēja Ķekavas novadā Fast
cinema projektā jauniešu veidoto īsfilmu.
Pasākuma laikā viesiem bija iespēja
iejusties zvaigžņu lomā un nofotografēties
uz sarkanā paklāja fotogrāfu Jāņa Liflanda
un Kristapa Sietiņa foto studijā. Visa vakara garumā apmeklētāji labprāt baudīja

kvalitatīvo un garšīgo kafiju īpaši izveidotajā kafijas bārā, ko nodrošināja pasākuma
atbalstītāji ABSI maiņas darījumu forums.
Patīkamus mirkļus visiem bija sagādājuši
arī citi atbalstītāji – Ķekavas avots, Piepū
šamie.lv; Martoss Group. Īpašu atsaucību
izpelnījās Zemgus LB sarūpētais pārsteigums – iespēja ātrākajam īsziņas nosūtītājam laimēt biļetes uz koncertu.
Par muzikālo pavadījumu pasākuma
laikā rūpējās mūziķu trio – vijolniece Ilze
Tomaševska, basģitārists Pēteris Kotans
un ģitārists Mārtiņš Antāns. Vēlāk, sapulcējot cilvēkus uz deju grīdas, apmeklētājus
priecēja grupa Disko drostaliņas. Vakars
bija piepildīts ar patīkamām emocijām, un
tika dibināti jauni biznesa kontakti. Balle
guva labas atsauksmes no apmeklētājiem,
un organizatori cer nākamgad pulcēt vēl
lielāku uzņēmēju skaitu.
Liels paldies balles organizatoriem –
Kristai un Jutai no NTulkojumi, kā arī
visiem mūsu atbalstītājiem un viesiem.

foto: No KŅUP arhīva

Uzņēmēji prezentē jauno logo
Ķekavas novada uzņēmēju padomes
(ĶNUP) balle Ķekavā pulcēja aptuveni
80 viesus – uzņēmējus no Ķekavas,
Mārupes, Tukuma un Rīgas, kā arī
sadarbības partnerus.

Paziņojums
represētajiem!

Jaunā ĶNUP vizuālā identitāte – logo
Bildes no pasākuma – www.knup.lv un
www.parkulturu.lv.
Zane Ešenvalde

Pensionāru biedrības Polārblāzma padomes sēde notiks 11. aprīlī plkst. 13 Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē.
24. aprīlī plkst. 14 diskusiju klubiņš,
Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē tikšanās ar SIA Ķekavas nami valdes priekšsēdētāju Ēriku Linteru par ūdenssaimniecības attīstību (ūdensapgāde, kanalizācija)
Odukalnā un Vimbukrogā. Aicinām interesentus!
Turpmāk katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14 darbosies diskusiju klubiņš,
būs iespēja tikties ar sabiedrībā populāriem novadniekiem, politiķiem, nozaru
speciālistiem. Nākamā tikšanās 29. maijā.
Lūdzam priekšlikumus sarunu tematiem,
par potenciālajiem dalībniekiem, kā arī
klubiņa nosaukumam.
Pavasara Lielā talka 27. aprīlī. Pensionārus lūdzam pulcēties pie Ķekavas
kultūras nama plkst. 10. Līdzi jāņem grābekļi. Plašāka informācija pie Ludmilas
Petrušas pa tālr. 26076086.
25. maijā plkst. 14 Ķekavas kultūras
namā pensionāru atpūtas pēcpusdiena
Ceriņu balle. Dalībnieku tērpos vēlami
atbilstoši aksesuāri, krāsas. Izvēlēs galveno
Ceriņziedu, Pirmo dāmu un Pirmo kun
gu. Plašāka informācija pa tālr. 26120206
(Dzintra Maļinovska). Pasākums pie
galdiņiem. Lūdzam pieteikties pa tālr.
26274699 (Ilga Priede).
Aicinām penisonārus būt aktīviem un
piedalīties pensionāru biedrības rīkotajās
aktivitātēs!
Pensionāru biedrība Polārblāzma

Draudzība 20 gadu garumā
Ķekava un Bordesholma – divas pašval
dības, kas pārliecinātas, ka brālību un
mieru starp tautām var veicināt ar paš
valdību sadraudzību un saprašanos. Tā ir
Latvijas un Vācijas tautu pārstāvju drau
dzība ar divdesmit gadu ilgu vēsturi.
Šajā laikā dibināti daudzveidīgi savstar
pēji kontakti, veidotas attiecības starp
pašvaldībām, kas ir abpusēji izdevīgas,
balstītas uz cieņu un iecietību.
Jubilejas gada vasarā Ķekavā tiek plānota
virkne dažādu pasākumu. Ir izveidota darba

grupa, kuras sastāvā ir gan pašvaldības darbinieki, gan pārstāvji no BordesholmasĶekavas sadraudzības biedrības. Šie cilvēki jau šobrīd aktīvi darbojas, organizē
vācu draugu uzņemšanu Ķekavā un plāno
svētku pasākumus.
Pārstāvju delegācija no Bordesholmas
Ķekavā ieradīsies 1. jūlijā, lai kopā ar latviešu draugiem svētku noskaņās pavadītu
vienu nedēļu. Tās ietvaros, piemēram, plānota konference Ķekava un Bordesholma
ceļā uz nākotni, rīkota izstāde, kopīga sadziedāšanās un citas aktivitātes, kā arī

Nākotnes ielā, pie Doles Tautas nama, tiks
uzstādīts Draudzības pulkstenis.
Pašvaldības Attīstības daļas darbinieki
kādas īpašas ieceres īstenošanā aicina piedalīties visus Ķekavas novada iedzīvotājus,
kuri jebkādā veidā bijuši iesaistīti latviešuvācu sadraudzības pasākumos, uzņēmuši
vācu viesus vai piedalījušies apmaiņas
braucienos.
Plānots izgatavot sadraudzības jostu
kā vienojošu elementu iedzīvotāju dalībai.
Lai to realizētu, nepieciešams noadīt vai
notamborēt nelielu kvadrātiņu (vēlamais

izmērs 15 x 15 cm) un iesniegt Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības daļā līdz
1. maijam. Krāsai, rakstam un adītāja profesionalitātei nav nozīmes. Svarīgākais ir
vēlme piedalīties. Šie gabaliņi tiks savienoti
jostā, kas plānota kā simbols skaistai draudzībai un katra posmiņa īpašajai nozīmei
tajā. Arī Bordesholmas pārstāvji ir izteikuši
atbalstu un piedalīsies jostas darināšanā.
No 18. līdz 22. jūlijam jubilejas ietvaros uz Bordesholmu plāno doties arī delegācija no Ķekavas.
Inga Auziņa
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Apvienojot tradicionālo
un laikmetīgo

Neparastā tēlniecības izstāde

Ķekavas Mūzikas skola sagatavojusi audzēkņu un pedagogu apmaiņas projektu
Apvienojot tradicionālo un laikmetīgo
(Joining traditional with contemporary).
Projekts šobrīd iesniegts Ziemeļvalstu ministru padomes izsludinātā projektu konkursa Nordplus apakšprogrammā Jauniešu
izglītība mobilitātes aktivitātē.
Projekta realizācija paredzēta 2013.–
2014. gadā sadarbībā ar Tabasalu mūzikas skolu (Igaunija), Huddinges skatuves
Mākslu skolu (Zviedrija) un Hammerfestas Kultūras skolu (Norvēģija).
Projekta vizīšu laikā katrā dalībvalstī
paredzēta trīs šīs valsts tautasdziesmu iestudēšana, ierakstīšana studijā un noslēgumā – diska izdošana un prezentācija.
Dziesmu aranžējumus veiks katras partnervalsts pedagogi, bet tās iestudēs un ieskaņos audzēkņi.

