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Sapnis par jaunu sākumskolu
Ķekavā piepildījies
Šī diena noteikti paliks kā viens no būtiskākajiem atskaites punktiem Ķekavas vēstures
kartē. Un visi šī sapņa īstenotāji šobrīd var
būt gandarīti, ka, neraugoties uz viedokļu
daudzveidību, ceļā sastaptajām grūtībām
un smagu darbu, ir spēts vienoties kopīga
mērķa labā – līdz ar pirmo skolas zvanu
1. septembrī tika atklāts jaunās Ķekavas
sākumskolas pirmais korpuss, kurā mācības
šogad sāka vairāk nekā 160 bērnu.
Bet tas ir tikai ceļa sākums, jo 15. augustā pašvaldība ar iepirkumā izvēlēto
uzņēmumu SIA Abora, kura arī būvēja
sākumskolas jaunatklāto korpusu, noslēdza līgumu par Ķekavas sākumskolas
2. kārtas būvniecību. Augustā jau sākusies
otrā kārta, kurā plānots uzcelt vēl divas
ēkas – vienā no tām tiks izveidots mācību
korpuss trijos stāvos, bet otrā tiks apvienots moderns ēdināšanas bloks un plaša,
standartiem atbilstoša aktu zāle. Līdz ar
šo mācību korpusa pabeigšanu nākamā
gada beigās sākumskolā kopumā varēs
pulcēt aptuveni 700 bērnu.
Uz jaunās Ķekavas sākumskolas atklāšanu bija ieradušies ne tikai visi Ķekavas
vidusskolas 1.–4. klašu skolēni, kuriem šis
pasākums bija vienlaikus arī pirmais skolas
zvans, bet arī novada iedzīvotāji, kuri vēlējās piedalīties šajā novadam tik vēsturiskajā
brīdī. Pēc svinīgā pasākuma ikviens varēja
aplūkot jaunās sākumskolas telpas.
Paldies visiem, kas pašaizliedzīgi un
ar atbildību iesaistījās jaunās Ķekavas
sākumskolas būvniecībā un skolas atklāšanas pasākuma veidošanā!
Vineta Bērziņa
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2013. gada 1. septembris būs īpašs
ne tikai pirmklasniekiem, kas šogad
sāks skolas gaitas, bet arī visiem novadniekiem, jo ir piepildījies vairāku
gadu desmitus lolotais sapnis par
jaunu, plašu un modernu sākumskolu
Ķekavā.

Latvijas Valsts prezidenta apsveikums Ķekavas sākumskolas ēkas atklāšanā

Godājamie skolēni, skolotāji un vecāki!
Sirsnīgi sveicu jūs Ķekavas sākumskolas jaunās ēkas pirmā korpusa
atklāšanā un jaunajā mācību gadā!
Pateicos visiem, kas ieguldījuši savas idejas un darbu, lai īstenotos
daudzu ķekaviešu vairākus gadu
desmitus lolotā iecere!
Jaunuzceltā skola – tas ir nozīmīgs notikums gan šeit, Ķekavas

novadā, gan arī visā Latvijā. Esmu
pārliecināts, ka skaistās mācību telpas skolēnus mudinās ar vēl lielāku
prieku un gandarījumu apgūt jaunas zināšanas un prasmes, savukārt skolotājiem patīkamā darba
vide vairos degsmi nesavtīgi nodot
savu pieredzi un zināšanas skolēniem, kuri veidos gan Ķekavas

novada, gan arī visas Latvijas
nākotni.
Novēlu veiksmi un neatlaidību
arī turpmāk, īstenojot Ķekavas
sākumskolas nākotnes attīstības
ieceres! Daudz noderīgiem atklājumiem un labiem darbiem pilnu
jauno mācību gadu!
Patiesā cieņā, Andris Bērziņš
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Izglītības kvalitāte
kā izaicinājums
Šis mācību gads
Ķekavas novadā ir
īpašs – daļa bērnu
sāka mācības jaunajā Ķekavas sākumskolas 1. korpusā,
un Daugmalē beidzot ir bērnudārzs!
Ieva Stefensena
Bērnu attīstībai un
izaugsmei
labvēlīga vide šajās izglītības iestādēs ir nodrošināta – par to prieks. Tagad jāturpina
strādāt, lai līdzvērtīgos, mūsdienīgos un
dzīvesprieku raisošos apstākļos varētu mācīties arī citi bērni.
Taču patiesi gandarīti varēsim būt
vien tad, kad spēsim piedāvāt ne tikai
sakārtotu vidi, bet arī konkurētspējīgu
izglītību mūsu bērniem šeit pat - vietējās
Ķekavas novada skolās. Vai tas ir iespējams, un kā to sasniegt?
Lai aizsāktu diskusiju par izglītības
kvalitāti Ķekavas novadā, noskaidrotu
bērnu vecāku viedokli par, viņuprāt,
pašreizējām problēmām izglītības jomā
Ķekavas novada izglītības iestādēs, aicinu visus Ķekavas novadā dzīvojošo
bērnu vecākus uz tikšanos 18. septembrī plkst. 19 Ķekavas vidusskolā, kas
tiek rīkota sadarbībā ar Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļas speciālistiem.
Tajā runāsim arī par Aukļu dienesta
darbību, par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, par profesionālās ievirzes skolu pieejamību, par vispārizglītojošo skolu profilēšanos un alternatīvo pedagoģiju, kā arī
par Jaunatnes iniciatīvu centru un tā aktivitātēm u. c. Atšķirībā no parastajām vecāku sapulcēm, šajā aicinu piedalīties arī tos
bērnu vecākus, kuri ir lēmuši par labu, piemēram, Rīgas skolām, vai arī pagaidām vēl
nav izlēmuši, kura mācību iestāde jaunajai
atvasei nākotnē būs vispiemērotākā. Mums
jāzina, kas jums ir vajadzīgs, lai iespēju robežās mēs jums to varētu sniegt, vai ne?
Aicinu arī rakstīt savus viedokļus un ieteikumus par risināmajām
problēmām izglītības jomā uz e-pastu
ieva.stefensena@kekava.lv. Uz tikšanos!
Patiesā cieņā,
Ieva Stefensena, Ķekavas novada domes
Izglītības komitejas vadītāja
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Daugmalē beidzot bērnudārzs

7. septembrī Daugmalē, pie jaunā
bērnudārza Namiņš, durvīm nepacietīgi, ar ziediem rokās pulcējās tā
mazie iemītnieki ar saviem vecākiem.
Beidzot pēc vairāku gadu gaidīšanas
bērnudārza būvniecības darbi ir noslēgušies, un jaunā ēka nodota bērnu
un pedagogu rīcībā.

Šajā bērnudārzā pirmsskolas izglītību iegūs
patlaban gandrīz 80 bērnu ne tikai no
Daugmales pagasta, bet arī no citām
Ķekavas novada apdzīvotajām vietām, kā arī
kaimiņu novadu ģimenes ir izlēmušas par
labu jaunajam Daugmales bērnudārzam.

Svētku reizē Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Valts Variks uzsvēra, ka
Daugmalē ir lieliskas priekšrocības – bērnudārzam blakus esošais baseins multifunkcionālajā centrā, kur bērni varēs apgūt peldētprasmi, kā arī videi draudzīgā domāšana, kas ir ļoti svarīga lieta šajā tik urbanizētajā un tehnoloģiskajā pasaulē.
Arī Daugmales pamatskolas direktors,
bērnudārza Namiņš juridiskais saimnieks
Andris Ceļmalnieks, aicināja vecākus izmantot šīs iespējas un izteica cerību, ka bērnudārza pulkam piebiedrosies arvien jauni
iemītnieki. Kā dāvanu no ēkas būvniecības
uzņēmuma Modus Būve A. Ceļmalnieks

saņēma atslēgu uz lielo zināšanu pasauli.
Jaunajā bērnudārzā paredzētas četras
grupas bērniem vecumā no 1,5 līdz sešiem
gadiem. Bērnudārza audzēkņi papildus
pirmsskolas izglītības programmai ne tikai
varēs doties peldēties (bērniem no trīs
gadiem peldētnodarbības būs obligātais
mācību priekšmets), bet arī saņemt audiologopēda palīdzību.
Atgādinām, ka Daugmales bērnudārza
būvniecība aizsākās 2007. gadā, tomēr
pilnībā to izdevās pabeigt tikai šogad,
Ķekavas novada pašvaldībai ņemot kredītu 500 000 latu apjomā.
Vineta Bērziņa

Latvijas
Pašvaldību
savienības
apsveikums
Latvijas Pašvaldību savienības vārdā sūtu
sveicienus 2013. gada Latvijas valsts absolūtajiem čempioniem izglītības distancē.
Tikai Ķekavas novadam bijis pa spēkam
skolas mācību gadu uzsākt ar divām jaunām izglītības iestādēm. Zinību dienā
pirmoreiz durvis vēra jaunā Ķekavas sākumskolas ēka, bet jau pēc dažām dienām
svinīgais lentes pārgriešanas brīdis pienācis
Daugmales bērnudārzā. Investīcijas izglītībā ir viens no tiem pašvaldības finanšu
ieguldījumiem, kurš orientēts nākotnē. Novēlu vistuvākajā nākotnē ķekaviešiem kļūt
arī par Latvijas čempioniem demogrāfijas
augstlēkšanas sasniegumos! Novada dome
tam radījusi visus priekšnoteikumus.
Ar cieņu,
Andris Jaunsleinis, priekšsēdis
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Pirms jaunā mācību gada 22. augustā
uz gadskārtējo izglītības darbinieku
konferenci Baložu vidusskolā pulcējās Ķekavas novada vispārizglītojošo
skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu direktori, vietnieki un skolotāji.
Konferences dalībniekus ar jaunā mācību
gada sākumu sveica Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors Aivars Liškovskis
un Izglītības daļas vadītājs Vitolds
Krieviņš, īpaši tika sumināti jaunie pedagogi, kuri šogad pievienojās Ķekavas novada mācību spēku kolektīvam.
Konferences laikā tika pārrunāti jaunumi 2013./2014. mācību gadā. Ar jaunumiem iepazīstināja Izglītības un zinātnes
ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo
izglītībā Baiba Bašķere.

Šogad atsevišķa konferences daļa
tika veltīta korupcijas draudiem skolēnu
un skolotāju vidū, par kuriem informēja
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas un novēršanas nodaļas galvenā speciāliste Arita Vīksna un Inta Nolle.
Lielāko dienas daļu konferences dalībnieki aizvadīja darba grupās, kur apsprieda tādas
tēmas kā lasīšanu veicinoša vide, skolēnu attiecību noslēpumainā pasaule, CETACEA un
digitālie mācību līdzekļi, talantīgas domāšanas principi, kā arī kvalitātes vadības sistēmas
ieviešanas iespējas izglītības iestādē.
Konferences noslēgumā ar pozitīvu un
iedvesmojošu lekciju jaunajam mācību gadam uzstājās Rīgas Juglas vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Rolands Ozols.
Pasākumu kopumā apmeklēja vairāk
nekā 200 novada pedagogu.
Artūrs Zālītis
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Konferencē pulcējas novada pedagogi

Pedagogu konference Baložu vidusskolā

Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki jau pirmajās skolas dienās līdz
ar bērniem devās uz skolu, lai sākumskolas vecuma audzēkņiem stāstītu
par drošību uz ielas, īpašu uzmanību
vēršot uz ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanu gājējiem, atstarotāju lietošanas nozīmi, uzvedību uz ielas,
skolā un transportā.
Pirmajā septembra nedēļā likumsargi tikās
ar Ķekavas sākumskolas, privātās pamatskolas Gaismas tilts 97, Ikšķiles sākumsko-

las un Vangažu sākumskolas bērniem.
Kā uzsver Reģionālās pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu speciāliste Guna
Briuņa, “mēs vēlamies bērniem būt uzticami draugi, kas interesanti pastāsta par
viņu drošībi gan skolā, gan mājās tik svarīgām lietām, kas būtu noteikti jāliek aiz
auss, lai sevi pasargātu un izvairītos no
nepatīkamām situācijām”.
Lai gan Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku viesošanās ar izglītojošām
lekcijām skolās notiek ik gadu, tomēr šeit
vietā būtu jāatgādina visiem labi zināmais

teiciens: atkārtošana – zināšanu māte!
Bērniem, atgriežoties no vasaras brīvlaika,
kad valda pavisam cits dienas ritms, mācītais jau ir mazliet piemirsies, tādēļ laikus
veiktie preventīvie izglītojošie darbi, lai
pasargātu bērnu no nedrošām situācijām,
ir ļoti būtiski.
Neraugoties uz pašvaldības policistu sniegto informāciju izglītības iestādēs,
Reģionālā pašvaldības policija aicina arī
vecākus vēlreiz ar saviem bērniem pārrunāt drošības jautājumus.
Vineta Bērziņa
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Izglītos sākumskolas bērnus par drošību

Policijas uzticamie palīgi

Ieteikumi bērna drošībai
DROŠĪBA UZ IELAS
Tumšajā laikā lieto atstarotājus

Diennakts tumšajā laikā pie apģērba jāpiestiprina atstarotājs vai līdzi jāņem lukturītis, lai autovadītājs varētu laikus pamanīt
gājēju ceļa malā vai velosipēdistu uz ielas
braucamās daļas. Ārpus apdzīvotām vietām
gājējam jāiet gar ceļa malu pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.

ka atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem,
šķērsojot ielu pa gājēju pāreju, no velosipēda
ir jānokāpj. Ielās, kur ir ierīkots veloceliņš,
velosipēdistiem ir atļauts braukt tikai pa
veloceliņu. Vietās, kur ārpus krustojumiem
veloceliņš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme
netiek regulēta, riteņbraucējiem jādod ceļš
transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo brauktuvi.

Velosipēdistam jāievēro tie paši noteikumi, kas autovadītājam

Ejot kājām vai braucot ar riteni,
neklausies mūziku ar austiņām

Braucot pa ielas brauktuvi, uz velosipēdistu
attiecas visi tie paši satiksmes noteikumi,
ceļa zīmes un luksoforu signāli, kas autovadītājiem. Veicot pagriezienu manevrus uz ielas,
arī velosipēdistam ir jārāda pagrieziena signāli. Tie paziņos autovadītājiem par gaidāmo
riteņbraucēja manevru un novērsīs potenciālas avārijas situācijas.

Uz ietves priekšroka ir gājējam,
nevis riteņbraucējam

Ja velosipēdists brauc pa gājēju ietvi, tad
viņam ir jādod priekšroka gājējiem. Braucot
pa gājēju ietvēm, velosipēdisti var izmantot
zvaniņu – tas palīdzēs izvairīties no konfliktsituācijām un informēs gājējus par velosipēdista tuvošanos.

