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Sāk darbu jaunā
Ķekavas novada dome

27. jūlijā Ķekavā,
pie Ķekavas sporta kluba
Reģistrācija plkst. 10
Atklāšana plkst. 10.30
Sacensību sākums plkst. 11

INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS
• Novuss (vīr., siev. grupas)
• Kofera mešana (vīr., siev. grupas)
• Futbola sitieni (vīr., siev. grupas)
• Šautriņu mešana (vīr., siev. grupas)
• Svarbumbu celšana (vīr., siev. grupas)
• Laivošana (vīr., siev. grupas)
• Brauciens ar airu dēli (vīr., siev. grupas)
• Svaru stieņu vilkme no zemes
(LR 10. posms)
• Gandrīz ideāls skrējiens
(vīr., siev., jauniešu grupas)
• Basketbola soda metieni
(vīr., siev. grupas)
• Lodes grūšana (vīr., siev. grupas)

Zaļumballe –

plkst. 21.30–3
kopā ar grupu Otra puse
Organizē Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra.
Plašāka informāciju skatīt
http://sports.kekava.lv.

foto: Artūrs Zālītis

KOMANDU SPORTA VEIDI
• Futbols (7 dalībnieki)
• Pludmales volejbols – (3 vīr.+1 siev.)
• Ķekavas nov. Strītbola 2013 2. posms
(10 grupas)
• Lentīšu regbijs (4 vīr. + 2 siev.)
• Jautrības stafete (2 vīr. + 2 siev.)
• Virves vilkšana (6 dalībnieki)
• Florbols (2 vīr. + 1 siev.)

Jaunās Ķekavas novada domes deputāti:
1. rindā no kreisās – Ilgonis Leišavnieks, Ieva Stefensena, Valts Variks, Vēsma Ozoliņa, Andis Adats, Aigars Vītols, Ivans Pihtovs;
2. rindā – Juris Krūmiņš, Linda Danileviča, Arvīds Platpers, Juris Jerums; 3. rindā – Igoris Malinauskas, Roberts Jurķis, Arnolds Keisters.
20. jūnijā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja amatā ievēlēja Vidzemes partijas līderi Valtu Variku, kurš pašvaldību
vēlēšanās Ķekavas novada teritorijā ieguva vislielāko balsu skaitu.
Domes priekšsēdētājs tika ievēlēts pirmajā Ķekavas novada domes sēdē, 11 deputātiem balsojot par un trīs – pret.
Turpinājums 2. lpp.

Ķekavas un Bordeshomas sadraudzībai – 20
7.–10. lpp.
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2 aktuāli
Apstiprina Ķekavas
novada domes
komiteju sastāvu

Ķekavas Novads
2013. gada 9. jūlijs

Komandas gars, k

Ķekavas novada dome 1. jūlijā ārkārtas
domes sēdē ievēlēja domes pastāvīgo
komiteju sastāvu.
Atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības
nolikumam Finanšu komiteju vada domes
priekšsēdētājs, Attīstības komiteju – priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos,
Saimniecisko lietu komiteju – priekšsēdētāja vietnieks saimnieciskos jautājumos,
Sociālo lietu komiteju – priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos.
Pārējās divās komitejās – Izglītības komitejā, Kultūras un sporta komitejā – vadītāju
ievēl komiteju locekļi.
Finanšu komiteja:
• Valts Variks – komitejas priekšsēdētājs,
• Juris Krūmiņš,
• Arvīds Platpers,
• Linda Danileviča,
• Andis Adats,
• Juris Jerums,
• Maksims Volkovičs.

Izglītības komiteja:
• Ieva Stefensena– komitejas priekšsēdētāja,
• Vēsma Ozoliņa,
• Valts Variks,
• Andris Ceļmalnieks,
• Juris Jerums.
Kultūras un sporta komiteja:
• Arvīds Platpers– komitejas priekšsēdētājs,
• Aigars Vītols,
• Vēsma Ozoliņa,
• Arnolds Keisters,
• Maksims Volkovičs.
Saimniecisko lietu komiteja:
• Andis Adats – komitejas priekšsēdētājs,
• Andis Damlics,
• Aigars Vītols,
• Arnolds Keisters,
• Roberts Jurķis.
Sociālo lietu komiteja:
• Igoris Malinauskas – komitejas
priekšsēdētājs,
• Linda Danileviča,
• Ilgonis Leišavnieks,
• Ivans Pihtovs,
• Roberts Jurķis.
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Attīstības komiteja:
• Juris Krūmiņš – komitejas priekšsēdētājs,
• Ilgonis Leišavnieks,
• Andis Damlics,
• Igoris Malinauskas,
• Ieva Stefensena,
• Ivans Pihtovs,
• Andris Ceļmalnieks.