Ķekavas Mūzikas
skolas korim 1. vieta

Rokfestviāls Bliez no
bedres 2013 sāk bliezt!

Sākas pieteikšanās rokfestivālam Bliez no
bedres 2013, kas šogad svinēs savu piekto
jubileju Ķekavas novada svētkos 1. jūnijā.
Gaidāmi jauni pārsteigumi, jauni izaicinājumi un, protams, cīņa par galveno balvu – savas dziesmas ierakstu studijā. Piesakies jau šodien! Konkursa nolikums –
www.rock.kekava.lv.

Foto konkurss
Baložu pilsēta
caur foto objektīva aci
Ja tev patīk fotogrāfēt, tas ir tavs hobijs vai aizraušanās, piedalies! Nav svarīgi, vai foto uzņemts šogad vai pirms diviem gadiem. Ja esi
tā autors un foto attēlā redzamas pilsētvides
vai ainavu bildes no Baložu pilsētas administratīvās teritorijas, iesūti tās jic@kekava.lv un
iegūsti balvu. Konkursa noslēgumā tiks rīkota
darbu izstāde Baložu pilsētas pārvaldē. Konkursa nolikums – www.kekava.lv.
Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs

Tēlniecības izstādei topot
Gatavojoties dziesmu un deju svēt
kiem, 20. martā Ķekavas Mākslas skolā
notika radoša tēlniecības darbnīca
Dziesmu svētku ceļš.
Kopā ar jaunajiem māksliniekiem – tēlniecēm Lieni Mackus un Daci Brakmani,
keramiķi Elīnu Titāni un mūsu skolotāju –
keramiķi Ievu Kalniņu 33 audzēkņi iepazinās ar dziesmu un deju svētku ideju, tēlniecības izstādes ieceri un veidoja skulptūriņas no baltā māla.

Šajā projektā Latvijā iesaistījušās
15 mākslas skolas. Darbnīcu noslēgumā
tiks veidota izstāde, kuru svētku norises
laikā varēs skatīt Rīgā – Centrs galerijā
Rīdzenes ielā.
Izstādi kā vienotu vēstījumu veidos
vairāki personīgie stāstiņi par 15 atšķirīgām tēmām saistībā ar dziesmu un deju
svētkiem. Tajā tiks attēloti dziesmu svētku
gatavošanas notikumi, to vēsture un pats
process.
Radošo darbnīcu organizē Latvijas

foto: Inga Zālīte-Cērūze

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
notika Jāzepa Vītola III Latvijas Mūzikas
skolu koru un ansambļu konkurss Lai skan,
kurā piedalījās 800 dalībnieku no 30 Latvijas mūzikas skolām, kopā 35 kolektīvi.
Ķekavas Mūzikas skolas koris ieguva
1. vietu C grupā. Katras grupas uzvarētājs
tika izvirzīts uz Lielās un Mazās balvas izcīņu finālā. Ķekavas Mūzikas skolas koris
ieguva arī Mazo balvu.
Kora vadītāja Vineta Litauniece, koncertmeistare Irēna Kalniņa.
Daiga Ventniece

Nacionālais kultūras centrs, un Ķekavā
tās norisi nodrošina Mākslas skola, piedaloties darbu tapšanas un apdedzināšanas
procesā.
Inga Zālīte-Cērūze

Aukļu dienestā – vairāk nekā 70 aukles
Ķekavas novadā ar Izglītības daļas
gādību sekmīgi tiek īstenots projekts,
kurā tiek apkopota informācija par
profesionālām auklītēm, kas piedāvā
savus pakalpojumus ģimenēm ar ma
ziem bērniem, lai vismaz daļēji atrisi
nātu pastāvošo problēmu ar bērnu
dārzu rindām mūsu novadā.
Šobrīd pašvaldības Izglītības daļas izveidotajā datubāzē reģistrējušās vairāk nekā
70 personas, un dati tiek regulāri atjaunoti.
Liela daļa reģistrēto auklīšu ir saņēmušas
kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu, pirms
tam piedaloties Ķekavas novada pašvaldības
rīkotajās apmācībās 158 stundu apjomā par
dažādām ar šo darbu saistītām tēmām. Pašu
skoloto auklīšu skaits ir iepriecinošs – 67.
Tomēr datubāzē iespējams reģistrēties
arī personām, kas ieguvušas nepieciešamās
zināšanas citur un vēlas piedāvāt savus pakalpojumus potenciālajiem interesentiem. Visa
informācija pieejama Ķekavas novada pašval-

dības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Izglītība.
Šobrīd reģistrētās aukles ģimenēm piedāvā plašas un daudzveidīgas izvēles iespējas –
atrast atbilstošu kandidātu, kas runā ne
tikai latviešu un krievu, bet pat lietuviešu
un igauņu valodā, piemeklēt dzīves vietai
vistuvāko aukli, arī piemērotāko pieredzes
un interešu ziņā. Ir auklītes, kuras pieskata
vairākus bērnus un palīdz apgūt mazuļiem
sociālās iemaņas, ir tādas, kas uzņemas
rūpes par vienu bērnu un var nodrošināt
nedalītu uzmanību. Pastāv iespēja piemeklēt auklīti arī mazuļiem ar nepieciešamību pēc īpaša uztura, piemēram, celiakijas
gadījumā.
Ģimeņu izvēlei savus pakalpojumus piedāvā mājas dārziņi un bērnu dienas centri,
kā arī tā saucamās SOS auklītes, kas pieskata
bērnus pēc darba laika un brīvdienās. Apmeklējot auklīšu datubāzi, ikviens vecāks
var piemeklēt atbilstošāko sev un savam mazulim, kā arī iegūt papildu informāciju par

izvēlēto kandidātu.
Izglītības daļas speciālisti atgādina, ka novadā deklarētām ģimenēm ir iespēja saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu 118,70 latu apmērā auklītes algošanai uz pilnu darba dienu,
ja bērnam, kas sasniedzis pusotra gada vecumu, nav vietas pašvaldības bērnudārzā. Šo iespēju izmanto daudz ģimeņu un atzīst, ka tas
ir liels finansiāls atbalsts.
Kā viens no piemēriem minams fakts, ka
novada pašvaldība piešķīrusi palīgu bērnu
aprūpēšanai kādai ģimenei Ķekavā, kurā aug
trīnīši! Nenoliedzami trīs mazuļi ir ne vien
trīskāršs prieks, bet arī trīskāršas rūpes. Tomēr ar pašvaldības atbalstu šajā ģimenē jaunajiem vecākiem ikdiena ir krietni atvieglota.
Ģimenes, kurās aug atvasītes, bet pagaidām nav cerības uz vietu bērnudārzā,
aicinātas izmantot šo iespēju – atrast savam mazulim profesionālu pieskatītāju un
saņemt finansiālu atbalstu no pašvaldības
budžeta.
Inga Auziņa
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Pašvaldību vēlēšanas
Kandidātu saraksti

Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013. gada
pašvaldību vēlēšanās notiks no 12. līdz 22. aprīlim novada vēlēšanu komisijā – Ķekavas novada pašvaldības telpās, Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) izstrādāto lietojumprogrammu.
Ar šobrīd spēkā esošajiem nosacījumiem
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai
pašvaldību vēlēšanās iespējams iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā.