Ar velosipēdu šķērsojot ielu pa gājēju
pāreju, no velosipēda ir jānokāpj
Braucot ar velosipēdu, ir būtiski atcerēties,

Pārvietojoties kājām vai ar velosipēdu, nevajadzētu lietot mūzikas atskaņošanas ierīces
ar austiņām, jo mūzikas klausīšanās neļauj
laikus sadzirdēt transportlīdzekļa tuvošanos
un tā traucē reaģēt uz satiksmes situāciju.

Nelielies publiski ar savām mantām,
ko varētu iekārot zagļi

Zagļiem un laupītājiem visvieglākie upuri ir
bērni, jo viņi ir fiziski vājāki. Visbiežāk nauda,
mobilie telefoni un citas personīgās mantas
tiek atņemtas nepilngadīgajiem. Lielākajā
daļā gadījumu vainīgās personas ir bijušās pazīstamas ar cietušo, un draugs apzog draugu,
vai arī to pēc savstarpējas vienošanās izdara
trešā persona.
Kā izvairīties no laupītājiem? Pirmkārt,
nekad nevajadzētu karināt telefonu kaklā vai
jebkādi citādi lielīties ar to. Otrkārt – ja kāds
nepazīstams cilvēks palūdz uz mirklīti tālruni
piezvanīt vai uzpīkstināt, nedrīkst viņam to

dot, jo tālrunis, visticamāk, netiks atdots.
Bērnam ir svarīgi apzināties, ka viņa veselība ir svarīgāka par jebkuru mantu, tādēļ,
ja tiek izteikti fiziski draudi, tie ir jāuztver nopietni. Ja ir iespējams aizbēgt, tad labāk bēgt
uz kādu sabiedrisku vietu, piesaistot cilvēku uzmanību ar kliedzieniem. Ja tuvumā
neviena nav, labāk atdot to, ko laupītājs
prasa, un uzreiz vērsties policijā, un ziņot arī
vecākiem.

Nerunā ar svešiniekiem uz ielas

Lai pasargātu sevi no svešu cilvēku ļaunajiem nodomiem, nedrīkst iesaistīties diskusijās ar svešiniekiem, pieņemt no tiem
dāvanas, atklāt personīgu informāciju un jāizvairās no pārlieku draudzīgiem cilvēkiem.

DROŠĪBA MĀJĀS
Pārrunāt ar bērnu ugunsdrošību un
elektropreču drošu lietošanu
Ja rodas ārkārtas situācija, kad skolēns ir jāatstāj bez uzraudzības viens pats mājās, tad
noteikti jāpastāsta bērnam par drošības noteikumiem, kas jāievēro. Visupirms – ugunsdrošība un elektroierīču droša lietošana.
Nākamais solis – pasargāt bērnu pret ļaundariem, kas varētu iekļūt dzīvoklī.

Durvīm jābūt aizslēgtām

Vienmēr jāpārliecinās, vai durvis ir aizslēgtas.
Nekad nedrīkst atvērt durvis nepazīstamai
personai, arī tad, ja cilvēks aiz durvīm apgal-

vo, ka pazīst vecākus. Neatbildēt uz jautājumiem, ko uzdod svešs cilvēks. Būtu labi,
ja durvīs būtu ierīkota durvju actiņa.

Neatbildi uz nezināmiem zvaniem

Uz nepazīstamu cilvēku tālruņa zvaniem
vislabāk būtu atbildēt, ka tētis guļ, bet
mamma ir ļoti aizņemta, neatklājot to, ka
bērns ir viens mājās. Prom dodoties, ir labi
atstāt ieslēgtu televizoru, jo tas ne tikai
izklaidēs bērnu vecāku prombūtnes laikā,
bet arī radīs iespaidu, ka mājās ir daudz
cilvēku. Atstājiet bērnam uzticama kaimiņa
tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā viņš var tam piezvanīt.

Ja pamani ko aizdomīgu

Ja pie savas mājas vai dzīvokļa durvīm
bērns pamana kaut ko aizdomīgu (uzlauztas durvis, izsistu logu vai ko citu), nekādā
gadījumā nedoties iekšā, bet zvanīt vecākiem vai policijai.
Ja pie mājas vai kāpņu telpā redzams
kāds aizdomīgs, līdz šim neredzēts cilvēks,
labāk neatslēgt dzīvokļa durvis, bet doties
uz kādu sabiedrisku vietu, piezvanīt vecākiem vai dodies pie labi pazīstamiem kaimiņiem.
Ja kas atgadās, jāzvana pa tālruni 112
vai Reģionālajai pašvaldības policijai
pa diennakts tālruni 67937102, jānosauc adrese un jāpastāsta, kas noticis.
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4 Novada ziņas
SIA Baložu komunālā saimniecība, ievērojot labas pārvaldības principa elementus, saviem klientiem, kuriem izveidojies parāds par apsaimniekošanu un
saņemtajiem pakalpojumiem, sāk akciju
Parāds nav brālis, kas ilgs no šā gada
26. augusta līdz 30. septembrim, piedāvājot klientiem iespēju šajā laikā noslēgt
izlīgumus par pakāpenisku parāda atmaksu (līdztekus veicot aktuālā rēķina
apmaksu pilnā apmērā), nepiemērojot
soda procentus.
Noslēdzot izlīgumu par pakāpenisku
parāda atmaksu, tiks izveidots individuāls parāda atmaksas grafiks ar maksimālo
termiņu līdz diviem gadiem. Aprēķinot
maksājuma apmēru, tajā netiks iekļauta
kavējuma nauda, proti, līgumsods, kas
izveidojies līdz izlīguma noslēgšanas brīdim, bet līdztekus būs jāveic aktuālo rēķinu apmaksa pilnā apmērā.
“Šādu ideju mēs apspriedām Baložu
komunālās saimniecības valdes sēdē, un
valde to vienbalsīgi atbalstīja, jo daudziem
Baložu pilsētas iedzīvotājiem ir izveidojušies parādi par nenomaksātajiem rēķiniem. Mūsu mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem šo sāpi atrisināt, nevis iekasēt soda
procentus un sākt tiesas darbus. Mēs ceram, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi un, sākot
jauno apkures sezonu, izmantojot noslēgtos izlīgumus un vienojoties par parāda
atmaksas grafiku, jutīsies daudz labāk
un akcijas rezultāts būs sekmīgs,” uzsver
SIA Baložu komunālā saimniecība valdes
priekšsēdētājs Juris Milts.
SIA Baložu komunālā saimniecība aicina
interesentus ierasties pieņemšanas laikā
pirmdienās plkst. 17–19 vai zvanīt pa tālr.
29462280 vai 27762281 un vienoties par
citu apmeklējuma laiku.
Baložu komunālā saimniecība

Atjaunos 12. maršruta
autobusa galapunktu
Septembrī tiks sākta rekonstrukcija 12. maršruta autobusa galapunktam
pie dārzkopības sabiedrības Ziedonis.
Paredzēts atjaunot pieturas platformu, kā
arī izveidot jaunu pieturvietas nojumi.
Rekonstrukcijas plānotais ilgums – viens
mēnesis.

Jaunas ceļa zīmes
Baložos un Rāmavā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un
iedzīvotāju drošību Baložos un Rāmavā,
Ķekavas novada dome nolēma uzstādīt
jaunas ceļa zīmes.
Baložos Gāzes ielā, Titurgas ielā un
Lakstīgalu ielā tiks uzstādītas ceļa zīmes
nr. 121 Bērni, darbus veiks SIA Ķekavas
sadzīves servisa centrs.
Savukārt ceļa zīmes nr. 710 Strupceļš
tiks uzstādītas Ozolkalna ielas krustojumā
ar Rāmavas ielu Rāmavā. Ceļas zīmju uzstādīšanu veiks Ozolkalna ielas iedzīvotāji
par saviem līdzekļiem.
Vineta Bērziņa

Ceļi Ķekavas novadā kļūst labāki
Pļavniekkalna ielas ietve un jaunais luksofors pie Pļavniekkalna sākumskolas
Piesaistot gan Eiropas Savienības
finansējumu, gan atlicinot līdzekļus
pašvaldības budžetā, Ķekavas novadā
pakāpeniski tiek uzlabots pašvaldībai
piederošu ceļu un ielu stāvoklis.
Noslēdzoties Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajiem projektiem, ir atvērtas satiksmei Nākotnes iela Ķekavā un Pļavniekkalna
iela Katlakalnā. Projektā vasarā ir atjaunota
Nākotnes iela 280 m garumā – posmā no
tiltiņa pār Ķekavas upīti līdz Misas kanālam, izbūvējot gājēju ietves, lietus ūdens
novadīšanas sistēmu un autostāvvietu. Tāpat rekonstruēts stāvlaukums pie Nākotnes
ielas 36/14 daudzdzīvokļu mājas.
Projekts Nākotnes ielas 36/14 rekonstrukcija Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā (nr. 12-04-ZL17-Z401101-000001)
tika īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana ietvaros. Kopējās objekta būvniecības izmaksas – Ls 113 297,

no kuriem Ls 14 021,09 ir EZF līdzfinansējums.
Savukārt Katlakalnā noslēdzies projekts Gājēju ietves 1. kārtas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā. Izbūvējot ietvi, ir
uzlabota gājēju drošība, jo līdz šim cilvēki
bija spiesti pārvietoties pa brauktuvi. Lai
papildus rūpētos par ceļu satiksmes dalībnieku drošību un disciplinētu autovadītājus, ir uzstādīts 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.
Projekts Gājēju ietves I kārtas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā
(nr. 11-04-ZL17-Z401102-000001) tika
īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) pasākuma Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana ietvaros. Kopējās objekta
būvniecības izmaksas – Ls 214 218, no kuriem Ls 18 454,37 ir EZF līdzfinansējums.

Savukārt no Ķekavas novada pašvaldības budžeta finansēta vairāku pašvaldības
ceļu posmu sakārtošana, ko veicis Ķekavas
sadzīves servisa centrs. Šovasar gar ceļu
V6–Katrīnas muiža tika nozāģēti krūmi,
attīrīti sānu grāvji un noņemts zemes apaugums, lai pavasara atkušņos un rudens
lietavās nodrošinātu labāku ūdens atvadīšanu un uzlabotu ceļu satiksmes drošību.
Līdzīgi darbi veikti uz ceļa Rāmavas
ielā un uz galvenā piebraucamā ceļa Saulgožu ciematam, izveidojot vai padziļinot
arī virszemes ūdens novadīšanas grāvīšus.
Tāpat 500 m garumā sakārtots pašvaldības ceļš Pulkarnē pie zvēru fermas, kā arī
Miglas iela Baložos. Savukārt, lai uzlabotu
ūdens novadīšanu no braucamās daļas,
Dzērumos nomainītas trīs caurtekas.
Vineta Bērziņa

Aicina pieslēgties ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem

Noslēgumam tuvojas kanalizācijas
un ūdensvada tīklu būvdarbi Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II fāze ietvaros.

Šobrīd palikuši neizbūvēti pēdējie kanalizācijas tīklu metri Odukalnā, kā arī
vairāku ielu un ceļu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi Katlakalna, Odukalna
un Vimbukroga ciematos. Pilnībā pabeigti
ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo
pievadu izbūve līdz ciematam Ziedonis, tā

nodrošinot ūdenssaimniecības attīstības
3. kārtas projekta realizāciju pašā ciematā.
Aicinām iedzīvotājus Katlakalna,
Vimbukroga un Odukalna ciematos laikus saņemt Tehniskos noteikumus pieslēgumam kanalizācijas vai ūdensvada ielu
tīklam SIA Ķekavas nami birojā Rāmavas
ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā.
Atgādinām, ka projekta realizācijas laikā (līdz 2014. gada 31. decembrim) atsevišķa samaksa par pieslēgšanos ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem nav paredzēta.
Pieslēgšanās kārtība atrodas interneta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
vietnes www.kekavasnami.lv sākumlapā.
Pieslēgšanās kārtība tika publicēta arī
pašvaldības izdevuma Ķekavas Novads
2013. gada maija un 2012. gada oktobra
numuros.
Papildinformācija pa tālruni 29255787
(SIA Ķekavas nami galvenais inženieris
Jānis Freibergs) vai tālruni 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts).
SIA Ķekavas nami

Jauni ūdenssaimniecības tarifi
No 1. oktobra stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2013. gada 13. augustā
apstiprinātie tarifi ūdenssaimniecības pakalpojumiem SIA Ķekavas nami apkalpes zonā:
• ūdens pakalpojumu tarifs – 0,518 Ls/m3 (bez PVN);
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,987 Ls/m3 (bez PVN).
SIA Ķekavas nami

foto: Vineta Bērziņa

Akcija Parāds nav brālis
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Noskaidros sakoptākās sētas
Septembrī atkal pulcēsies konkursa
Ķekavas novada sakoptākā sēta 2013
vērtēšanas komisija, lai noteiktu labākos katrā nominācijā – lauku sēta, individuālā māja un sabiedriskais objekts.

22. augustā Ķekavas novada dome, pamatojoties uz 24. jūlija kultūras aģentūras
direktora darba izvērtēšanas komisijas
atzinumu, nolēma izbeigt darba tiesiskās
attiecības ar Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras (ĶNKA) direktoru
Artūru Ancānu prasības kārtībā, kā arī
celt prasību Rīgas rajona tiesā par darba līguma izbeigšanu un veikt finanšu revīziju
Ķekavas novada kultūras aģentūrā.
Artūrs Zālītis

Pilnveido atpūtas
iespējas ar zirgiem

foto: Artūrs Zālītis

Atbilstoši konkursa nolikumam komisija
objektus vērtēs, analizējot pēc dažādiem
kritērijiem: iebraucamais ceļš, norāde, ēku
fasādes, pastkastīte, karoga masts, pagalma zonējums (saimnieciskā daļa, augļu
un sakņu dārzs, dekoratīvie stādījumi),
celiņi, zāliens, atpūtas vieta, dārza mēbeles
un mazās arhitektūras formas, atkritumu
apsaimniekošana, meliorācija un ūdeņi,
bērnu laukums un objekta kopiespaids.
Katrā no kritērijiem konkursa dalībnieks
varēs iegūt maksimāli desmit punktus, kā
arī par kādu oriģinālu risinājumu saņemt
papildpunktus un ceļazīmi uz specbalvas
saņemšanu.
Šogad iedzīvotāji pieteikuši dalībniekus visās nominācijās, taču visvairāk iesniegumu saņemti lauku sētas kategorijā.
Aktīvāki bija tieši Ķekavas un Daugmales
pagasta uzņēmīgie ļaudis.
Visus Ķekavas novada sakoptākās sētas
pieteiktos objektus konkursa vērtēšanas
komisija devās apskatīt augusta sākumā,
bet mēneša beigās tā aicināja šī gada konkursa dalībniekus un viņu pieteicējus, kā
arī 2012. gada pirmo vietu laureātus doties ekskursijā, lai smeltos iedvesmu sava
dārza pilnveidošanā no Bulduru dārzkopības tehnikuma puķu kolekcijas dobēm un
kokaudzētavas Bulduri. Tāpat ekskursijas
dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī pagājušā gada konkursa laureātu sakoptajiem
dārziem un uzklausīt dažus labus padomus,
kurus lieti pārņemt savā dārzā.
Konkursa Ķekavas novada sakoptākā
sēta 2013 laureāti tiks apbalvoti Rudens
ballē novembra sākumā.