Balsošanas kārtība

Pašreiz spēkā esošo vēlēšanu kārtība paredz,
ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā ir no plkst. 7 līdz 22.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt
savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju
nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas

pirms vēlēšanu dienas: trešdien, 29. maijā,
plkst. 17–20; ceturtdien, 30. maijā plkst. 9–12,
piektdien, 31. maijā plkst. 10–16.
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem,
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī.
Pēc CVK datiem uz 2013. gada 1. janvāri Ķekavas novadā bija 22 412 iedzīvotāji, vēlētāji –
15 506, bet ievēlamo deputātu skaits – 17.
Ķekavas novadā būs pieci vēlēšanu iecirkņi:
Nr. 785 Ķekavas kultūras namā, Nr. 762 Baložu pilsētas pārvaldē, Nr. 780 Daugmales
pagasta pārvaldē, Nr. 786 Katlakalna Tautas
namā, Nr. 787 pirmsskolas izglītības iestādē
Zvaigznīte.
Tiks organizēta balsotāju nogādāšanai
vēlē
šanu iecirkņos. Autobusu maršruti un
izbraukšanas laiki tiks publicēti maija izdevumā Ķekavas Novads.
Ķekavas novada
vēlēšanu komisija

Paziņojums par detālplānojuma sākšanu nekustamajos īpašumos Rudzītes, Krastmalas un
Vecratnieki Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2013. gada 28. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 3. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Rudzītes, Krastmalas un Vecratnieki Daugmalē,
Daugmales pagastā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – elektrotehnisko materiālu ražotnes izveide nekustamajos
īpašumos Rudzītes (kadastra numurs 8056 002 0086), Krastmalas (kadastra numurs 8056 002
0540) un Vecratnieki (kadastra numurs 8056 002 0501) 8,184 ha kopplatībā Daugmalē, Daugmales
pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Ražošanas un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijas (RK) un Mežu un purvu teritorijas, kā arī veidojot vienotu un
caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (tostarp ar pašvaldības/valsts ielām/ceļiem).
Detālplānojuma izstrādātājs ir privātpersona.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu)
Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr.
67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.
Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks pieņemti
rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2013. gada 30. aprīlim. Ja priekšlikuma
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Paziņojums par detālplānojuma sākšanu nekustamajos īpašumos Mežbrenči un
Mežbrenči-1 Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2013. gada 14. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 3. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Mežbrenči un Mežbrenči-1 Daugmalē, Daugmales
pagastā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – viesu mājas būvniecība nekustamajos īpašumos Mežbrenči
(kadastra numurs 8056 002 0160) un Mežbrenči-1 (kadastra numurs 8056 002 0252) 8,18 ha
kopplatībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Savrupmāju mežaparkā dzīvojamās apbūves teritorijas (DzSm), Savrupmāju dzīvojamās
apbūves teritorijas pie Daugavas (DzSa), Dabas pamatnes teritorijas, Ūdeņu teritorijas un Mežu
un purvu teritorijas –, atdalot viesu mājai paredzēto teritoriju no savrupmāju apbūves teritorijām un veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām.
Detālplānojuma izstrādātājs ir privātpersona.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt
pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13 un ceturt
dienās plkst. 14–19. Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2013. gada 30. aprīlim. Ja
priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Paziņojums par detālplānojuma sākšanu nekustamajā īpašumā Laicenieki Daugmalē,
Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2013. gada 28. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 5. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Laicenieki Daugmalē, Daugmales pagastā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – nekustamā īpašuma Laicenieki (kadastra numurs 8056 002
0064) Daugmalē, Daugmales pagastā 2,826 ha platībā sadalīšana, detalizējot teritorijas plānoto
(atļauto) izmantošanu – Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, Mežu un purvu teritorijas,
Dabas pamatnes teritorijas, Lauksaimniecības teritorijas un Ražošanas un komunālās saimniecības teritorijas, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām
(tostarp ar pašvaldības/valsts ielām/ceļiem). Detālplānojuma izstrādātājs ir privātpersona.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt
pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19. Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2013. gada 30. aprīlim. Ja
priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Par ūdenssaimniecības Problēma – risinājums
pakalpojumu tarifiem
Par klaiņojošo kaķu
Baložos
aprūpi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisija (SPRK) pieņēmusi lēmumu par
SIA Art Tehno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. SPRK padome apstiprinājusi šādus tarifus Baložu pilsētā: ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,37 Ls/m3
(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu
tarifs – 0,85 Ls/m3 (bez PVN).
Jaunie tarifi stājas spēkā ar šī gada 1. maiju.

Izmaiņas autobusu
maršrutā Rīga–Baloži

Ņemot vērā nepietiekamo valsts līdzfinansējumu, ir samazināts reisu skaits
23. autobusa maršrutā.
Izmaiņas brīvdienu un darba dienu kustības
sarakstā veiktas, lai tās pēc iespējas neskartu
stundas, kurās ir lielākā pasažieru plūsma.
Tāpat ir saglabāti 23. autobusa maršrutā gan
pirmie, gan pēdējie reisi, tā nepasliktinot
Baložu savienojumu ar Rīgu. Arī 12. autobusa maršrutam ir papildus norīkots viens
reiss.

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

SIA ALBA-LTD
aicina darbā pārdevējus-kasierus

veikalā Mājturības preces topošajā tirdzniecības
centrā A7, Ķekavas pagasts, Džutas.
Vēlama pieredze tirdzniecības jomā, latviešu
un krievu valodas zināšanas.
Pieteikumu un CV sūtīt līdz 2013. gada
15. aprīlim uz e-pastu alba@apollo.lv

Ķekavas novadā veiksmīgi tiek reali
zēta programma, kuras mērķis ir iero
bežot klaiņojošu bezsaimnieku kaķu
vairošanos un aprūpi tam nepiemēro
tās vietās. Šobrīd ar iedzīvotāju līdz
dalību ir apzinātas lielākās kaķu kolo
nijas, pateicoties tam, regulāri notiek
klaiņojošo dzīvnieku sterilizēšana un
atbrīvošana no parazītiem.
Ielas kaķi ir kļuvuši par ierastu un nereti pat
traucējošu parādību daudzdzīvokļu namu
apkārtnē. Šī iemesla dēļ pašvaldība veic
pārrunas ar kaķu aprūpētājiem, lai apzinātu
tās vietas, kur nepieciešams uzstādīt kaķu
barošanai paredzētas mājas. Līdzīga iecere
ir realizēta Titurgā, bet, iestājoties siltākam
laikam, kaķu mājas tiks uzstādītas arī citviet novadā. Pēc iedzīvotāju lūguma tas netika darīts ziemā, jo kaķi ir pieradināti pie
siltiem pagrabiem un ir vajadzīgs laiks, lai
mainītu ieradumus. Jāpiebilst, ka līdztekus
jaunu barošanas vietu izveidei kaķu iespējas mitināties pagrabos tiks ierobežotas.
Lai izvēlētos piemērotas vietas kaķu
mājām, pašvaldības darbinieki konsultējas
ar tiem iedzīvotājiem, kuri aprūpē klaiņojošos dzīvniekus. Svarīgi, lai process turpinātos jaunajās barošanas vietās, jo pretējā
gadījumā kaķu ieradumus mainīt neizdosies un tie turpinās mitināties pagrabos un
gaidīs ēdienu līdzšinējās vietās. Kur ēdiens,
tur izsalkušie dzīvnieki. Pārceļot barošanas
vietu, pārcelsies arī kaķi. Kaķu mājas ir lielisks risinājums, lai varētu turpināt iesākto
un vienlaikus izvairīties no konfliktiem ar
iedzīvotājiem, kas nevēlas redzēt ielas kaķus koplietošanas telpās un barošanai paredzētus trauciņus pie ieejas durvīm.
Aprūpētāji sniedz būtisku atbalstu pašvaldībai, ne vien barojot dzīvniekus, bet arī
ziņojot par jaunpienācējiem, kurus nepieciešams sterilizēt, lai ierobežotu vairošanos.
Kā tad atpazīt nesterilizētu klaiņojošu bezsaimnieka kaķi? Siksniņa ap dzīvnieka kaklu
liecina, ka tam ir saimnieks un atbildība par
savu mīluli jāuzņemas viņam. Bet, ja siksniņas nav, uzmanība jāpievērš ausīm – ja vienai
no tām ir nogriezts stūrītis, tad šis dzīvnieks
jau ir pabijis uz operācijas galda un tagad bez
raizēm var turpināt savas mežonīgās gaitas.
Bet, ja austiņas veselas, par šo kaķi vajadzētu
paziņot, zvanot pašvaldības darbiniekiem pa
tālruni 67847163 vai Reģionālajai pašvaldībai
policijai (tālr. 67937102).
Ķekavas novada pašvaldība saka paldies
par līdzšinējo sadarbību un aicina kaķu aprūpētājus arī turpmāk sadarboties, ziņot par
klaiņojošiem dzīvniekiem, kā arī atbalstīt
ieceri par kaķu mājām.
Inga Auziņa