Nolemj pārtraukt
darba attiecības ar
ĶNKA direktoru

Aplūkojot Bulduru dārzkopības tehnikuma puķu skaistumu
Konkursu organizē Ķekavas novada
pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļa
ar mērķi veicināt sakoptas, labiekārtotas,
videi draudzīgas dzīves un darba vietas vei-

došanu, sekmēt daiļdārzu veidošanu novadā, attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai,
novada iepazīšanai un tūrismam.
Vineta Bērziņa

Biedrība Dabas zirgu biedrība, piedaloties Ķekavas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju līdzfinansēšanas
konkursā, ir iegādājusies mini traktoru.
Tagad biedrība spēs uzturēt kārtībā pievedceļus stallim, tā novēršot esošās nepilnības
ceļu uzturēšanā un radot iespēju socializēt zirgus un cilvēkus visu gadu, sevišķi ziemā, turpinot organizēt apmācības un izjādes visiem
interesentiem. Tāpat būs iespēja veikt arī citus
līdz šim ar brīvprātīgo rokām veiktos darbus,
piemēram, treniņu laukuma seguma uzturēšana, staļļa un tā teritorijas, izjāžu taku sakopšana. Turpmāk to varēs padarīt daudz ātrāk un
vienkāršāk, izmantojot iegādāto traktoru.
Dabas zirgu biedrības, kas atrodas Ķekavas
novada Plakanciemā, mērķis ir pulcināt
Latvijas zirgu mīļotājus un zirgu dabīgās apmācības, zirgu turēšanas dabīgiem pietuvinātos dzīves apstākļos atbalstītājus no visas
Latvijas. Zirgu īpašniekiem un jaunajiem zirgu
mīļotājiem tiek piedāvātas iespējas apgūt iemaņas zirgu dabiskajā apmācībā, balstoties uz
dabiskajiem zirgu un cilvēku uzvedības modeļiem, kā arī jebkuram interesentam – izjādes
skaistā apvidū.
Līga Tīsiņa

Šobrīd Valdlaučos turpinās Olektes
upes gultnes attīrīšana, jo tā 1,2 km
posmā 23 gadus tika izmantota kā nosēdbaseins ķīmiskai vielai – dzīvsudraba koagulantam no uzņēmumam
Rīgas ūdens piederošās ūdens attīrīšanas stacijas Daugava filtriem, kā rezultātā radot ievērojamu upes gultnes
aizsērējumu.
Kā stāsta uzņēmuma Rīgas ūdens Tehniskā
nodrošinājuma daļas vadītājs Juris Sīpols,

2013. gada janvārī tika sākti sagatavošanās
darbi – krūmāju izciršana, nostādinātāju
gultnes izveide ģeosintētisko konteineru
izvietošanai, tehnoloģiskā ceļa izveidošana
gar upes malu. Šos darbus grunts specifikas dēļ varēja veikt tikai ziemas apstākļos.
Pēc sagatavošanās darbu pabeigšanas
iestājās tehnoloģiskais pārtraukums līdz
maijam, kad vidējā gaisa temperatūra nepazeminājās zem +8 ºC, kas ir galvenais
nosacījums dūņu atūdeņošanai nepieciešamā polimērā flokulanta darbībai.
Taču šobrīd notiek aktīvi attīrīšanas darbi – pirmajā kārtā plānotais likvidējamais
aizsērējuma apjoms ir 31 756 m³. Pēc darbu
pabeigšanas līdz šī gada novembrim attīrītajā zonā tiks atjaunotas Olektes upes vēsturiskā dziļuma atzīmes (1,10 m līdz 3,60 m).
Uzraugot projekta realizācijas gaitu,
J. Sīpols atzīst, ka Olektes upes gultnē pastāvīgi tiek atrasts lielgabarīta priekšmetu
piesārņojums – gan dažādi metāllūžņi,
riepas, automašīnu detaļas, gan koki, kas

Publicitātes foto

Valdlaučos attīra Olektes upi

Ar īpašu tehniku tiek attīrīta Olektes upes gultne
apgrūtina un mazliet iekavē darbus. Lai
mazinātu uzduļķojumu, grunts savākšanas
laikā zemessūcējam tiek pielietota īpaša
frēze. Darbu laikā tiek veikti regulāri ūdens
kvalitātes mērījumi pie duļķu aizkara.
Papildus iedzīvotāju ērtībām un dro-

šām pastaigām Daugavas virzienā pašvaldība vasaras sezonā par Vides aizsardzības
speciālā budžeta līdzekļiem, ieguldot aptuveni 1100 latus, ir atjaunojusi pontonu
tilta dēļu klāju.
Sigita Varika

Ķekavas Novads
2013. gada 10. septembris

6 Jaunatne

Ar sirsnīgu grupas Astro’n’out akustiskā sastāva koncertu Ķekavas novadā, Doles Tautas namā, noslēgusies
Jaunatnes Iniciatīvu centra (JIC) rīkotā akcija Gaismas stāsti – par dzīvību un
zvaigznēm.
Akcijā augustā divas dienas notika
vairāki iedvesmojoši un tajā pašā laikā
izglītojoši pasākumi, kuru mērķis bija
likt domāt vairāk ar sirdi, mazāk ar prātu,
paplašināt apziņas apvāršņus ārpus materiālās ikdienas dzīves un paraudzīties
uz pasauli no cita skatu punkta.
Pasākumu ciklu aizsāka latvju dzīvesziņas pazinējs Roberts Šilings ar neparastu stāstījumu par tautas dziesmu
un rakstu zīmju spēku, kuru pazina
mūsu senči un no kura joprojām var pasmelt ikviens. Īpašu atmosfēru JIC pagrabiņā radīja un tēmu ar neparastu un
valdzinošu muzikālu pavadījumu paspilgtināja kokles instrumenta virtuozs
Ansis Jansons.
Nākamās dienas vakarā ĶekavasDoles ev. lut. baznīcā tika atklāta izstāde
Par dzīvību, kuras eksponāti ir akmenī
kaltas nedzimušu bērnu figūras. Savā
runā izstādes koordinatore Jana BabreLaime visus klātesošos apsveica ar lielo
svētību būt piedzimušam, kas skaudri,
bet tieši atspoguļo izstādes pamatideju –
aborts liedz iespēju dzīvot un redzēt šo
pasauli tūkstošiem cilvēku.
Akcijas noslēgumā apmeklētājus
priecēja Māra Upmane-Holšteine un
grupas Astro’n’out ģitārists Juris Kalnišs
ar burvīgu koncertu Doles Tautas
namā. Sanākušie varēja baudīt īpašu
romantiku un klausīties mākslinieku
uzstāšanos sveču gaismā, nesteidzīgi
zvilnot uz svaiga siena pildītiem uzņēmuma Melnā kafija dāvātiem kafijas
maisiem.
Pasākuma
organizatore
Alise
Patmalniece saka īpašu paldies
daugmalietim Zigurdam, kas laipni
atļāva izmantot sava siena šķūņa krājumus šī pasākuma vajadzībām, uzņēmuma Melnā kafija mārketinga speciālistei Evai Miķelsonei, kā arī visiem JIC
atsaucīgajiem jauniešiem par nesavtīgi
ieguldīto laiku.
Inga Auziņa

Akcijas noslēgums Doles Tautas namā

Jaunieši darbojas dzīvnieku patversmē

foto: No JIC arhīva

Gaismas stāsti
izdzīvoti

Projekta dalībnieki dzīvnieku patversmē Mežavairogi
Draudzība, smaids, līdzi jušana, sapratne, atbalsts, prieka asaras – tās
ir emocijas, kuras 50 Ķekavas novada
jaunieši piedzīvoja projekta Tu vari!
laikā visas vasaras garumā dzīvnieku
patversmē Mežavairogi.
Projektā, kas tapa, pateicoties Jaunatnes
starptautisko projektu aģentūrai, jaunieši
ne tikai iesaistījās brīvprātīgo darbā dzīvnieku patversmē ik piektdienu, bet arī tikās
ar psihoterapeiti, kura palīdzēja jauniešiem
labāk izprast pašiem sevi, savus vienaudžus

un apjaust, ka dzīve ir vērtība, kuru izmantot, darot labu, nevis to izniekojot.
Projekta laikā novadā tapa arī divas
foto izstādes – Jaunatnes iniciatīvu centra
logā un Baložu pilsētas pārvaldē, pēc kuru
izvietošanas, kā stāsta Mežvairogu saimnieki, iedzīvotāju interese par suņu adopciju vairojusies, un jau pirmajā nedēļā
pēc bilžu parādīšanās no patversmes uz
jaunām mājām aizbraukuši astoņi suņi.
Projekta noslēguma pasākumā 31. augustā jaunieši demonstrēja savas prasmes
Suņu paklausības rallijā, kur jaunietim bija

jāliek sunim laideni iet pie pavadas to neraujot, jāizpilda komanda Sēdēt! un jāpārvar šķēršļu josla. Pēc rezultātu apkopošanas
noskaidrots, ka trešo vietu sacensībās ieguva
Sintija Markeviča ar suni Lolu, otro vietu –
Liāna Augšpule ar suni Džīnu, bet labāko
sniegumu ar suni Berimoru parādīja Ņikita
Borščikovs, iegūstot godpilno pirmo vietu.
Visi jaunieši saņēma arī atzinības par dalību
projektā, kā arī 2014. gada kalendārus, kuros
redzamas bildes ar pašiem jauniešiem, kas
fiksētas visa projekta gaitā.
Linda Vaškevica

Jaunieši iesaistās starptautiskos projektos
Ķekavas novada jaunieši ir aktīvi
un uzņēmīgi, lai iesaistītos dažādos
starptautiskajos projektos.

Turcijā diskutē par
veselīgu dzīvesveidu

Turcijas pilsētā Akçakoca norisinājās projekts Let’s Turn Fat Into Fit, kura mērķis
bija izveidot nākotnes projektus par veselīgu dzīvesveidu, kā arī diskutēt, kāds ir iemesls neveselīgam dzīvesveidam dažādās
vecumu grupās un cik daudz cilvēku ievēro veselīgu dzīvesveidu. Projektā piedalījās 33 dalībnieki no 10 valstīm (Turcija,
Bulgārija, Rumānija, Latvija, Slovēnija,
Francija, Lietuva, Polija, Slovākija,
Igaunija).
Seminārs sešu dienu garumā norisinājās apmēram 260 km attālumā
no Turcijas galvaspilsētas Stambulas.
Projektā tika izveidota arī kultūras nakts,
kurā katra valsts prezentēja sevi, rādot
video un prezentācijas, kā arī piedāvājot
nobaudīt atvestos cienastus ar nacionālajiem ēdieniem.
Lielākā daļa projekta tika pavadīta,
diskutējot un plānojot jaunus projektus,
kā arī spēlējot dažādas spēles, ar kuru palīdzību iepazinām labāk cits citu. Projekta
dalībnieki varēja arī doties ekskursijā uz
Duzce, lai apmeklētu muzeju no akmeņiem un skulptūrām, kuras tika atrastas
Duzces pilsētā.
Irīna Pudža

Iegūst pieredzi apmaiņas
projektu organizēšanā

Polijas pilsētā Kwidzyn noritēja starptautisks seminārs, kura mērķis bija uzlabot
starptautisko jauniešu apmaiņas projektu
programmā Jaunatne darbībā kvalitāti,
pilnveidojot semināra dalībnieku zināšanas risku vadībā un risku faktoru novēršanā. Seminārā piedalījās pārstāvji no deviņām valstīm (Latvijas, Polijas, Anglijas,
Īrijas, Rumānijas, Turcijas, Ungārijas,
Slovēnijas un Francijas)
Seminārs četru dienu garumā norisinājās 200 km attālumā no Polijas galvaspilsētas Varšavas. Lielākā daļa dalībnieku
bija ar pieredzi darbā ar jauniešiem, un
šī semināra mērķis bija paaugstināt dalībnieku zināšanas apmaiņas projektu organizēšanā, to vadībā un iespējamo risku
novēršanā, kā arī dziļāk izprast programmas Jaunatne darbībā organizatoriskos
jautājumus.
Visas nodarbības tika organizētas grupās, lai veicinātu dalībnieku savstarpējo
komunikāciju un stiprinātu starptautiska
kontaktu tīkla veidošanos. Šajā laikā dalībnieki izvērtēja un dalījās gan ar savu līdzšinējo
pieredzi projektu vadībā un risku novēršanā,
gan uzņēmās vēl nepieredzētus izaicinājumus, piemēram, ar aizsietām acīm iziet cauri
uzvilktu peļu slazdu laukam, kur tevi vada
kāds no citiem semināra dalībniekiem.
Dalībnieki visu semināra laiku dzīvoja, mācījās un savstarpēji komuni-

cēja Kwidzyn tuvumā esošā viesu mājā
Milosna. Kā noslēgumā atzina visi semināra dalībnieki, tieši omulīgās telpas, kas
izvietotas simtgadīgā muižā, un semināra
augstais organizatoriskais līmenis, pateicoties pieredzējušo vadītāju rūpēm, bija
galvenais pamats veiksmīga un kvalitatīva
semināra norisei.
Kārlis Vītoliņš

Par brīvprātīgo darbu

Projektā par Eiropas brīvprātīgā darba organizēšanu nomaļos rajonos uz Armēnijas
pilsētu Goris, pārstāvot biedrību Solis tuvāk, devās divi Ķekavas novada jaunieši
Ieva un Reinis. Pieredzes apmaiņas projektā piedalījās 27 jaunieši no deviņām
Eiropas valstīm.
Projektā tika prezentēta biedrība, tās
paveiktie un turpmākie labdarības projekti, bet starpkultūru vakaros arī Latvijas
valsts, kultūra un tradīcijas.
Projekta laikā, ietverot praktiskus piemērus un profesionāļu konsultācijas, daudz tika
diskutēts par brīvprātīgo darba organizēšanu, darba specifiku, motivēšanu un darba
rezultātu analīzi īpaši nomaļos rajonos. Lai
gan lielākā daļa projekta laika tika pavadīta
iekštelpās, diskutējot, zīmējot plakātus un
prezentējot kopējas idejas, jaunieši varēja izjust arī Armēnijas burvību ekskursijā pa gleznainākajām šīs valsts vietām. Jauna pieredze,
zināšanas un draugi – tas raksturo šo projektu.
Ieva Liepiņa
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Klāt jaunais mācību gads
 9. klases centralizētā eksāmena latviešu
valodā mazākumtautību izglītības pro
grammās tiks mainīta forma un saturs
mutvārdu daļai,
 turpināsies darbs pie informātikas eksāmena norises tiešsaistē nodrošinājuma.

foto: Vineta Bērziņa

Brīvdienas

Jaunajā 2013./2014. mācību gadā Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs zinības apgūs 1629 skolēni, 229
no tiem skolas gaitas sāk pirmo reizi.
Šis mācību gads mūsu novadam ir kas
īpašs, jo klāt nākusi vēl viena izglītības ēka – jaunā Ķekavas sākumskola,
kur mācīsies aptuveni 160 bērnu.