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates
Norises vieta/laiks
Daugmale,
bijušās darbnīcas
Ķekava,
bijušās darbnīcas
Plakanciems,
bijušās darbnīcas

Maijā
17. maijā
plkst. 13

Jūnijā

20. jūnijā
plkst. 10
20. jūnijā
plkst. 13

Jūlijā
10. jūlijā
plkst. 10

Augustā
23. augustā plkst. 12
29. augustā plkst. 10
29. augustā plkst. 13
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Sveicam

Par laulību reģistrāciju

Sveicam
Tos garos gadus,
ko par dzīvi sauc,
Tu lemts man, es – tev,
un tas ir ļoti, ļoti daudz.

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada martā
reģistrēti jaundzimušie
Amēlija Putne,
Elizabete Fromholde,
Jānis Juhņēvičs,
Kārlis Starostnieks,
Klāvs Patriks Buls,
Kristaps Ķīlis,
Lote Ansone,
Mareks Šmits,
Markuss Zālītis,
Marta Akentjeva,
Melānija Cukmača,
Namejs Marks Ginters,
Oskars Bajārs,
Pēteris Zvaunis.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada martā salaulāti

Reiz pierimst visčaklākās rokas
Un nespēj vairs visu veikt.
Tad ejam ar noliektu galvu
Pēdējās ardievas teikt.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada martā
reģistrēti mirušie
Aleksandrs Lipskis (1944),
Haralds Birkentāls (1930),
Jūlija Meikšāne (1926),
Uldis Mednis (1935),
Uldis Skujenieks (1952).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

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

Skumstam kopā ar mūsu kolēģi
Aneti Medni, vectētiņu
mūžības ceļos pavadot.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras kolektīvs

laulību reģistrācija ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Šis pakalpojums, kurā ietverta arī ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz laulības ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu nogādāšana, – maksā 121 latu, ieskaitot PVN.

Edgars Streiko un
Aleksandra Murzova,
Dins Šrenks un Ilona Ābele.
APSVEICAM!

Ķekavas novada iedzīvotāj,
piedalies aptaujā!

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.

Ķekavas novadā
2013. gada aprīlī
Ķekavas pagastā
80 gadu jubileju svin

Mūžībā pavadīti

Ķekavas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa piedāvā jaunu
pakalpojumu –

Armīns Laurs,
Ārija Brūna,
Daina Ozoliņa,
Elza Kokarēviča,
Marija Grudule,
Spodra Āmure,
Vitolds Lekūns,

85 gadu jubileju svin
Ausma Salaka,
Elmārs Riekstiņš,
Vilma Dārziņa,
Voldemārs Erviks,

90 gadu jubileju svin
Elza Riekstiņa,
Zelma Kalniņa,
Zina Rudzīte,

Baložu pilsētā
80 gadu jubileju svin
Ārija Ligere,
Ļubova Seņkova,

85 gadu jubileju svin
Rūta Prikule.

Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!

Jums ir 10 brīvas minūtes? Tad palīdzi
studentam un piedalies interneta ap
taujā par ikdienas mobilitāti novada
teritorijā.
Jums būs iespēja izteikt savu viedokli
par dažādu pārvietošanās veidu infrastruktūras stāvokli, paust savu apmierinātību par pieejamo pakalpojumu klāstu
novada teritorijā, kā arī ieteikt svaigas un
nozīmīgas idejas novada pārvietošanās
vides uzlabošanai. Aptauja meklējama
pašvaldības vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Aktualitātes.

Baložu Vissvētākās Dievmātes
Bogoļubskas ikonas
pareizticīgo draudzes
dievkalpojumi
27. aprīlī plkst. 10
Lazarevas sestdienas dievkalpojums
4. maijā plkst. 18
Lieldienas cienastu un olu iesvētīšana
5. maijā plkst. 18.30
Augšāmcelšanās svētku aizlūgums
25. maijā plkst. 10 dievkalpojums
Dievkalpojumi notiek Baložos, Jaunatnes ielā 1.
Lai katrā sirdī un katrā mājā ienāktu Kristus
Augšāmcelšanās gaisma!

Darbs
SIA TRIALTO LATVIJA
saviem klientiem nodrošina pilnu
3PL loģistikas pakalpojumu klāstu

piedāvā darbu
APLĪMĒŠANAS MAIŅAS VADĪTĀJS
PIENĀKUMI
• plānot, vadīt un uzraudzīt kvalitatīvu un efektīvu preču aplīmēšanu atbilstoši aplīmēšanas
plānam, aplīmēšanas uzdevumiem;
• sagatavot aplīmējamo preču paraugus, pēc
klienta pieprasījuma veikt to fotografēšanu un
nosūtīšanu klientam saskaņošanai;
• nodrošināt precīzu, kvalitatīvu anotāciju un
akcīzes marku līmēšanu saskaņā ar attiecīgo
paraugu,
• plānot, organizēt un vadīt maiņas strādnieku
darbu.
PRASĪBAS
• vismaz vidējā izglītība;
• labas valsts valodas zināšanas
(augstākais līmenis C1);
krievu valoda sarunvalodas līmenī;
• pieredze darbā ar datoru: Word, Excel, Outlook;
• organizatoriskās spējas;
• spēja pieņemt lēmumus;
• iepriekšēja vadoša darba pieredze darbā ar
cilvēkiem, vismaz viens gads.
PIEDĀVĀJAM
• interesantu darbu, pieredzi;
atbilstošu atalgojumu;
• izaugsmes iespējas.