Aktualitātes jaunajā mācību gadā

Runājot par galvenajām prioritātēm šajā
mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs
informē, ka tās ir sešas:
• organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu (piemēram, mācību
saturu saistīt ar praktisku dzīves darbību);
• stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko identitāti;
• radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un kultūrvides veidošanā (piemēram,
klases un skolas tradīciju kopšana, skolēnu pašpārvalžu darbība, vides sakopšana,

 ažādu paaudžu savstarpējās komunikācid
jas un sadarbības aktivizēšana);
• veicināt skolēnu izpratni par veselības
un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās
(piemēram, skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana, vienotu vērtību un
uzvedības principu izstrādāšana izglītības
iestādē; dinamisko paužu vai veselības minūšu organizēšana mācību laikā; ar drošības un ekonomiskās izglītotības jautājumiem saistītu pasākumu īstenošana);
• organizēt darbu ar talantīgajiem skolēniem;
• nodrošināt valsts pārbaudījumu norisi:
 3. un 6. klasē ieskaite aizstāta ar dia
gnosticējošo darbu,
 3. klases diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu rakstu daļu norise
paredzēta jau mācību laikā – 2014. gada
februārī, mutvārdu daļa – janvārī,
 visi svešvalodu centralizētie eksāmeni
notiks skolēnu pavasara brīvlaikā,

Audzēkņu skaits Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs
2013./2014. mācību gadā
5–6 g. v.
obligātā
Izglītības iestāde
sagatavošana
Ķekavas vidusskola
817
95
16
Baložu vidusskola
416
80
46
Daugmales pamatskola
110
17
19
Pļavniekkalna sākumskola
160
26
Privātā pamatskola Gaismas tilts 97
126
11
39
Avots: Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa; dati uz 2013. gada 4. septembri
Kopējais
skolēnu skaits

Skolēnu vecāku ievērībai!
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļa aicina visu novada skolēnu vecākus uz informatīvo tikšanos 18. septembrī plkst. 19 Ķekavas vidusskolas
aktu zālē, lai pārrunātu aktualitātes
jaunajā 2013./2014. mācību gadā!
Tikšanās piedalīsies novada izglītības
iestāžu vadītāji un pašvaldības speciālisti.

No tiem
pirmklasnieki

• Rudens brīvdienas: no 2013. gada 28. oktobra līdz 1. novembrim.
• Ziemas brīvdienas: no 2013. gada 23. decembra līdz 3. janvārim.
• Pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamajiem: no 2014. gada 17. līdz 21. martam.
• Pavasara brīvdienas 12. klases skolēniem: no 2014. gada 24. līdz 28. martam.
• Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–
11. klases skolēniem: no 2014. gada 2. jūnija līdz 29. augustam.
Izglītības iestāde patstāvīgi var izlemt par
vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām
otrajā semestrī 1. klases skolēniem, kā
arī par projektu nedēļas norises laiku un
izkārtojumu.

Brīvpusdienas, Skolas auglis un
Skolas piens

Sākot ar 2013. gada janvāri, tiek nodrošinātas brīvpusdienas visiem 1. un 2. klašu
skolēniem (Ls 0,80 – valsts finansējums,
Ls 0,33 – Ķekavas novada pašvaldības
līdzfinansējums), bet 3. klases audzēkņiem – pilnībā nodrošina pašvaldība.
Jaunajā mācību gadā Latvijā turpināsies arī programmas Skolas auglis un Skolas piens, arī mūsu novada izglītības iestādes ir pieteikušās šīm programmām.

Transports

Ķekavas novada pašvaldība nodrošina
bezmaksas autobusus skolēnu pārvadāšanai. Ar autobusu maršrutiem var iepazīties
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Izglītība.
Vineta Bērziņa

Audzēkņu skaits Ķekavas novada
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs
Izglītības iestāde
Ķekavas Mākslas skola
Ķekavas Mūzikas skola
Ķekavas novada sporta
skola

Audzēkņu skaits
292
270
273

Septembris. Irst migla dzidrā tālē. Divas sliedes sidrabotā zālē.
Es uz skolu eju. Apkārt klusums. Daba tikko pamostas no dusas.
Varbūt tādēļ ir tāds dzidrums rītos, lai mēs dziļāk sevī ieskatītos.
Varbūt tādēļ ir tāds klusums rītos, lai mēs vairāk citos ieklausītos.
(A. Auziņš)

Gaišām domām un labām
sekmēm bagātu jauno mācību gadu!
Ķekavas novada dome

Vecāku un
aukļu ievērībai!
Sadarbojoties Labklājības ministrijai,
Izglītības un zinātnes ministrijai un Izglītības kvalitātes valsts dienestam ir sagatavoti un Ministru kabinetā pieņemti
2013. gada 16. jūlija noteikumi nr. 404
Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība.
Noteikumi stājas spēkā šī gada 1. septembrī, un ar šo brīdi Kvalitātes dienests
kļūst par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas pārzini.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
interneta vietnē www.ikvd.gov.lv atvērta
jauna sadaļa Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija. Aicinām
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas jautājumos sazināties
ar dienestu pa tālruni 67507833.
Aija Āre

Jampadracis
Ķekavā

7. septembrī Ķekavā, pie Doles Tautas
nama, notika bērnu pasākums projekta
Atbalsts un integrācijas veicināšana Ķekavas novada bērniem ar invaliditāti un viņu
ģimenēm ietvaros, kuru finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Pasākums tika rīkots, lai mūsu novada bērni
iepazītos un sadraudzētos ar tiem bērniem, kuri ir īpašāki, kuriem nepieciešama lielāka uzmanība, atbalsts un sapratne.
Visas dienas garumā mazos priecēja
Pepija ar savu dzimšanas dienu cirku,
dažādas radošās darbnīcas, kuras laikā
visus aicināja radoši piedalīties, izpausties un līdzdarboties.
Biedrība Ķekavas māmiņu klubs lielu
paldies saka visiem, kas mūs atbalstīja,
kas mums palīdzēja īstenot šo dienu,
mūsu bērniem liels paldies par līdzdalību
un patiesu prieku un smaidu, ko viņi
mums dāvāja.
Ķekavas
māmiņu klubs

Atklās
sociālās mājās
Mellupos
Ikviens novadnieks ir aicināts piedalīties uz sociālo māju Mellupos atklāšanu,
kas notiks 17. septembrī plkst. 12
Mellupos, mājas Lillijas (bijusī Misas
mežniecības ēka).
Uz pasākuma norises vietu un atpakaļ tiks nodrošināts transports.
Izbraukšana uz Mellupiem plkst. 11.20
no Ķekavas satiksmes autobusu galapunkta.
Ķekavas novada pašvaldība
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8 Jaunā sākumskola

Sapnis par jaunu sākums
1. Ķekavas vidusskolas direktore Sandra
Pugovka novēl veiksmīgu jauno mācību gadu.
Atklāšanas pasākumu vadīja bijušie un esošie Ķekavas vidusskolas audzēkņi – Eleonora
Matule, Niks Goldmanis, Evelīna Valeiņa un
Jānis Rāviņš, kā arī Sprīdītis – Ēriks Vītiņš, kuriem pareizus uzsvarus palīdzēja uzlikt skolotāja Silvija Zītare.
2. Pārgriežot tradicionālo lenti
3. Jaunās Ķekavas sākumskolas 1. klases audzinātājas no Izglītības daļas dāvanā saņēma
gumijas zābakus, lai varētu ar bērniem doties
pārgājienos.
4. Ķekavas Mūzikas skolas pedagogi – Gunta
Šmaukstele, Kaspars Stankevičs, Ruta Meijere,
un ģitārists Justs Sirmais.
5., 14., 15. Jaunās skolas atklāšanā piedalījās ne
tikai paši sākumskolas audzēkņi, bet arī novada
iedzīvotāji, kuri ar nepacietību gaidīja iespēju
aplūkot jaunās telpas.
6., 7. Jaunajai sākumskolai laba vēlējumus izteica arī bijušie Ķekavas vidusskolas direktori –
Valdis Ozols un Irēna Bīskapa.
8. Muzikālo priekšnesumu sniedza Ķekavas vidusskolas zēnu koris Ingas Lagzdiņas vadībā.
9., 10. Paldies visiem, kas dāvāja ziedus sā-

kumskolas izdaiļošanai, jo īpaši paldies ķekavietei Rozālijai Vaivodei par ilggadēju
atbalstu dažādu pašvaldības pasākumu noformēšanā, piedāvājot savā dārzā izaudzētos
krāšņos ziedus.
11. Jaunajai ēkai Dieva svētību deva DolesĶekavas ev. lut. baznīcas mācītājs Arnis
Eltermanis.
12. Pateicību saņem sākumskolas būvniecības
projekta vadītājs Jānis Bleibergs, kurš spējis ie
steigt būvdarbus par pāris mēnešiem, lai skolēni
mācību gadu varētu sākt ar 1. septembri.
13. Pirmo skolas zvanu iezvanīja pirmklasniece
Evelīna Daine, kuru pašu pirmo vecāki pieteica
1. klasei jaunajā sākumskolā.
16. Pirmoreiz pārkāpjot jaunās skolas slieksni
17. Uz Ķekavas sākumskolas atklāšanu bija ieradies Sprīdītis, kas savu rokamo lāpstiņu un
naudiņu uzdāvināja Ķekavas novada domes
priekšsēdētājam Valtam Varikam, sakot: “Vajag
tik rakt! Un es zinu, kur nauda žāvējas! Ja ir liela nepieciešamība labai un svarīgai lietai, dodiet
man ziņu!”
18. Sprīdītis dāvāja svilpītes 1. klašu audzinātājām, lai viņas “tādus pašus zeperus” kā Sprīdītis
var sasaukt uz stundām.
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10 Jaunatne
Jaunatnes iniciatīvu
centram jauna direktore

Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centra Zeimuļs
mazpulku telpā

Iesaisties jauniešu
padomes darbā!
Ķekavas jauniešu padome un Baložu jauniešu padome aicina pievienoties ikvienu, kam
ir vēlme aktīvi un radoši darboties. Jauniešu
padomēs var gūt pieredzi pasākumu organizēšanā, jaunu kontaktu dibināšanu gan
Latvijā, gan ārpus tās, kā arī iegūt zināšanas
neformāli izglītojošos pasākumos. Lai saliedētu un motivētu jauniešu komandu, notiek
neformāli pasākumi, kur skatāmies filmas,
gatavojam ēst un jautri pavadām laiku. Aicināts ir ikviens, kas ir 15–25 gadus vecs un
vēlas būt viens no mums!
Ķekavas novada jauniešu padomes
jauno biedru sēde – 25. septembrī 18 Jaunatnes iniciatīvu centrā, Baložu pilsētas
jauniešu padomes jauno biedru sēde –
26. septembrī 18 Baložu pilsētas pārvaldē.
Alise Patmalniece

Apspriež Jaunatnes
centra tehnisko projektu
21. augustā Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra telpās norisinājās jaunā
Jaunatnes centra tehniskā projekta publiskā apspriešana ar arhitektu Juri Pogu,
kurš veidojis ideju vizualizāciju ne tikai
ēkai, bet arī apkārtnes labiekārtošanai
ap ēku kompleksu.
Uz publisko apspriešanu ierādās vairāk nekā 20 interesentu gan no Ķekavas
jauniešu un iedzīvotāju vidus, gan no
Ķekavas novada pašvaldības. Diskutējot
par Jaunatnes centra projekta metu ar arhitektu, tika apspriesti jautājumi par lifta
un atsevišķas telpas izveidi, kurā atrastos
jauniešu radio un video studija.
Jau ziņots, ka Jaunatnes iniciatīvu centra 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.
Artūrs Zālītis

foto: Vineta Bērziņa

foto: No personīgā arhīva

22. augustā
Ķekavas novada
dome nolēma ar
šī gada 1. septembri Jaunatnes
iniciatīvu centra
(JIC) direktora
amatā iecelt
Lindu Vaškevicu.
Līdz šim viņa
Linda Vaškevica
veiksmīgi
pildīja
JIC jaunatnes lietu
speciālistes pienākumus, bija viena no organizētājām lielai daļai jauniešu aktivitāšu
Ķekavas novadā, kā arī realizējusi ideju par
Jaunatnes iniciatīvu centra telpām un dibinājusi Baložu pilsētas Jauniešu padomi.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz
Ķekavas novada domes Izglītības komitejas sēdes atzinumu.
Artūrs Zālītis