SIA TRIALTO LATVIJA
saviem klientiem nodrošina pilnu 3PL
loģistikas pakalpojumu klāstu

piedāvā darbu
MARĶĒTĀJĀM
PIENĀKUMI
• kvalitatīva un efektīva preču aplīmēšana/marķēšana;
• marķējamo preču skaita kontrole;
• aplīmēšanas maiņas vadītāja vai asistenta informēšana par bojātu vai iztrūkstošu preci;
• aplīmēšanas zonas uzkopšana.
PRASĪBAS
• vismaz pamatizglītība vai vidējā izglītība;
• vismaz minimālas valsts valodas zināšanas
(pamata līmenis A1);
• precizitāte darba izpildē un atbildības izjūta
par veicamā darba rezultātu;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• spēja strādāt komandā;
• augsta darba efektivitāte;
• prasme organizēt savu darbu.
PIEDĀVĀJAM
• interesantu darbu, pieredzi;
• atbilstošu atalgojumu;
• izaugsmes iespējas.
Lūdzu, sūtiet savus pieteikumus uz e-pastu darbs@trialtolatvia.lv ar norādi Marķētājs
vai Aplīmēšnas maiņas vadītājs zvaniet pa
tālr. 67791437. Detalizēta informācija – tālr.
67791437. Ķekavas novads, Ķekavas pagasts,
Saulgoži, Dominante

Kustamās mantas izsole

Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu –
automašīnu Peugeot 290L.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, 12. kab. vai pašvaldības vietnē www.kekava.lv. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš
pieteikties pa tālr. 67847155.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās
12. kab. darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības laikrakstā Ķekavas Novads un pārtraukta 2013. gada 29. aprīlī plkst. 16.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2013. gada 30. aprīlī plkst. 10.
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena ir Ls 2220 (divi tūkstoši divi simti divdesmit
latu), izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu), reģistrācijas maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), nodrošinājums – Ls 222 ( divi simti divdesmit divi lati).
Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas
pieteikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048491, ar norādi: Nodrošinājums par automašīnas Peugeot 290L,
izsoli.
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Reģionālā pašvaldības
policija atzīmē jubileju

Jubilejā bijuša pulcējušies RPP darbinieki, kolēģi no Valsts
policijas, pašvaldību pārstāvji un sadarbības partneri.

Laba vēlējumus teic Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
pārstāvji.

Turpinājums no 3. lpp.

arī klātesošie viesi, kas bija ieradušies sveikt jubilejā, –
kolēģi no Rīgas, Ogres un Ādažu pašvaldību policijas,
Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Baložu un Ogres
iecirkņiem, sadarbības partneri no Ikšķiles, Baldones, Inčukalna novada. Sveicēju vidū bija arī Ķekavas novada pašvaldības sociālā dienesta un sporta aģentūras pārstāvji.
Ar muzikālo pavadījumu viesus priecēja Ķekavas Mūzi
kas skolas pedagoģe pianiste Diāna Zandberga un Ķekavas
Mūzikas skolas audzēkņu džeza kombo grupa pedagoga
Kaspara Stankeviča vadībā, radot īpašu svētku gaisotni.
Vineta Bērziņa

Svinīgajā jubilejas pasākumā Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) vadība pasniedza apbalvojumus un atzinības
rakstus darbiniekiem, sadarbības partneriem un iedzīvotājiem, kas palīdzējuši pašvaldības policijai attīstīties un
tiekties uz labāku rezultātu.
Savukārt septiņi RPP jaunie darbinieki ar zvērestu
apliecināja savu izvēli strādāt savas valsts, novada un sabiedrības labā. Daudz labu vārdu un pateicību Reģionālās
pašvaldības policijas darbiniekiem un tās vadībai izteica

Ķekavā izglābj sirmgalvi no nelaimes
Pateicoties nelaimē nokļuvušās sirmgalves draudzenes modrībai un Reģionālās pašvaldības policijas
(RPP) operatīvajai rīcībai, 25. marta vakarā Ķekavā
izdevies glābt kādas 83 gadus vecas sievietes dzīvību.
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvalde
satrauktās iedzīvotājas zvanu par savu draudzenes iespējamām
likstām saņēma 25. martā vakarā plkst. 19.47. Viņa informēja,
ka Ķekavā dzīvojošā paziņa neatbild uz tālruņa zvaniem, lai gan
dzīvoklī redzama spīdam gaisma un ieslēgts televizors. Esot pamatotas aizdomas, ka sirmgalvei esot kļuvis slikti ar veselību.
Nekavējoties uz sirmgalves dzīvesvietu kādā daudzdzīvokļu namā Ķekavā ieradās RPP darbinieki, kuri bija
izsaukuši arī kolēģus no Valsts ugunsdrošības dienesta un

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta.
Ņemot vērā, ka sirmgalve neatsaucās uz pašvaldības
policijas zvaniem pie durvīm, tika pieņemts lēmums uzlauzt dzīvokļa durvis. Ienākot dzīvoklī, gados vecā kundze
tika atrasta guļam vannas istabā, jo viņai bija palicis slikti
ar veselību, bet pašas spēkiem nav spējusi izkļūt ārā no telpas, lai izsauktu palīdzību. Pēc cietušās teiktā, vannas istabā viņa pavadījusi veselu dienu – kopš 24. marta vakara.
Sirmgalve nekavējoties tika nogādā slimnīcā.
Reģionālā pašvaldības policija pateicas Ķekavas iedzīvotājai, kura nebija vienaldzīga par savas draudzenes
likteni un informēja likumsargus par iespējamo nelaimi.
Vineta Bērziņa

Dedzināt kūlu – AIZLIEGTS

Katru gadu, tuvojoties pavasarim, aktivizējas kūlas
dedzinātāji. Protams, nav patīkami, ja ainavu bojā
iepriekšējā gadā nenopļauti lauki. Nodedzināt pēr
no zāli līdz ar zemi, šķiet, ir visvienkāršāk. Diemžēl
šādas rīcības sekas ir ļoti nopietnas.

Par uguns bīstamību runāts daudz, tomēr joprojām saskaramies ar vieglprātīgu attieksmi pret šo jautājumu. Lēmums nodedzināt pērno zāli var būt cēlonis tādām nelaimēm kā ēku vai
mežu ugunsgrēks. Uguns no nelielas teritorijas saules un vēja
ietekmē var izplatīties neprognozējamā ātrumā un virzienā.
Pagājušā gada statistika ir baisa – 1764 kūlas ugunsgrēki
(pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem).
Turklāt vairākos no tiem iesaistītās personas guvušas apdegumus vai saindējušās ar dūmiem. Iepriekšējos gados ir pat
bijuši gadījumi, kuros cilvēki zaudējuši dzīvību.
Vēl viens no šādas rīcības negatīvajiem aspektiem ir kaitējums dabai. Aiziet bojā kukaiņi un citas radības, kurām agri
pavasarī, lielākoties, tikai sākas attīstības process. Šie kustonīši,
lai cik nenozīmīgi sākumā varētu šķist, ir ekosistēmas un barības ķēdes būtisks posms. Tāpat uguns skartajās teritorijās
nopostīta tiek augu valsts.
Iemesls šai sērgai ir pērnā vai pat vairākus gadus neno-

pļautā zāle, kas neiederas pavasarīgajā ainavā. Tāpēc, lai izvairītos no kūlas ugunsgrēkiem, Ķekavas novada pašvaldības
Vides un labiekārtošanas daļas speciālisti, sadarbojoties ar
Reģionālo pašvaldības policiju, katru gadu apseko novadā
nesakoptās teritorijas un aicina to īpašniekus ievērot teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumus.
Atgādinām, ka saskaņā ar minētajiem noteikumiem, kas
stājušies spēkā 2012. gada jūnijā, nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma
teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu
(zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu,
nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.
Par šī punkta pārkāpšanu Reģionālā pašvaldības policija
var piemērot administratīvo sodu fiziskām personām līdz
200 latiem, juridiskām personām – līdz 1000 latiem.
Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
179. pants par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, proti, par
kūlas dedzināšanu, paredz naudas sodu fiziskām personām
no 200 līdz 500 latiem vai pat administratīvo arestu uz laiku
līdz 15 diennaktīm.
Inga Auziņa

Reģionālajā pašvaldības
policijā martā

• Reģistrēti izsaukumi – 319, reģistrēti ģimenes un
kaimiņu konflikti – 21, iestādes, kurām nepieciešama
palīdzība, – 6, jebkāda veida darbība, kas rada troksni un
traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 10, izsaukumi, kas
saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 11,
gulošas personas alkohola reibumā, – 19, izsaukumi, kas
saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 9, izsaukumi, kas
saistīti ar smēķēšanu neatļautā vietā – 8, izsaukumi, kas saistīti
ar kautiņa izdarīšanu – 1, izsaukumi, kas saistīti ar to, ka
kāda persona laužas durvīs, – 3, Valsts policijai nepieciešama
palīdzība – 1, cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm – 233.
• Saņemti 19 iesniegumi.
• Aizturētas trīs personas.
• Nogādātas sešas personas uz mājokli.
• Sastādīti 60 administratīvie protokoli: par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā –
8, par atkārtoti gada laikā alkohola lietošanu vai atrašanos
alkohola reibumā sabiedriskajā vietā – 2, par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu – 2, par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu,
pārvietošanos diennakts tumšajā laikā bez atstarotāja – 19, par
smēķēšanu neatļautās vietās – 7, par smēķēšanu, ja to izdarījis
nepilngadīgais – 2, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas
Latvijas teritorijā – 4, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas
Latvijas teritorijā – 5, par īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 2, par Latvijas valsts
karoga nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas
pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās – 2, par augošu
koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu – 1, par elektroenerģijas,
siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 5 administratīvie protokoli.
• Sastādīts 31 administratīvo pārkāpumu protokols/
paziņojums 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.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 10 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī martā

• Reģistrēti 98 notikumi, no tiem 22 noziegumi, par ko
uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 1, zādzības
no juridiskām personām piederošiem objektiem – 4, zādzības
no dzīvokļiem – 3, zādzības no veikala – 2, zādzības no
automašīnām – 1. Nozagts viens auto. Atrastas mirušas
trīs personas. Reģistrēts viens krāpšanas gadījums, viens
šaujamieroču neatļautas izgatavošanas, iegādāšanas un
glabāšanas gadījums, divi noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu,
divi noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību, viens mantas tīšas iznicināšanas un bojāšanas gadījums.
• Atklāti 5 noziegumi: viens par zādzības izdarīšanu mazos apmēros, viens par zādzības izdarīšanu no dzīvokļiem,
viens par vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšanu, viens
par narkotisko vielu izgatavošanu, viens par šaujamieroču
neatļauta izgatavošanu, iegādāšanu, glabāšanu.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas divas personas, nevienai no tām netika piemērots drošības līdzeklis, kas
saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., – apcietinājums.
• Pieņemti 26 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 4, par tīša
pases bojāšanu – 1, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites
jomā z– 3, par sīko huligānismu – 3, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 5, par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu – 1, par nepakļaušanos
policijas darbinieka likumīgajām prasībām – 1, par apzināti
nepatiesa speciālo dienestu izsaukšanu – 1.

Ķekavas Novads
2013. gada 9. aprīlis

10 Kultūra

Foto P. Āboltiņš

Muzejs meklē dziesmu svētku liecības

Doles Lasāmā kluba jauktais koris. Vadītājs skolas pārzinis Pēteris Leitis (1. rindā vidū), Doles Tautas namā, 1932.
Ķekavas novadpētniecības muzejs
dziesmu svētku gaidīšanas un gata
vošanas laikā aicina novadniekus –
gan dziesmu svētku dalībniekus, gan
skatītājus – pārlūkot savus arhīvus,
lai dāvinātu muzejam dažādu laiku
dokumentus, fotogrāfijas, lietiskos
priekšmetus, kā arī savus dziesmu
svētku piedzīvojumu un pārdzīvoju
mu stāstus.
Šobrīd muzejā ir Trešo dziesmu svētku
(1888) dalībnieka Jura Simenova portrets.
Bet varbūt kādā privātā albumā vēl glabājas
Doles Labdarības biedrības vīru kora kopējais foto?
Muzejā ir Doles Lasāmā kluba jauktā
kora (piedalījās 1931., 1933. un 1938. gada

dziesmu svētkos; darbojās Doles Tautas
namā Ķekavā), kā arī vairāku tā dalībnieku fotogrāfijas, taču nav Katlakalna bibliotēkas biedrības kora (piedalījās 1938.
gadā) un Latviešu kultūras veicināšanas
biedrības Daugmales nodaļas kora (piedalījās 1933. gadā) fotogrāfiju. Pēc uzvārdiem spriežot, atsevišķi Mācītājkalna (tag.
Valdlauču) iedzīvotāji piedalījās Bišumuižas-Ziepniekalna korī (1933. gadā).
Par padomju laika sākumposma kolektīviem vairāk materiālu – fotogrāfiju –
ir saistībā ar to darbību vispār un dalību
rajonu (Baldones, Ogres, Rīgas, Siguldas)
dziesmu svētkos, bet muzejam nepieciešama precīza informācija un materiāli
par dalību tā dēvētājos republikāniskajos
(īpaši par 1948., 1950., 1955., 1960., 1965.,
1970. gadu). Domājams, ka par laiku no
1973. līdz 1985. gadam (kā arī par atjaunotās Latvijas laiku) informācija jau ir apkopota un saglabāta pagastu pašreizējās kultūras iestādēs un kā šāds kopums pieejams
gan muzejam, gan plašai sabiedrībai.
Pārcilāsim atmiņu pūru, pārcilāsim
lādes un skapju plauktus! Varbūt kāda
dzimta vēl glabā 1930. gadu dziedātāju
un dejotāju Lielvārdes tērpu vai pirmo
pēckara gadu Rucavas tērpu? Varbūt kādai Kaucmindes mājturības skolu beigušajai novadniecei bija pašas gatavots vēl
cita novada tērps? Varbūt ir saglabājušies
1920. gados populārie pusgarie svītrainie
brunči, balto darbu tehnikas priekšautiņi
un apaļās saktveida brošas? Varbūt bēniņos vēl glabājas ne tikai veci albumi, bet
arī svētku programmas, ielūgumi, plakāti, avīžu un žurnālu raksti, atklātnes un
vēstules? Lielu daļu vēsturiskas informācijas par dalību dziesmu un deju svētkos
var gūt arī portālā parkultūru.lv sadaļā
Dziesmu un deju svētki.
Ceļā uz dziesmu svētkiem ļausimies
dāvināšanas priekam, papildinot visiem
pieejamo Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumu!
Velta Strazdiņa,
Ināra Rumbina