Jaunieši iepazīst Rēzeknes pieredzi

Lai iepazītu Rēzeknes pilsētas darbu
jaunatnes jautājumos, augustā uz šo
Latgales lielpilsētu devās Ķekavas
novada Jaunatnes iniciatīvu centra
jaunieši, pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldības un novada biedrības
Turies Ķekava.
Pieredzes apmaiņas nolūkos tika apmeklēts viens no Latvijā modernākajiem jaunatnes centriem – Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs Zeimuļs, kas savas
durvis vēra vaļā 2012. gada 1. septembrī.
(Tā izveidi līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.) Zeimuļa aktivitātes
ir paredzētas bērniem un jauniešiem līdz
25 gadu vecumam, bet ir nodarbības, kurās piedalās bērni un viņu vecāki.
Skolēnu interešu centrā darbojas
61 interešu izglītības programma. Bērni
un jaunieši var piedalīties dziedāšanas,
dejošanas, instrumentu spēles, keramikas, zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha
un citos pulciņos. Nodarbības notiek no
pirmdienas līdz piektdienai 13–20 un sestdienās no 10 līdz 14.
Pēc Zeimuļa pārstāves teiktā, no puišu
puses ļoti pieprasīti ir kokapstrādes, keramikas un ādas apstrādes interešu pulciņi,
savukārt meitenēm patīk darboties šūšanas darbnīcā, kur ir pieejama moderna šūšanas tehnika. Ķekavas novada pārstāvjus

interesēja bērnu un jauniešu motivācija
piedalīties šajos pulciņos. Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centra Zeimuļs pārstāve, kas vienlaikus ir arī vides pulciņa
vadītāja, dalījās savā pieredzē, uzsverot
to, ka liela nozīme ir pedagoga harizmai,
atraktivitātei, spējai bērniem piedāvāt
aizvien kaut ko jaunu un interesantu. Ja
bērnam ir paticis darboties, tad viņš šo
savu veiksmīgo pieredzi pastāsta saviem
vienaudžiem, tā teikt, reklāma no mutes
mutē. Viņa uzsvēra, ka šajā centrā jauniešiem netiek piedāvāta iespēja darboties pie
datora, lai bezjēdzīgi datorspēlēs pavadītu
savu brīvo laiku. Dators šādos nolūkos ir
kategoriski aizliegts.
Zeimuļī tiek domāts arī par jauniešu
nodarbinātību vasarā un pirmo darba pieredzes iegūšanu. Šobrīd Rēzeknes pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem un skolēniem īsteno programmu,
kura ietvaros, slēdzot trīspusēju līgumu,
uzņēmums piedāvā darba vietas, bet atalgojumu sedz pašvaldība. Šajā programmā
var iesaistīties jaunieši no 16 gadu vecuma,
un katrs var strādāt apmēram trīs stundas dienā. Ja uz vienu vakanci ir vairāki
gribētāji, tiek rīkotas improvizētas darba
pārrunas, kur jaunietim ir jāpārliecina žūrija par labu savai kandidatūrai.
Vizītē Ķekavas novada delegācija viesojās arī vienā no jaunatnes neformālās

izglītības centriem – Rēzeknes pilsētas
Jauniešu atvērtajā centrā JACis, kas kopš
2004. gada nodrošina brīvā laika saturīgu
un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina
jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību pašvaldībā.
JACis piedāvā jauniešiem (no 13 līdz 25
gadiem) izmantot internetu, spēlēt biljardu
un citas galda spēles, skatīties filmas, klausīties mūziku, dziedāt karaoke, tikties ar interesantiem cilvēkiem, lasīt grāmatas un presi,
piedalīties konkursos, viktorīnās, turnīros
un ekskursijās, gūt vajadzīgo informāciju par
veselības, izglītības, bērnu tiesību, nodarbinātības un citiem jautājumiem, piedalīties
starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos,
realizēt jauniešu iniciatīvu projektus un doties
Eiropas brīvprātīgajā darbā līdz pat gadam uz
ārzemēm, kā arī iepazīties ar brīvprātīgajiem,
kas strādā JACī no citām valstīm.
Ķekavas novada jauniešu iniciatīvu
centrs, iepazīstot Rēzeknes kolēģu darbu,
ieguva vērtīgu informāciju un izzināja
labās prakses piemērus, ko varētu īstenot
Ķekavas novadā, piemēram, rīkot jauniešiem dažādas neformālas tematiskās
tikšanās ar slavenībām, jomu ekspertiem
un interesantiem un pieredzes bagātiem
cilvēkiem. Jauniešu centru pārstāvji apmainījās ar kontaktiem un vienojās par
kopīgu sadarbību jaunatnes lietās.
Vineta Bērziņa

Pagrabiņā pie jauniešiem gandrīz kā mājās
Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu
centrā noslēgusies virtuves labiekārtošana jauniešu vajadzībām, līdz ar to
padarot uzturēšanos centra pagrabiņā
vēl mājīgāku.
Virtuves telpa ir regulāri nepieciešama,
īstenojot dažādus projektus ar bērnu un
jauniešu piedalīšanos. Līdz šim jaunieši nepieciešamības gadījumā izmantoja Ķekavas
kultūras nama virtuvi. Taču kopš virtuve
ir jauniešiem paredzētajās telpās, tā tiek izmantota arī ikdienā – darbojoties centrā,

jaunieši paši sev var pagatavot tēju vai kafiju,
kopīgos pasākumos arī uzkodas un našķus.
Domājot par nākotni, jaunieši kaļ plānus
kopīgiem ēdiena gatavošanas pasākumiem,
kuros apgūtu dažādus virtuves darbus un
saturīgi pavadītu brīvās pēcpusdienas. Tāpat
jaunieši vēlas realizēt ideju un profesionāļa
vadībā iemācīties vārīt ziepes vai pagatavot
citus dabīgās kosmētikas līdzekļus. Ideju ir
daudz, un virtuve noderēs bieži.
Arī jebkurā mājā virtuve ir tā vieta, kurā
patīkami pavadīt laiku. Tāpat arī Jaunatnes iniciatīvu centrā virtuve jau kļuvusi par

i emīļotu stūrīti, lai nodotos patīkamai komunikācijai savā starpā. Centra mājīgajā pagrabiņā tiek laipni gaidīti ciemiņi no citām novada organizācijām, biedrībām vai vienkārši
interesenti uz tēju kopā ar jauniešiem.
Biedrības Ķekavas novada jauniešu padome iesniegtais projekts Jauniešu iniciatīvu centra telpu labiekārtošana jauniešu
vajadzībām ieguva pašvaldības finansējumu Ls 1479,07 apmērā Ķekavas novada
nevalstisko organizāciju projektu atbalsta
konkursā.
Inga Auziņa

Ķekavas Novads
2013. gada 10. septembris

Sveicam
Tev rūpēties vajadzēs,
Tev pieskatīt vajadzēs,
Par dieva dāvanu un svētību,
Par bērniņu tavu.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada augustā
reģistrēti jaundzimušie
Daniels Jurkevics,
Domeniks Zeikmanis,
Elza Eglīte,
Emīlija Brāle-Kalniņa,
Enija Jirgena,
Gvido Rande,
Haralds Grūbe,
Jānis Žuravskis,
Julianna Pihtova,
Kate Sprūdža,
Linetta Greisa Šaroka,
Lote Dzirvinska,
Martins Kallis,
Melānija Ļebida,
Nauris Apsāns,
Nora Branta,
Roberts Miks Šrenks,
Vlada Kazakova.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Ak, gadus neskaiti,
Tik pavasarus vien, kas tā kā putni
Tava mūža kokā skrien...
(A. Ķirškalne)

Ķekavas novadā
2013. gada septembrī
Ķekavas pagastā
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Sveicam

Atslēgsim dejas burvību

Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk sokas,
Vēl vajag ilgi, ļoti tālu iet.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada augustā salaulāti

Andis Drapāns un Līga Libere,
Dmitrijs Mincengofs un
Marianna Bodaņenko,
Edgars Siņakins un Anete Medne,
Juris Paiders un Līga Hanzena,
Guntis Sultaurs un Jana Šļakota,
Zigmunds Stelmaks un Linda Liniņa,
Pēteris Muižnieks un Ligita Ļipatova,
Andrejs Kaņepe un Ludmila Segeneviča,
Vladimirs Čuhnovs un Larisa Kolosova,
Kaspars Ābele un Baiba Jēkabsone,
Ivans Salazars-Kamue un Sarmīte Ābele,
Dimitrijs Bekasovs un Ksenija Sahova,
Dairis Muižnieks un Baiba Zunde
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Artūrs Salietis-Rudzītis un
Liene Mickeviča
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Artūrs Spunde un Viktorija Bukovska
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Māris Belovs un Ilze Freimane
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē),
Kaspars Strušs un Inese Polikarpova
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē).

APSVEICAM! Ķekavas novada dome

Līdzjūtības

90 gadu jubileju svin
Irma Bondareva,
85 gadu jubileju svin
Astra Saliniece,
Gunārs Vilde,
Ludviga Kumpiņa,
Ona Balčuna,
Rita Zikmane,
Zigurds Šulte,
80 gadu jubileju svin
Aneļa Apsīte,
Antonija Salceviča,
Biruta Neilande,
Eleonora Latišenoka,
Fevronija Blaževiča,
Gunārs Vecgals,
Ojārs Zaķis,
		

Baložu pilsētā

80 gadu jubileju svin
Sofija Kaļiņina,

Daugmales pagastā
85 gadu jubileju svin
Dzidra Danberga,
80 gadu jubileju svin
Ilgonis Kaļķis.

Vēlam veselību, izturību un
dzīvesprieku!

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

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada augustā
reģistrēti mirušie
Edgars Bite (1952),
Katrīna Gončare (1933),
Marcjanna Grauduže (1911),
Veneranda Ķikuste (1922),
Agris Leimanis (1959),
Nadežda Oļefirenko (1921),
Dorosida Stanceļa (1934),
Ivans Valujs (1942),
Andris Vasiļjevs (1937),
Valentīna Zdanovska (1935).
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet ...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar
mūsu kolēģi Olgu Greivuli,
meitu Inesi Veinbergu mūžībā aizvadot.
Ķekavas novada pašvaldības kolēģi
Ķekavas novada dome

Dārgie skolas biedri!
Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš sākām gatavot ilggadējā Ķekavas skolotāja
un Ķekavas pagasta Goda pilsoņa Jāņa Caunes dzejoļu grāmatu izdošanai.
Esam tikuši fināla taisnē – pabeigts grāmatas makets un esam iecerējuši
nodot grāmatu drukāšanai. 12. oktobrī plkst. 13 iecerēti grāmatas atklāšanas
svētki.
Ja vari un atbalsti ideju, un esi izlēmis piedalīties, lūdzu, veic ziedojumu,
pārskaitot: Jānis Caune, AS Citadele banka,
konta nr. LV30PARX0014838020001.
Bijušie audzēkņi

Izskanējuši pieaugušo dziesmu un deju svētki. Esam piedzīvojuši vienu no
karstākajām vasarām. Sajūta, ka tikai vakar ar dejotājiem atgriezos no festivāla
Turcijā, ka tikai vakar piedalījāmies koncertā projekta Patiesība aiz smaida ietvaros.
Laiks paiet nemanot. Vēl tikai divi mācību gadi un deju kolektīvs Daina jau septīto
reizi dosies uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā.
Viens no galvenajiem kolektīva vadītājas pamatuzdevumiem ir ne tikai rast iespēju
bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, bet ieinteresēt viņus iesaistīties deju
kolektīva darbā, iesaistīt viņus dziesmu un deju svētku tradīciju turpināšanā. Bet kolektīva
pedagogiem uzdevums ir visiem kopā palīdzēt dejotājiem ATSLĒGT dejas un dziesmu un
deju svētku burvību.
Nodarbības tiek atsāktas ar 3. septembri Ķekavas kultūras namā.
JAUNUMS! Pēc desmit gadu pārtraukuma 2015. gada dziesmu un deju svētkos
deju svētku programmā piedalīsies arī pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi. Tāpēc
10. septembrī plkst. 18 aicinām uz nodarbībām bērnus vecumā no četriem gadiem.
2013./2014. mācību gadā strādāsim otrdienās un ceturtdienās. Informācija: Daina –
mob. tālr. 26333305, Līga – mob. tālr. 29147062.
Uz tikšanos Ķekavas kultūras namā!
Skolotājas Daina, Līga, Linda

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības centra 4 mobilajā
mamogrāfā, kas būs pieejams 2. oktobrī pie Ķekavas ambulances.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, Valsts skrīninga programmas
ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga divus
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu izmeklējums maksā Ls 2. Ar
ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu – par
maksu.
Pieraksts pa tālr. 67142840 un
27866655. Plašāka informācija:
www.mamografija.lv vai
uz e-pastu info@mamografija.lv.

Sacensību kalendārs
21. sept.
19–21

Sporta
klubs

21. sept.

Sporta
klubs

22. sept.
9–14

Sporta
klubs

25. sept.
19–21

Sporta
klubs

26. sept.

Sporta
klubs

27. sept.

Ķekavas
novads

27. sept.
19–21

Sporta
klubs

29. sept.

LČ florbola
spēle Ķekavas
Bulldogs–Bauska
(vīr.)
LČ florbola spēle
FK Ķekava – 6
(siev.)
Futbols
Mettas Ziķeris
LČ florbola
spēle Ķekavas
Bulldogs–
Valmiera (vīr.)
LČ florbola spēle
FK Ķekava–
Rubene (siev.)
Olimpiskā diena
2013

LČ florbola spēle
FK Ķekava–Kurši
(vīr.)
Daugmale Daugmales
volejbola turnīrs
2013

Darbs
Cleanhouse, vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš
nodarbina 600 labākos nozares darbiniekus, aicina savā komandā:

APKOPĒJU
bērnudārza telpu uzkopšanai
Darba vieta atrodas Katlakalnā,
Ķekavas novadā
Darba laiks – no pirmdienas līdz
piektdienai plkst. 18.30–22.30
Darba samaksa mēnesī – Ls 105
(pirms nodokļu nomaksas)
Piedāvājam
• stabilu un regulāru ikmēneša darba
samaksu;
• sociālās garantijas;
• iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu ap
kalpošanas objektos par papildus samaksu;
• profesionālās pilnveides apmācības;
• izaugsmes iespējas uzņēmumā;
• darba apģērbu.
Prasības pretendentiem
• augsta atbildības izjūta;
• nevainojama darba kvalitāte;
• pozitīva un godīga attieksme pret darbu
un kolēģiem.
Priecāsimies savā komandā redzēt arī
pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus.
Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās plkst.
9–18.
Kontakttālruņi:
• tiešā vadītāja Emerita Vansoviča –
26543555;
• personāla speciāliste Diāna Halimonova –
67519952.

"Dominante Park", Ķekavas nov., Ķekavas
pag., Saulgoži, SIA "TRIALTO LATVIA"

aicina darbiniekus šādos amatos:

• Preču marķētāja
• Krāvējs
• Darba vieta atrodas "Dominante Park"
pie Ķekavas.
• Pieredze nav nepieciešama.
• Iespējams izvēlēties sev piemērotāko
darba maiņu.
Interesentus lūdzu zvanīt pa tālr. 67791437
vai ierasties personīgi darba dienās plkst.
8.30 "Dominante Park" 1. stāvā.