Dodies uz karikatūru izstādi Pa-smejies!
Kalendārs rāda aprīli, bet aiz loga
snieg sniegs. Ja jau daba tā jokojas,
tas jādara arī mums. Ķekavas novad
pētniecības muzejs izstāžu zālē piedā
vā aplūkot jau tradicionālo karikatūru
izstādi Pa-smejies.
Smaida mūsu profesionālie karikatūristi Zemgus Zaharāns, Gatis Šļūka, Pāvels
Hafizovs, Roberts Cinkus, Kristaps Auzenbergs, kā arī 149 skolēni no visas Latvijas. Aktīvi šogad piedalījās Ķekavas novada izglītības iestādes – Ķekavas vidusskola,
Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna sākumskola un Ķekavas Mākslas skola.
Tie, kuri netika uz Joku dienu 1. aprīlī,
apmeklē izstādi tagad. Pirmie, protams,
paši autori no Ķekavas vidusskolas 5. un

6. klasēm ar skolotāju Rainu Sulu un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni ar skolotāju
Andi Līkansi.
Gaidām arī citus autorus, lai jūs varētu paskatīties gan uz saviem izstādītajiem
darbiem, gan novērtēt citu
konkursantu karikatūras
un komiksus.
Atgādinām, ka muzejs ir atvērts arī sestdienās plkst. 9–14,
bet darba dienās
tas pieejams darba laikā katru
dienu. Esat laipni gaidīti!
Aija
Grīnvalde
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Jauno vieglatlētu panākumi Talsos

Ķekavas novada sporta skolas jaunākie vieglatlēti kopā ar trenerēm

Mūsu riteņbraucēji trenējas Slovākijā
Ņemot vērā, ka Latvijas
ģeogrāfiskais izvietojums
ir nelabvēlīgs riteņbrauk
šanas mācībām un treni
ņiem, it sevišķi pavasara
sagatavošanās periodam,
pirms sezonas pirmajiem
startiem ir nepiecie
šama
pirmsezonas galvenā saga
tavošanās mācību treniņu
nometne ārzemēs, kas ir
vairāk uz dienvidiem.
No nometnes vietas Slovākijā
Tur ir siltāks un labākas iespējas sagatavoties atbildīgiem startiem 2013. gada vasaras
sezonai – tradicionālajam Baložu velokrosam, Latvijas čempionātam gan šosejā, gan
MTB maratonos, jaunatnes olimpiādei un
citām sacensībām. Šim nolūkam Ķekavas
novada sporta skolas riteņbraukšanas grupas audzēkņi no 21. marta līdz 7. aprīlim
aizvadīja mācību treniņu nometni Slovākijā (Hakovce), kas jaunajiem sportistiem
aizritēja ļoti spraigi ar intensīvu darbu, jo ik
dienu notika divi nopietni treniņi.
Patlaban riteņbraukšana ir viens no

sporta veidiem, ko kā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu piedāvā
Ķekavas novada sporta skola. Šobrīd riteņbraukšanā trenējas 16 Ķekavas novada
bērni.
Šis sporta veids nodrošina riteņbraukšanas tehnikas pamatu apguvi, attīsta un
pilnveido fizisko sagatavotību, veicina interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu,
sekmē garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanos. Treniņu norises vieta
Ķekavas novadā ir Baložu pilsēta.
Vaira Kumermane

Sacensību kalendārs
Datums
12. aprīlī plkst. 18
13. aprīlī plkst. 10
13. aprīlī plkst. 10
17. aprīlī plkst. 19.45
19. aprīlī plkst. 18
20. aprīlī plkst. 11
20. aprīlī plkst. 11
20.–21. aprīlim 10
27. aprīlī plkst. 10
27. aprīlī plkst. 10
27. aprīlī plkst. 9
28. aprīlī plkst. 10
11. maijā plkst. 10
12. maijā plkst. 11
13. maijā plkst. 18

Vieta
Krodziņš Zebra
Pie Baložu vidusskolas
Pie Baložu vidusskolas
Ķekavas sporta klubs
Krodziņš Zebra
Rāmavas 27
Daugmales pamatskola
Ķekavas sporta klubs
Pie Baložu vidusskolas
Pie Baložu vidusskolas
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Pie Baložu vidusskolas
Daugmales pamatskola
Baložu mežs

Sacensības
Ķekavas novada čempionāts zolītē, 3. posms
Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības Baložu Velodrošība 2013, 1. posms
Baložu Velokross 2013 1. posms
Entuziastu līgas basketbola spēle (siev.) Ķekava–Sēnes
Ķekavas novada čempionāts zolītē, 4. posms
Ķekavas novada svarbumbu celšanas čempionāts
Daugmales atklātais novusa turnīrs
Andra Eglīša kausa izcīņa basketbolā
Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības Baložu Velodrošība 2013, 2. posms
Baložu Velokross 2013, 2. posms
Latvijas čempionāta fināls novusa dubultspēlēs
Andra Eglīša kausa izcīņa basketbolā
Baložu Velokross 2013, 3. posms
Daugmales atklātais strītbola turnīrs
Baložu Bizons 2013, 1. posms

foto: No sportistu arhīva

Lieldienu kausā, startējot jauniešu grupā (1996.–
1997. dz. g.) Sindija Bukša izcīnīja trīs uzvaras – tāllēkšanā,
60 m barjerskrējienā un 60 m skrējienā. Lodes grūšanā
Kristaps Geks izcīnīja otro vietu, uzstādot jaunu personisko rekordu, savukārt Marta Šaboviča lodes grūšanā
ieguva trešo vietu. Pie pieaugušajiem startēja Signija
Brūniņa, iegūstot pirmo vietu 60 m barjerskrējienā.
Savukārt Talsu novada vieglatlētikas sacensībās telpās startēja Ķekavas novada sporta skolas jaunākie vieglatlēti. Startējot E grupā (2004.–2005. dz. g.), Mārtiņš
Pundiņš izcīnīja trīs uzvaras – tāllēkšanā, pildbumbas
mešanā un 60 m skrējienā. Kārlis Egle ieguva divas
trešās vietas – 60 m skrējienā un pildbumbas mešanā.
Trešo vietu tāllēkšanā ar rezultātu izcīnīja Ansis Cīrulis,
bet Meldra Vītola – otro vietu tāllēkšanā.
Savukārt D grupā (2002.–2003. dz. g.) Linda Kreicuma
ieguva trešo vietu pildbumbas mešanā.
Apsveicam Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētus
un viņu treneres Vairu Kumermani un Anitu Koziču.
Vineta Bērziņa

foto: No sporta skolas arhīva

Martā Ķekavas novada sporta skolas jaunie vieglat
lēti ar panākumiem piedalījās Talsu novada vieglat
lētikas sacensībās telpās un Talsu novada atklātajās
sacensībās Lieldienu kauss, informē sporta skolas
direktores vietniece izglītības jomā Vaira Kumermane.