Ķekavas Novads
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12 Dažādi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013. gada 22. augusta sēdes lēmumu nr. 1. § 1.
(protokols nr. 22)
Saistošie noteikumi nr. 12/2013
Par grozījumiem saistošajos noteikumos nr.1/2013

Par Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu 21. panta pirmās daļas 2.
punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un Likuma Par pašvaldību budžetiem 2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt saistošajos noteikumos nr. 1/2013 5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo
Par Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada budžetu 2013. gadam ieņēmumos sadalījumā
pa ieņēmumu veidiem Ls 256 238 apmērā
budžetu šādus grozījumus:
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 9. punktu šādā 6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013. gadam izdevumos Ls 291 229
redakcijā:
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības apmērā saskaņā ar pielikumu nr. 3.
pamatbudžetu 2013. gadam ieņēmumos 9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības
sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls ziedojumus 2013. gadam ieņēmumos
sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls 2 475
15 200 043 apmērā saskaņā ar pielikumu nr. 1.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības apmērā, izdevumos Ls 32 940 apmērā saskaņā
pamatbudžetu 2013. gadam izdevumos Ls ar pielikumu nr. 4.
Valts Variks, sēdes vadītājs
19 854 890 apmērā saskaņā ar pielikumu nr. 2.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības
pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz Ar saistošajiem noteikumiem, to pielikumiem
2013. gada 1. javāri Ls 945 208 apmērā un 2013. un paskaidrojuma rakstu var iepazīties:
gada aizņēmuma summu Ls 3 709 639 apmērā. • interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības Tiesību akti vai
pamatbudžeta 2013. gadam izdevumu • Ķekavas novada pašvaldības klientu
sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un apkalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā
atsevišķām struktūrvienībām saskaņā ar 19, k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) un
Daugmalē (Salnās).
pielikumu nr. 5.

Par detālplānojuma Šļūkas 3. zemes vienībai grozījumu apstiprināšanu
nekustamajā īpašumā Palienas ielā 20, Ķekavā, Ķekavas pagastā

Izskatot I. Grivanes 2013. gada 10. jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.07.2013. ar nr.
1-6/13/3202) ar lūgumu izskatīt un atļaut veikt detālplānojuma grozījumus nekustamajam īpašumam Palienas ielā 20 (kadastra numurs 8070 008 1891), Ķekavā, Ķekavas novada dome pieņēma
lēmumu 2. § 4. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ekofonds EF izstrādātos detālplānojuma Šļūkas (3. zemes vienībai) grozījumus nekustamajam īpašumam Palienas ielā 20 (kadastra
numurs 8070 008 1891), Ķekavā, Ķekavas pagastā.
Lēmums pieņemts pamatojoties uz:
• Administratīvā procesa likuma 67. pantu un 70. panta otro daļu,
• Paziņošanas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu,
• Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi 130.2. apakšpunktu,
• Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem 121., 122. un 144. punktu,
• ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2013. gada 31. jūlija atzinumu.

Par detālplānojuma Gravas grozījumu apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Gravu ielā 17

2013. gada 8. augustā Ķekavas novada dome, izvērtējot A. Gedrovica 2013. gada 29. jūlija iesniegumu (reģistrācijas nr. 1-6/13/3483) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma Gravas grozījumus
nekustamajā īpašumā Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0837, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar lēmumu 2. § 6., nolēma apstiprināt detālplānojuma Gravas grozījumus
nekustamajam īpašumam Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0387.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67. pantu, Paziņošanas
likuma 6.–8. pantiem, Teritorijas Attīstības plānošanas likuma 28. panta trešo daļu, 2012. gada
16. oktobra noteikumu nr. 711 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 116., 122., 144. punktu, kā arī Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2013. gada
31. jūlija atzinumu.

Par detālplānojuma Gravas saistošo noteikumu
nr. SN-TPD-198/2009 atcelšanu daļā

2013. gada 8. augustā Ķekavas novada dome, izvērtējot A. Gedrovica 2013. gada 29. jūlija
iesniegumu (reģistrācijas nr. 1-6/13/3483) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma Gravas grozījumus nekustamajā īpašumā Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0837, Bērzmentē,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar lēmumu 2. § 5., nolēma apstiprināt saistošos noteikumus nr. SN-TPD-3/2013 detālplānojuma Gravas daļā – nekustamajam īpašumam Gravu
iela 17, kadastra numurs 8070 012 0387.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz 2012. gada 16. oktobra noteikumu nr. 711 Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 144. punktu, kā arī Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2013. gada 31. jūlija atzinumu.

Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu
Lai pašvaldība nodrošinātu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu par Ķekavas novada administratīvo teritoriju, tiek izsludināts konkurss par pašvaldības funkciju deleģēšanu – Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu.
Aizpildot pieteikumu atbilstoši nolikumam, pretendenti konkursam var pieteikties līdz šī
gada 30. septembrim.
Vairāk informācijas par konkursu pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai pašvaldībā 35. kabinetā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Tālrunis uzziņām 67936019, e-pasts: ilona.vaivode@kekava.lv.
Ķekavas novada pašvaldība

Biedrība Dzīvnieku patversme Mežavairogi iesniedza Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas NVO fonds apakšprogrammas Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma konkursā projektu Kvalitatīvas dzīves
vides nodrošināšana Ķekavas novadā. Ar Sabiedrības integrācijas fonda 22.07.2013. lēmumu
nr. 2-15.2/1696 iesniegtais projekts ir apstiprināts.
Biedrības Dzīvnieku patversme Mežavairogi darbības programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu programmu, kas veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošana
Ķekavas novadā. Projekta darbības programmas īstenošanas vieta ir Ķekavas novads.
Realizējot projektu, tiks stiprināta pilsoniskā sabiedrība Ķekavas novadā un atbalstīta biedrības darbības programma dzīves vides kvalitātes uzlabošanas jomā, nodrošināta ilglaicīga biedrības Dzīvnieku patversmes Mežavairogi līdzdalību rīcībpolitikas un lēmumu pieņemšanas procesā.
Projekta galvenie pasākumi ir Ķekavas novada iedzīvotāju pilsoniskās izpratnes veidošana par
dzīves vides attīstību, biedrības kapacitātes stiprināšana, brīvprātīgo senioru un brīvprātīgo jauniešu
grupu informēšana, sociālā iekļaušana un līdzdalības veicināšana darbības programmas īstenošanā.
Īstenojot projektu, tiks izveidota kompleksa pasākumu programma, kas veicinās dzīves kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novada iedzīvotājiem ilgtermiņā. Izveidota vietēja līmeņa NVO sadarbības platforma un starptautiskās sadarbības tīkls. Biedrības darbībā iesaistītas jaunas brīvprātīgo
senioru un brīvprātīgo jauniešu grupas.
Projekts Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Ķekavas novadā tiek īstenots, izmantojot
Ls 31 000 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību.

Nekustamā īpašuma izsole

Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Kaļķu fabrika 3–2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, 12. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847155.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības
laikrakstā Ķekavas Novads un pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama mazajā zālē 2013. gada 29. oktobrī plkst. 10.
Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir Ls 2800 (divi tūkstoši astoņi simti latu),
izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu), reģistrācijas maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), nodrošinājums – Ls 280 (divi simti astoņdesmit 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 Kaļķu fabrika 3–2, Katlakalns,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izsoli.
Ķekavas novada dome atjauno apliecinājumu iesniegšanas termiņu neapbūvēta zemesgabala
Zaļumu prospekts 43, Baložos, Ķekavas novadā, ar kadastra numuru 8007 002 2251,
17,8905 ha platībā, privatizācijai.
Privatizācijas subjektam viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī
jāiesniedz apliecinājums, ka tas vēlas privatizēt zemesgabalu saskaņā ar apstiprinātajiem
zemesgabala privatizācijas noteikumiem.
Apliecinājums ar tam klāt pievienotajiem privatizācijas noteikumos norādītajiem
dokumentiem iesniedzams Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā.
Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9,
12. kabinetā un interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Atļauta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
2013. gada grozījumu īstenošana
2013. gada 23.augustā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) atļauja par Ķekavas novada Ķekavas
pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam 2013. gada grozījumu īstenošanu, kas
2013. gada 11. jūnijā apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem nr. SN-TDP-2/2013 Ķekavas
novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums
2009.–2021. gadam 2013. gada grozījums (domes lēmums nr. 1. § 5., protokols nr. 12), ar
kuriem izdarīts Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos nr. SN-TDP-34/2009 Par
Ķekavas novada teritorijas plānojumu 1.1.
apakšpunktā, kas ietver teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus Ķekavas pagasta
teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
šādus grozījumus:
Izslēgt 8.4. punktu.
Papildināt apbūves noteikumus ar 8.7.
punktu šādā redakcijā:
“Zemes vienībās, kur plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas ražošanas un
darījumu teritorijas (JRD) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), drīkst turpināt teritorijas esošo izmantošanu. Veicot jaunu
būvju apbūvi, vai esošo būvju rekonstrukciju,
jāievēro Lauksaimniecības teritorijas (L) apbūves noteikumi. Ja tiek mainīta izmantošanas
funkcija vai nekustamā īpašuma lietošanas

mērķis, esošās izmantošanas turpināšana nav
pieļaujama, izmantošana jāturpina atbilstoši
plānotai (atļautai) izmantošanai. Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijā (TL) jaunu apbūvi vai būvju rekonstrukciju var veikt ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi” piekrišanu.”
83.12. punktu izteikt šādā redakcijā:
“83.12. Priekšpagalma, ārējā sānpagalma
minimālais platums (būvlaide):
c) DzM2 teritorijā vai bijušo dārzkopību teritorijās, kurām (plānotā) atļautā izmantošana
noteikta DzM1, būvlaide var tikt samazināta,
izstrādājot detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai šiem
noteikumiem) vai būvvaldei, pieņemot pamatotu lēmumu, ievērojot šādus nosacījumus:
• būvlaide nevar tikt samazināta vairāk kā par
1,5 m;
• netiek palielināts būves apjoms ielas virzienā;
• netiek traucēta ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju attīstība vai satiksmes drošība.”
93.9.punktu izteikt šādā redakcijā:
“93.9.Priekšpagalma, ārējā sānpagalma minimālais dziļums (būvlaide):
a) nedrīkst būt mazāks par 25 m;
b) atsevišķos gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu pagalma minimālo dziļumu var
samazināt līdz 10 m.”
Ar teritorijas plānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
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Moto parāde
Drošības dienā 2013
Sākoties jaunajam mācību gadam, Reģionālā pašvaldības policija sarūpējusi īpaši skolēniem aizraujošu pasākumu, lai atraktīvā veidā iepazīstinātu ar
drošības dienestu darbību un pievērstu uzmanību
drošības jautājumiem. 6. septembrī plkst. 11–14
Ķekavā notika ikgadējā Drošības diena.
Katru gadu Reģionālās pašvaldības policija sarūpē jaunas
aktivitātes, lai jauno paaudzi uzrunātu un mudinātu domāt par savu un līdzcilvēku drošību, par drošības dienestu ikdienu un darbu. Tāpēc šogad jau ierasto dalībnieku
pulkam ar savām radošajām aktivitātēm bija piepulcējušies Latvijas loka šaušanas federācija, Ķekavas novada
Jauniešu iniciatīva centrs un futbola klubs Auda, kā arī
uzņēmumi Latvijas Gāze, Latvenergo un Sadales tīkli.
Protams, Drošības dienas apmeklētājiem bija iespēja
klātienē vērot arī Drošības dienas pastāvīgo dalībnieku aktivitātes – operatīvo dienestu, kinologu un hipologu darba paraugdemonstrējumus, aplūkot un izmēģināt ugunsdzēsēju
un policistu ekipējumu, uzzināt, kā jāsniedz pirmā palīdzība
nelaimē cietušajiem, un vēlreiz atkārtot, kādi noteikumi jāievēro, atrodoties uz ielas. Savukārt Reģionālās pašvaldības
policijas draugs Jenots Jancis bija sarūpējis mazajiem gudriniekiem īpašu grūtu uzdevumu – Drošības taku.
Rūpējoties par drošu pārvietošanās uz ielas, pasākuma laikā notika praktiska apmācība un lekcija par drošu
velosipēda vadīšanu, kā arī, veiksmīgi nokārtojot pārbaudījumus, bija iespēja iegūt velosipēda vadīšanas tiesības.
Savukārt Rīgas Jauno tehniķu centrs, ar kuru sadarbojas Reģionālās pašvaldības policijas vadītais bērnu un
pusaudžu klubs Vairogs, piedāvāja pasākuma apmeklētājiem lidmodelisma, kartingu un mikari paraugdemonstrējumus, kā arī citas radošas darbnīcas.
Drošības dienā piedalīties bija aicināti ne tikai bērni
no Ķekavas, Baldones, Inčukalna un Ikšķiles novadiem,
kuros sabiedrisko kārtību nodrošina Reģionālā pašvaldības policija, bet arī pārējie novadnieki, kuriem interesē
operatīvo drošības dienestu darbība.
Drošības dienā piedalījās Valsts policijas struktūrvienības – Kinologu nodaļa, Hipologu nodaļa, Speciālo uz-

• Reģistrēti izsaukumi – 465, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 34, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 6,
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru, – 20, izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 18, gulošas personas alkohola reibumā – 14, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates
nepieciešamību, – 21, izsaukumi, kas ir saistīti ar alkohola
lietošanu, – 5, izsaukumi, kas saistīti ar smēķēšanu neatļautā
vietā, – 2, izsaukumi, kas saistīti ar kautiņa izdarīšanu, – 2,
Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 5, izsaukumi, kas
saistīti ar to, ka kāda persona laužas dzīvoklī, – 3, cita saņemtā
informācija par pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm – 335.
• Saņemts 21 iesniegums.
• Aizturētas 29 personas.
• Nogādātas četras personas uz mājokli.
• Sastādīti 82 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā –
13, par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā
sabiedriskajā vietā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada
laikā, – 2, par smēķēšanu neatļautās vietās – 2, par dzīvesvietas nedeklarēšanu – 2, par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis
nepilngadīgais, – 6, par alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 3, par invazīvo augu sugu
izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu – 2, par reklāmas plakātu uzstādīšanu bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas – 2, gājējiem noteikto
pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts tumšajā
laikā bez atstarotāja – 2, par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu – 1, par
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – 2, par nepilngadīgā iesaistīšanu
alkoholisko dzērienu lietošanā – 2.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 43 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 92 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās Droša vasara.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un
tiesas sprieduma izpildes laikā – 2.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 37 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu
iecirknī augustā
foto: Vineta Bērziņa

foto: Vineta Bērziņa

Līdz ar mācībām klāt
Drošības diena

Reģionālajā pašvaldības
policijā augustā

devumu bataljons, Kriminālistikas pārvalde, Valsts policijas koledža; Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 54.
Inženiertehniskais bataljons, Reģionālās pašvaldības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas
Sarkanais Krusts, zemessargi (jaunsargi), Ceļu satiksmes
drošības direkcija un Rīgas motormuzejs, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests, Baložu sporta iniciatīvu centrs, Latvijas loka šaušanas federācija, Rīgas jauno
tehniķu centrs, Latvijas loka šaušanas federācija, Ķekavas
novada Jauniešu iniciatīva centrs un futbola klubs Auda,
kā arī uzņēmumi Latvijas Gāze, Latvenergo un Sadales
tīkli. Paldies sadarbības partneriem par atsaucību un iedzīvotāju izrādīto interesi!
Vineta Bērziņa

• Reģistrēti 111 notikumi, no tiem 28 noziegumi, par
ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 5, zādzības no juridiskām personām piederošiem objektiem – 3,
zādzības no dzīvokļiem – 3, zādzības no veikala – 3, zādzības
no automašīnām – 2. Nozagtas trīs automašīnas. Reģistrēts
viens miesas bojājumu nodarīšanas gadījums, trīs mantas
bojāšanas gadījumi, viens dzīvnieku turēšanas noteikumu
pārkāpšanas gadījums, viens dokumentu viltošanas gadījums, viens noziedzīga nodarījuma pret īpašumu gadījums.
Atrastas mirušas divas personas.
• Atklāti 8 noziegumi: par zādzības izdarīšanu mazos apmēros – 7, par krāpšanu – 1.
• Pēc kriminālprocesa 264. panta tika aizturētas četras personas, no tām nevienai netika piemērots drošības līdzeklis, kas
saistīts ar brīvības ierobežošanu, t. i., – apcietinājums.
• Pieņemti 26 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 15 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 1, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 2, par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 1, par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu – 3, par maznozīmīgu miesas
bojājuma tīšu nodarīšanu – 1, par smēķēšanas ierobežojumu
neievērošanu – 1, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 4, par necieņu pret izmeklēšanas
un prokuratūras iestādēm – 2.
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Pludmales volejbols Ķekavas novadā
turpina strauji attīstīties, un attiecīgais
sporta veids ir kļuvis par Ķekavas sporta dzīvē nozīmīgu notikumu.
Šajā vasarā ar Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras atbalstu tika organizēti trīs pludmales volejbola posmi un
finālturnīrs Ķekavā. Papildus sacensību
organizatoriskajiem jautājumiem tika īstenoti sakopšanas darbi pludmales volejbola laukumos Titurgā un Baložos.
Sacensību organizatori bija izvēlējušies visai neierastu, bet interesantu sacensību formātu, kurā pēc iegūto punktu
sistēmas tika noteikts tikai viens pludmales volejbola karalis. Katrs no sportistiem sacensībās piedalījās individuāli
un čempionāta laikā mainīja pārus, tādējādi katrs sportists uzvaras un zaudējumus krāja savā kontā. Finālturnīrā par
1.–4. vietu pārāks izrādījās tieši Gints,
kurš tika kronēts par Ķekavas pludmales
volejbola karali.
Ņemot vērā faktu, ka vīriešu konkurencē sacensībās piedalījās arī dāma –
Sandia Selga –, organizatori un sacensību dalībnieki bija parūpējušies par to, lai
tas nepaliktu bez ievērības, un kronēja
Ķekavas pludmales Karalieni.
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra izsaka pateicību visiem sportistiem par sportisko gaisotni un novēl
nākamajā vasarā turpināt iesāktās pludmales volejbola tradīcijas vēl plašākā dalībnieku skaitā.

Daugmalē – sporta diena
Kā jau ierasts, augusta pēdējā sestdienā Daugmalē tiek organizēta sporta
diena, kura šoreiz norisinājās pie
Daugmales pamatskolas. Sporta diena nu jau kļuvusi par tradīciju, kur gan
bērniem, gan pieaugušajiem ir iespēja
pārbaudīt savas prasmes un iemaņas
dažādās disciplīnās un aktivitātēs.
Pasākumā norisinājās arī seminārs Dzīves
kvalitātes uzlabošana ģimenēm ar bērniem
Daugmales pagastā, Ķekavas novadā. Notika arī aktivitātes bērniem kopā ar Pepiju un
Pirātu, kā arī piepūšamā atrakcija, kas bērniem ļoti patika, un viņi ar lielu entuziasmu
un prieku to izmantoja. Bērniem bija iespēja
parādīt savas iemaņas dažādās mešanas disciplīnās un velo dragreisā. Savukārt jaunieši
un pieaugušie varēja pārbaudīt savas prasmes,
gan pludmales volejbolā, gan dažādās mešanas disciplīnās un smagatlētikas disciplīnās.
Šogad sporta dienas organizatoriem ar
laika apstākļiem bija paveicies, līdz ar to
dalībnieki bija ieradušies kuplā skaitā, un
cīņas par medaļām noritēji spraigi.
Pasākuma organizators uzskata, ka pasākums ir izdevies, jo Daugmales pagasta

foto: No organizatoru arhīva

Pludmales
karalis –
volejbols

Viena no sporta dienas disciplīnām – virves vilkšana
iedzīvotājiem bija lieliska iespēja pasportot un aktīvi atpūsties pirms vasaras beigām un skolas sākšanās.
Liels paldies Daugmales pamatskolas
administrācijai, Daugmales pagasta pārvaldei, visiem tiesnešiem un, protams,

visiem lielajiem un mazajiem dalībniekiem, kā arī Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūrai par iespēju organizēt šo
tradicionālo un jauko pasākumu. Uz tikšanos nākamajās sporta aktivitātēs!
Edijs Biļķins

Laivu brauciens apkārt Nāves salai

Kopvērtējuma vietu sadalījums

foto: No organizatoru arhīva

1. vietā Gints Krauja, 2. vietā Vladimirs
Remesovs, 3. vietā Andris Vētra, 4. vietā Intars Ķimenītis, 5. vietā Jānis Piliņš,
6. vietā Oskars Vētra, 7. vietā Sandia
Selga, 8. vietā Uģis Teteris.
Kārlis Vents

Spēka diena 2013
Pievilkšanās spēks

15. septembrī Ielu vingrošanas sporta
biedrība un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra aicina ikvienu no
jums neatkarīgi no vecuma, dzimuma
vai fiziskās sagatavotības piedalīties
pievilkšanās spēka sacensībās Ķekavā
un Baložos.
Spēka dienas sacensībām ir simboliska nozīme, jo galvenais ir piedalīšanās,
nevis uzvara. Taču dienas gaitā noteiksim Latvijas spēcīgāko vīriešu un sieviešu kārtas pārstāvi, kā arī noskaidrosim,
cik reizes būsim pievilkušies visi kopā.
Meklē tuvāko Spēka punktu un noskaidro, cik reizes vari pievilkties tu!
Spēka punkti Ķekavas novadā: Ķekavas
sporta kluba laukums Fortius un ielu
vingrošanas laukums Baložos.
Papildus informācija
www.spekadiena.lv.

Laivu brauciena dalībnieki
24. augustā Ķekavas novadā norisinājās laivu brauciens apkārt I pasaules
kara kaujas vietai – Nāves salai.
Distances garums bija aptuveni 6–8 km,
dalībniekiem viegli nebija, bet, domājams,
sajūtas un emocijas bija neaprakstāmas,

jo salīdzinājumā ar pagājušā gada laivu
braucienu šoreiz pasākumā iesaistītie varēja lieliski iepazīt Nāves salas apkārtni, ne
tikai sēžot laivā, bet arī orientējoties pašā
salā un uz mazajām saliņām, kur bija jāatrod vairāki punkti.
Dalībniekiem bija fantastiska iespēja

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm pie
dabas, celt savu meistarību airēšanā,
orientēšanā un noskaidrot novada labākās
komandas šajās interesantajās sacīkstēs.
Sacensībās pavisam piedalījās vienpadsmit komandas, kur 1. vietu izcīnīja
komanda Čilotāji – Andrejs Lukjanovs un
Kristīne Ceļmalniece, 2. vietu – komanda
Muskuļi – Raivis Ruskulis un Elvijs Ruskulis, bet 3. vietu ieguva komanda Burinieki –
Egons Grāvītis un Daila Grāvīte. Sieviešu
konkurencē 1. vieta komandai Celmlauzes – Agnese Geka un Anita Muižniece.
Pēc pieveiktās trases un uzdevumiem
dalībniekiem bija lieliska iespēja pasēdēt pie
ugunskura, pacept desas, pamieloties ar auksto
zupu un pārrunāt notikumus veiktajā distancē.
Pasākuma organizators izsaka pateicību
Baložu sporta iniciatīvas centram, SIA Mučas, tiesnešu komandai, Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūrai, Daugmales
pagasta pārvaldei un citiem, kas piedalījās
pasākuma organizēšanā, jo bez viņiem tik
aizraujošas un interesantas sacensības nebūtu iespējamas, kā arī liels paldies visiem
dalībniekiem un atbalstītājiem.
Edijs Biļķins

Tuvojas Olimpiskā diena
27. septembrī visās Latvijas skolās
notiks Latvijas Olimpiskās komitejas
rīkotā Olimpiskā diena, kuras ietvaros
visiem skolēniem būs kopīga rīta vingrošana, kā arī dažādi sporta pasākumi visas dienas garumā.

Pirmsskolas un 1.–6. klašu audzēkņiem notiks zīmējumu konkurss ar moto
Esam sportiska ģimene, bet 7.–12. klasei
būs domrakstu konkurss par šo pašu tēmu
(teksta apjoms līdz 750 vārdiem).
Kā arī jebkuram aktīvam interesentam

būs iespēja piedalīties fotokonkursā Esam
sportiska ģimene!.
ESI AKTĪVS NOVADNIEKS!
Papildu informācija: www.olimpiade.lv

Ķekavas Novads
2013. gada 10. septembris

Senioriem 15

Baložu senioru spēka avots
Ja cilvēks ir sava darba entuziasts, tad jebkurā vietā apmeklētāji gūst baudu, enerģiju un prieku. Nesen iepazinām mūsu
teātra režisora Alfrēda Antmaņa-Briedīša
muzeju Vallē, kur atmiņā ir palicis valdzinošās muzeja vadītājas Daces Paegles interesantais stāstījums un sakoptā apkārtne.
Ikkatrs varēja iztēloties un atgriezties savā
bērnībā. Ne mazāk jauki bija pabūt Jāņa
Jaunsudrabiņa bērnības mājās Riekstiņi un
klausīties Ilzes kundzes aktrises spēju pasniegt tēlojumu no Jaunsudrabiņa Baltās
grāmatas epizodēm.
Savdabīgs Aknīstes muzeja vadītāja Andra
Puncuļa vēstījums par Aknīstes muzeja darbu,
vēsturi un iedzīvotājiem. Iepazinām skaistāko
muižu Sēlijā – Gārsenes muižu – un tās takas
un apkārtni.
Patīkama tikšanās Bebrenē ar profesionālās vidusskolas direktori Ēriku Šaršuni.
Ieguvām informāciju par skolas dzīvi un
audzēkņu iespējām pēc skolas beigšanas,
iepazinām veterināro laboratoriju ar modernām iekārtām un virtuves augstvērtīgo
aprīkojumu. Pārnakšņojot skolēnu viesnīcā, otrā dienā devāmies uz Dvietes palienu, kur Benitas kundze pastāstīja par vienīgo vietu Latvijā, kura ik pavasari tiek appludināta. Dvietes muzejā varējām vērot
bebra ādas un pat uzzināt par bebra dziedzeru dziedināšanas spējām un izmēģināt
spēkus, veicot pārbaudījumus pie Ilūkstes
dabas takas Skaidrītes kundzes pavadībā. Atguvām možumu, peldoties visdzidrākajā Latvijas ezerā – Sventes ezerā,

Publicitātes foto

Pateicoties Ķekavas novada domes
atbalstam, mūsu seniori var iepazīt
Latvijas dabas skaistumu, apmeklēt
dižgaru muzejus un ar sirdi un dvēseli
iedziļināties darba un dzīves apstākļos. Tā seniori šogad ir pabijuši daudzās skaistās vietās.

Likteņdārzā, iestādot priedīti
kā arī apskatījām Medumu ezeru, kur ir
labiekārtota peldvieta. Arī paši Medumi –
tīri un skaisti.
Pavasarī ciemojāmies pie suitu sievām,
kuras sniedza neaizmirstamu koncertu.
Baložu pilsētas pensionāriem bija iespēja draudzīgā atmosfērā uzklausīt cildeno
sievu dzīvi, aptaustīt tautastērpus, apbrīnot skaistās saktas. Kur nu vēl izgaršot
sklandraušus!
Neaizmirstami mirkļi Jāņa Blūma
dzelzceļa stacijā, vagons Skrundā, tieši
tāds, kādos 1949. gadā martā izsūtīja latviešus uz Sibīriju.
Nākamais pieturas punkts ir Apriķu
muižas muzejs, kurā četros kambarīšos
mājvietu sev atraduši un dzīvo liela rūķu
saime – kopā četri tūkstoši. Neaptverams
trīs skolotāju darbs – izvietot tematiski pa
telpām un uzturēt tīrību un skaistumu.
Skaista mana tēvu zeme un tās cilvēki.