12 afiša
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
20. aprīlī
Ķekavas novada mazo vokālistu konkurss Odziņa 2013.
plkst. 12 un 15
(3–4 gadus veco vecuma grupa un 5–6 gadus veco vecuma grupa).
Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
19. aprīlī plkst. 20 Vienlaicīgi visā Latvijā! Prāta vētra un Laima dāvina koncertfilmu Vēl viena klusā daba. Bezmaksas
ieejas kartes: www.ekase.lv.
18. maijā plkst. 22 Novadpētniecības muzeja rīkotās Muzeju nakts ietvaros
M.Zīverta lugas Zaļā krūze izrāde Jaunā Miltu teātra sniegumā. Ieeja bez maksas.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
10. aprīlī plkst. 18 Vokālās studijas Karamele mazo solistu koncerts Pepijas dziesmu koferis. Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga
karti bez maksas.
13. aprīlī plkst. 18 Liliputu cirks no Ukrainas. Biļetes: Ls 2, nopērkamas Baložu bibliotēkas lasītavā. Bērniem līdz 3 gadu
vecumam bez maksas un ieeja kopā ar pieaugušo.
19. aprīlī plkst. 20 Vienlaicīgi visā Latvijā! Prāta vētra un Laima dāvina koncertfilmu Vēl viena klusā daba.
Bezmaksas ieejas kartes: www.ekase.lv.
20. aprīlī plkst. 18 Erudīcijas vakars Iepazīsti Libānu – starpkultūras festivāla Otrpus Vidusjūrai ietvaros. Ieeja bez maksas.
21. aprīlī plkst. 13 Danskovītes komēdija Ontans i rodne, Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva Palādas viesizrāde.
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50.
11. maijā plkst. 14 Mātes dienai veltīts senioru ansambļa Atvasara un draugu koncerts.
Ieeja bez maksas.
18. maijā plkst. 12 Diānas Zandbergas klavierspēles audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
13. aprīlī plkst. 12 IK Vecie draugi – tikšanās. Viesojas Jaunais Miltu teātris. Ieejas maksa – Ls 3, ar Drauga karti Ls 2, kluba
biedriem bez maksas.
19. aprīlī plkst. 20 DONS ar koncertprogrammu Signāls. Biļetes Ls 5, ar Drauga karti Ls 4,var iegādāties Kultūras
informācijas centrā Liiba un Katlakalna Tautas namā.
20. aprīlī plkst. 19 Improvizācijas teātru saspēle Improfests Nr.2. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, nopērkamas pirms pasākuma.
4. maijā plkst. 16 Starpnovadu deju festivāls Trejdeviņi Tēvu zemē - piedalās Katlakalna Tautas nama deju kolektīvi un
TN pagalmā
draugi.
11. maijā plkst. 12 IK Vecie draugi tikšanās Par saknēm, ceļiem un dzimtām... Ieejas maksa Ls 3, ar Drauga karti Ls 2, kluba
biedriem bez maksas.
12. maijā plkst. 14 Mātes dienai veltīts mīļkoncerts Tas no manas mazās sirds... Ieeja bez maksas.
no 1. maija līdz
Fotoizstāde Lepnums par saviem tautas tērpiem
1. jūnijam
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
12. aprīlī plkst. 20 TDA Zīle – jubilejas koncerts 100 grami Zīles! Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
13. aprīlī plkst. 19 TDA Zīle 45 gadu jubilejas koncerts 100 grami Zīles! Ieeja tikai ar ielūgumiem.
16. aprīlī plkst.
Liliputu cirks no Ukrainas.
18.30
Biļetes: Ls 2, nopērkamas Ķekavas kultūras namā.
Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas, kopā ar pieaugušo.
27. aprīlī plkst. 16 Mūsdienu deju festivāls Dejas spēle 2013. Ieejas maksa Ls 1,00, ar Drauga karti bez maksas.
4. maijā plkst. 18 Latvijas koru akcija Ar dziesmu par Latviju.
11. maijā plkst. 13 Mātes dienai veltīts bērnu kolektīvu koncerts Māmiņai par prieku. Ieeja bez maksas.
19. maijā plkst. 13 Tradicionālais rokdarbu pulciņa Labieši darbu demonstrējumu pasākums.
Ieejas maksa Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
14. aprīlī plkst. 17 Daugmales multifuncionālajā centrā (DMC) filma Mammu, es Tevi mīlu.
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, nopērkamas vienu stundu pirms seansa.
16. aprīlī plkst.
DMC - Liliputu cirks no Ukrainas. Biļetes: Ls 2 nopērkamas 1 h pirms izrādes.
14.30
Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas, kopā ar pieaugušo.
19. aprīlī plkst. 20 Vienlaicīgi visā Latvijā! Prāta vētra un Laima dāvina koncertfilmu Vēl viena klusā daba.
Bezmaksas ieejas kartes: www.ekase.lv.
12. maijā plkst. 14 Koncerts Mātes dienai Mans mantojums.
Viesos Rīgas VEF kultūras pils vīru vokālais ansamblis. Ieeja bez maksas.
18. maijā plkst.
Pagasta centrā Ģimenes diena ar rotaļām, atraktīvām sacensībām un koku stādīšanu.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 15. jūnijam
Latvijas karikatūristu un skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursa Pa-smejies – dalībnieku darbu izstāde Zaļais mežs.
No 12. aprīļa līdz Ceļojošā izstāde Ķekavas novadā – Daugmalē.
17. maijam
18. maijā plkst.
Muzeju nakts Zaļais mežs.
19–1
Ekspozīcijas muzejā Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads.
Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos saziņas tīklos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://twitter.
com/parkulturu un vietnē www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
April, april! – 1. aprīlis Joku diena
10.–30. aprīl
Veselā miesā, vesels gars! – 7. aprīlī Pasaules veselības diena
Dzīve un darbi – 8. aprīlī dzejniekam Leonīdam Breikšam 105
Es izlasīju – man patika! Izlasiet arī jūs! – grāmatas iesaka lasītāji
10. aprīlī–14. maijā Izstāde no cikla: Visa zeme skanēt skan! – Tuvojas XXV Vispārējie latviešu dziesmu un XV Deju svētki
Tev mūžam dzīvot, Latvija! – 4. maijā LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
2.–10. maijā
2.–14. maijā
Zvaigznes uz ceļiem – 3. maijā dzejniekam Imantam Ziedonim 80
Mana mīļa māmulīte – 12. maijā Mātes diena
Dārza darbi pavasarī
Muzeji aicina! 18. maijā Muzeju diena
Jaušības un nejaušības – 29. maijā rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam 80
15. aprīlī plkst. 19
Erudīcijas vakars Iepazīsti Vāciju
Bibliotēku nedēļā:
24. aprīlī plkst. 10
Pasaku maisā – tikšanās ar aktrisi, bibliotekāri un brīnišķīgu leļļu autori Ingunu Radziņu
25. aprīlī plkst. 18
Latviešu likteņu zīmētāji – tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri un rakstnieku Vladimiru Kaijaku
29. aprīlī plkst. 18
Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
1.–14. maijā
Izstāde Imantam Ziedonim – 80
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
10.–13. aprīlī
Dzejniekam Leonīdam Breikšam –105
14.–20. aprīlī
Bērzs – dzīvības koks; viss par bērza dziednieciskajām īpašībām
30. aprīlī–1. maijā
Latviešu rakstniekam, novadniekam Alfrēdam Dziļumam jubileja
3.–8. maijā
Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena
9.–11. maijā
Izstāde veltīta Eiropas dienai
12.–14. maijā
Ar sauli sirdī – Mātes dienai veltīta izstāde
25. aprīlī plkst. 18
Katlakalna bibliotēkas lasītāju tikšanās ar rakstniekiem M. Svīri un V. Kaijaku Baložu bibliotēkā
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
10. aprīlī–14. maijā Ceļā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Sieviešu kora Daugaviete ceļš uz
Dziesmu svētkiem – Novadpētniecības materiālu izstāde
3.–15. maijā
Dzejniekam Imantam Ziedonim – 80
4.–15. maijā
LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
9.–14. maijā
Eiropas diena
12.–14. maijā
Mātes vaigam pieglaužos
10., 17., 24. aprīlī un
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
8. maijā 10.30

Biļetes: Ls 1.00, ar Drauga karti bez maksas

Gaismas iela 17, www.parkulturu.lv, www.tda-zile.lv