Man vienmēr acu priekšā cēlā meitene
Alise, Araišu ezerpils gide, kas, tērpusies
skaistajā senajā latviešu tērpā, vēstīja par
seniem laikiem.
Un tomēr visbiežāk mūs aicina
Likteņdārzs. 2009. gada rudenī turp vedām akmeņus, kaut lija lietus, bijām gandarīti. Pēc diviem gadiem pavasarī braucām atkal – apbrīnojot ziedošo dārzu un
uzzinot par iespēju iestādīt koku. Un tā
šogad vasarā mūsu ceļš atkal devās uz
Likteņdārzu, lai iestādītu Baložu pilsētas
pensionāru sarūpēto priedes stādiņu par
piemiņu cietušajiem un laimīgu Latvijas
nākotni. Mums negaidīti par to izsniedza
pateicību. Esam gandarīti.
Un vēlreiz paldies Ķekavas novada
domei par iespēju ceļot un gūt prieku par
Latvijas darbīgiem un interesantiem cilvēkiem un to skaistumu, ko tie rada.
Mudīte Oļeiņika

Senioriem vienoti tērpi deju mēģinājumiem
Biedrība Sidrabaine, piedaloties Ķekavas novada pašvaldības nevalstisko
organizāciju līdzfinansēšanas konkursā, ir iegādājusies vienotus tērpus deju mēģinājumiem, atribūtiku,
fotoaparātu un videokameru.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Ķekavā aktīvi norisinās Lattelecom sociālās
atbildības projekta Pieslēdzies, Latvija!
datorapmācību kursi. Ķekavas vidusskolā
40 seniori jau absolvējuši Pieslēdzies,
Latvija! kursus pie pasniedzējas Andas
Knospiņas. Mācības turpināsies līdz pat
novembrim, un tām pieteikties aicināts
ikviens interesents no 50 gadu vecuma, informē Līga Bite.
Līdzšinējā pieredze senioru apmācībās
palīdzējusi šogad būtiski papildināt mācību
saturu, piedāvājot trīs līmeņu apmācības atbilstoši dalībnieku līdzšinējai pieredzei un
prasmēm. Trešā līmeņa mācību programmu
plānots licencēt pašvaldībās, lai pēc sekmīga
pārbaudes darba nokārtošanas dalībniekiem
izsniegtu sertifikātu, ko iespējams uzrādīt
turpmākajās darba gaitās.
Bezmaksas datorapmācības notiks līdz
pat novembrim. Tām var pieteikties ikviens
interesents pēc 50 gadu vecuma, zvanot pa
tālruni 80000822, aizpildot reģistrācijas anketu internetā www.piesledzieslatvija.lv vai
piesakoties pie pasniedzējiem. Līdz novembrim visā Latvijā notiks apmācības latviešu
un krievu valodas grupās, kas tiek komplektētas pēc iespējas tuvāk senioru dzīvesvietai.
Vineta Bērziņa

Pensionāru ievērībai
28. septembrī plkst. 14
Ķekavas kultūras namā
pensionāru atpūtas pēcpusdiena

Pēc dālijām, asterēm
rudens smaržo

Rudens ziedu fejas uznāciens,
konkurss vērtēšana,
apbalvošana.
Dejas paraugstunda, sadziedāšanās,
fotoizstāde.
Muzicēs kapella Vecie draugi.
Mīļi gaidīti visi pensionāri, līdzi jāņem
groziņš.
Lūdzam pieteikties pie Ilgas
tālr. 26274699.

Diskusiju kluba ietvaros

24. septembrī plkst. 17.30
Ķekavas kultūras nama viesību zālē

tikšanās ar deputātiem
pie tējas tases.

Sarunas, jautājumi, atbildes.

foto: No biedrības arhīva

Projekta rezultātā biedrība Sidrabaine ir
ieguvusi iespēju, piedaloties dažādos pasākumos, veicināt gan savu, gan Ķekavas novada atpazīstamību, stiprināt vienotu motivāciju un pleca sajūtu, kā arī uzlabot nepieciešamās pozitīvās mentālās un fiziskās
enerģijas koncentrēšanu kopīgai lietai. Lai
stimulētu deju prasmju izkopšanu, kļūdu
novēršanu un nodrošinātu iespējamu
efektīvu kolektīva vizualizāciju, biedrība
iegādājās fotoaparātu un videokameru.
Vienoto formas tērpu uzdrukas kombinācijā ar biedrības dalībnieku dejošanas aktivitātēm gan dziesmu un deju svētkos, gan
pašvaldības rīkotajos pasākumos ir interak-

Ķekavā seniori aktīvi
apgūst datorprasmes

26. oktobris

Rudens ražas balle

Pensionāru biedrība
Polārblāzma

Ķekavas seniori
tīvs publicitātes paudējs (uzdrukā izmantots
gan Ķekavas novada pašvaldības ģerbonis,
gan Sidrabaines vārds, gan lielāko atbalstītāju logo – Melnā kafija, Teiko). Šajos tērpos
senioru komanda piedalījās arī Ķekavas novada senioru sporta spēlēs, iegūstot 1. vietu.
Biedrības mērķis ir veicināt nema-

teriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu Latvijā un ārzemēs
(2012. gadā dalība kultūras festivālā Baltkrievijā Braslavskije Zarnici un Anglijā –
Latvijas dibināšanas gadadienas svinīgajā
koncertā latviešu kopienai Peterborough).
Aija Āre

Ķekavas Novads
2013. gada 10. septembris

16 kultūra
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS

Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva Palādas,
DANSKOVĪTES komēdijas 3. daļa Ontans izaklaidej.
27. septembrī 20.00
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50 nopērkamas Kultūras informācijas
centrā Liiba un Doles Tautas namā 1 h pirms izrādes.
Skolotāja Jāņa Caunes grāmatas
12. oktobrī plkst. 13
Manas dzīves pieturzīmes atvēršanas svētki.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
14. septembrī
Sezonas atklāšana – iepazīšanās ar kultūras nama pulciņiem,
plkst. 15–19
meistarklases, sarunas ar pasniedzējiem, radošās darbnīcas, koncerts.
Katlakalna II Starptautiskā folkloras festivāla koncerts Rudenāji
21. septembrī plkst. 15
Baložos. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1; skolēniem Ls 1, ar Drauga
karti bez maksas, nopērkamas pirms koncerta.
Koncerts – Niks Matvējevs/ Guntis Pilsums Nemet dusmu krunku veciem zēniem (piegalda dziesmas). Biļetes: Ls 3, nopērkamas iepriekšpār28. septembrī plkst. 18
došanā Baložu pilsētas bibliotēkā un kultūras informācijas centrā Liiba un
pirms pasākuma kultūras namā.
6. oktobrī plkst. 15
Dziesmu un deju svētku atskaņu pasākums. Ieeja bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
20.–22. septembrī
Katlakalna 2. Starptautiskais folkloras festivāls – Rudenāji 2013.
5. oktobrī plkst. 18
Dziesmu un deju svētku atskaņu pasākums. Ieeja bez maksas.
IK Vecie Draugi sezonas atklāšana Rudens skarbajā elpā spēku pasmelties...
12. oktobrī plkst. 12
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, kluba biedriem bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
24. septembrī plkst. 17
Pensionāru padomes rīkots diskusiju klubiņš Tikšanās ar deputātu.
Pensionāru padomes rīkots atpūtas pasākums Pēc dālijām
28. septembrī plkst. 14
septembris smaržo.
4. oktobrī plkst. 19
Dziesmu un deju svētku atskaņu pasākums. Ieeja bez maksas.
Katlakalna 2.Starptautiskā folkloras festivāla DIŽKONCERTS.
21. septembrī plkst. 17
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1; skolēniem Ls 1, ar Drauga karti bez
maksas, nopērkamas pirms koncerta (Sliktu laika apstākļu gadījumā
Ķekavas Dzirnavu estrādē
koncerts notiks Ķekavas kultūras namā)
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
Daugmales multifunkcionālajā centrā (DMC) biedrības Daugmales
14. septembrī plkst. 19
skolai rīkots konkurss Rudens ambrāža un Rudens ziedu balle. Ieejas
maksa: Ls 1,50–3. Tuvāka informācija pa tālr. 26643509 vai 20389863
14. septembrī plkst. 18
Daugmales pamatskolā – monoizrāde Bez jakas.
20. septembrī plkst. 19
DMC – ģimeņu pārrunas par jaunās sezonas aktivitātēm.
DMC – Katlakalna 2.Starptautiskā folkloras festivāla koncerts
21. septembrī plkst. 15
Rudenāji Daugmalē. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1; skolēniem Ls 1,
ar Drauga karti bez maksas, nopērkamas pirms koncerta.
Daugmales pilskalnā – aicinām pie Baltu vienības dienai veltīta
22. septembrī plkst. 20
ugunskura kopā ar biedrību Baltu saimes Saules ceļš. Līdzdalībai lūdzam katram atnest malkas pagalīti.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
9.–13. septembrī
Ceļojošā izstāde Ķekavas vidusskolā.
16.–20. septembrī
Ceļojošā izstāde Baložu vidusskolā.
23.–27. septembrī
Ceļojošā izstāde Daugmales pamatskolā.
30. septembrī–4. oktobrī Ceļojošā izstāde privātskolā Gaismas Tilts 97.
14.–18. oktobrī
Ceļojošā izstāde Pļavniekkalna sākumskolā.
18. oktobrī–18. novembrī Ceļojošā izstāde Ķekavas novadpētniecības muzejā.
Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka
Ekspozīcijas muzejā
E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
http://twitter.com/parkulturu un interneta vietnē www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
11.–30. septembrī
Piepildām burciņas – konservēšanas receptes; Dzejas dienas;
Cik pasaule ir maza? – 27. septembrī – Pasaules tūrisma diena
16. septembrī–4. oktobrī
Dzejniecei Inesei Zanderei 55
1.–15. oktobrī
Miķelītis bagāts vīrs; Pie mums ciemojušies... Slavenību autogrāfi
bibliotēkas grāmatās; Baložu pilsētas bibliotēka 55 gadu laikā, Spoku
un joku stāsti; Ķepa uz sirds – 4.X – Dzīvnieku aizsardzības diena;
No dzelzs priekškara uz brīvību – Tautas frontei 25
10.–13. septembrī
Dzejas rīts pirmsskolas izglītības iestādes Avotiņš grupiņām
29. septembrī plkst. 18
Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
1.–15. oktobrī
Izstāde Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
11.–18. septembrī
Dzejas dienām veltīta izstāde
18.–25. septembrī
Svarīgi padomi bērniem!
27.–30. septembrī
Vispasaules tūrisma diena – apceļosim Latvijas muižas
1.–4. oktobrī
Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam jubileja
4.–9. oktobrī
Aktierim Uldim Dumpim – 70
10.–15. oktobrī
Dzejniecei Veronikai Strēlertei jubileja
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
11.–21. septembrī
Dzejas dienas 2013
15.–30. septembrī
Dzejniecei Inesei Zanderei – 55
26. septembrī–5. oktobrī
Dzejniecei Andrai Manfeldei – 40
29. septembrī–5. oktobrī
Miķeļdiena – rudens saulgrieži
4.–14. oktobrī
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena
6.–15. oktobrī
Rakstniekam Albertam Belam – 75
13.–15. oktobrī
Dzejniekam Ziedonim Purvam – 90
12. septembrī plkst. 16
Dzeja 2013 – tematiska pēcpusdiena (sadarbībā ar Ķekavas
novadpētniecības muzeju)
11., 18., 25. septembrī plkst. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
2., 9. oktobrī plkst. 10.30
19. septembrī plkst. 18
Grāmatu klubiņa 3. tikšanās

Atzīmējot Tautas frontes 25. jubileju
20. gadsimta 80. gadu vidū, kad Latvijā sākās
Trešā Atmoda, arī Ķekavas iedzīvotāji nestāvēja
malā – 1988. gada 18. februārī Ķekavā nodibinājās Latvijas Kultūras fonda Ķekavas kopa.
Novadnieki iesaistījās LNNK darbībā, un 1988.
gadā, svinot Jāņus, Klaņģukalna estrādē tika
uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs.
Organizējoties Tautas frontei, uz pirmo sapulci kolhozā Ķekava atnāca 19 cilvēki, bet tūlīt
pieteicās vairāki desmiti. Tika ievēlēti delegāti
uz pirmo kongresu. Viens no delegātiem (gan
no LNNK) bija Jānis Biezais, vēlākais Augstākās Padomes deputāts, kurš balsoja par Neatkarības deklarāciju. Aktīvi piedalījās Trešās
Atmodas kustībā un Latvijas Tautas frontes
vietējā nodaļā arī Roberts Gabris, plašākai publikai pazīstams kā grāmatas Latvju virsnieks nr.
35473 autors, kurš 1999. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, un šogad viņu atceramies
110. dzimšanas dienā.
Latvijas Kultūras ministrija šogad izsludināja projektu konkursu, veltītu Latvijas Tautas
frontei. Lai atzīmētu Tautas frontes 25 gadu jubileju un sekmētu ar tās darbību saistīto kultūrvēsturisko materiālu apzināšanu, komplektēšanu un popularizēšanu, sadarbojoties ar Ķekavas novada izglītības iestādēm, Ķekavas novadpētniecības muzejs iecerēja izveidot ceļojošo
izstādi par Trešo Atmodu un Latvijas Tautas
frontes izveidošanos. Muzeja iesniegtais projekts tika atbalstīts, un rezultātā tapa ceļojošā
izstāde par šiem notikumiem mūsu novadā. 5.
septembrī notika tās prezentācija, kurā bija atnākuši arī bijušie tautfrontieši – Andris A
 uziņš,

Jānis Kūkums, Pēteris Geks. Izstāde ceļos pa
novada skolām no 9. septembra.
Šajā projektā paredzēts aktīvi sadarboties arī
ar Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centru.
Tautas fronte, Barikādes, Trešā Atmoda,
Dziesmotā revolūcija – katrs dzirdējis šos jēdzienus, bet lielākajai daļai jauniešu tie asociējas tikai ar nodaļu vēstures mācību grāmatā.
Lai rosinātu jauniešu interesi par nesenās pagātnes vēsturi un mūsu valstij nozīmīgiem
notikumiem, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs ir uzrunājis novada skolu 9.–12.
klašu skolēnus līdzdarboties jubilejas gada aktivitātēs, vācot un pētot pieejamo informāciju
par novadniekiem.
Skolēni paralēli mācību vielai nodarbosies
ar izpēti par tēmu Tautas frontei 25. Izvirzītais
uzdevums ir atrast un intervēt novada iedzīvotājus, kam bijusi saistība ar Latvijas Tautas
fronti, iegūto informāciju apkopot rakstveidā,
kā arī sagatavot prezentāciju, lai 9. oktobrī Jauniešu forumā pastāstītu pārējiem dalībniekiem
par iegūto informāciju un iespaidiem. Visi savāktie vēstures materiāli tiks glabāti Ķekavas
novadpētniecības muzejā.
Lai neierobežotu jauniešu radošās idejas
pētnieciskā darba procesā, pieļaujamais rakstu
darba formāts var būt jebkāds – stāsts, poēma,
eseja, referāts, memuārs, reportāža vai cits.
Aicināti visi, kam ir idejas un vēlme pētīt, veidot
komandu un pieteikties Jaunatnes iniciatīvu
centrā vai rakstīt e-pastu uz adresi jic@kekava.lv.
Informācija pieejama arī pie skolu vēstures
skolotājiem un muzejā.
Ināra Rumbina, Inga Auziņa