Partiju programmas tiek sagatavotas
komandā un reizēm pat ar utopisku
noskaņu, bet tiem, kuri amatu pašvaldībā iegūst, par solījumiem nākas
atbildēt arī pēc vēlēšanām.
Rīgas Apriņķa Avīze, aizsākot interviju
ciklu ar jaunievēlētajiem Pierīgas pašval
dību mēriem, pirmo uz sarunu aicināja
Ķekavas novada domes priekšsēdētāju
Valtu Variku (Vidzemes partija).
– Ar kādām izjūtām pārņemat
Ķekavas novada vadītāja amatu?
– Ar izjūtu, ka priekšā gaida liels darbs.
Jau pirmajās dienās nācās saskarties ar
negaidītiem jautājumiem un situācijām.
Piemēram, kādā kapitālsabiedrībā pēdē
jās dienās ir nomainīta valde, par ko de
putāti pirms tam netika informēti. Paies
laiks, līdz kārtīgi iepazīšos ar kolektīvu un

iekšējo kārtību. Pirms tam es biju parasts
deputāts un darbojos divās komitejās – at
tīstības un īpašumu, tāpēc saskarsme ar
domes darbiniekiem nebija tik liela.
Pirmos priekšsēdētāja pienākumus un
būšanu kopā ar kolektīvu izjutu tieši Līgo
svētkos. Varbūt daži tikai tad pirmo reizi
ieraudzīja, kāds jaunais priekšsēdētājs
izskatās. Protams, lielākā daļa jau mani
zināja kā deputātu, tomēr bija atsevišķas
pašvaldības struktūrvienības, ar kurām
pirms tam nebija tik cieša sadarbība.
– Kā vērtējat pēdējos četrus domes
darbības gadus?
– Neapšaubāmi ir daudz labu lietu,
kas novadā ir sāktas, un tas ir arī viens no
mūsu jaunā sasaukuma uzdevumiem –
turpināt iesākto.
Ja runājam par to, ko negribētos pār
ņemt, tad tā ir deputātu dalīšana pozīcijā
un opozīcijā. Gribētos strādāt lielākā sa

pratnē un ar lielāku pretimnākšanu, drau
dzīgāk, pieklājīgāk un saliedētāk, jo nesa
skaņas prasa nevajadzīgi lielu enerģiju.
– Ar kādiem paņēmieniem veidosiet
saliedētu komandu?
– Līdz šim, manuprāt, liela problēma
bija tā, ka netika uzklausīti visu pušu vie
dokļi. Ir svarīgi iedziļināties un izanalizēt
situāciju, uzklausot visus, kam ir, ko teikt.
Mēs visi esam ievēlēti, un visiem ir tiesības
tikt uzklausītiem.
– Teorētiski, tas, protams, tā ir, bet
vai šķiet, ka izdosies to īstenot?
– Sadalot prioritātes, šai ir jābūt priekš
galā. Tas vienkārši ir jādara. Cik profesio
nāli strādāsim, tāds arī būs rezultāts.
– Kāpēc jums ir vajadzīgi trīs vietnieki?
– Man kā domes vadītājam ir būtiski,
ka ir atbildīgie, kas tur roku uz pulsa par
svarīgākajām jomām un atrisina jautāju
mus operatīvi, uz domes sēdi virza rūpīgi

Sāk darbu jaunā Ķekavas novada dome
Turpinājums no 1. lpp.
Pirmajā domes sēdē jaunievēlētais Ķekavas
domes priekšsēdētājs V. Variks savā runā uz
svēra: “Pašvaldības vēlēšanās esmu saņēmis
lielāko iedzīvotāju atbalstu un šodien – uzti
cības mandātu arī no domes deputātu vairā
kuma, kas ar savu balsi ir apliecinājuši savu
gatavību strādāt manā komandā.
Lai attaisnotu man izteikto uzticību, apņe
mos ar savu komandu godprātīgi, saimnie
ciski un mērķtiecīgi strādāt turpmākos čet
rus gadus un ilgāk – lai Ķekavas novads zel
tu un plauktu, lai iedzīvotāji no sirds varētu
lepoties, ka viņi dzīvo šeit, Ķekavas novadā.”

Tāpat viņš norādīja, ka Ķekavas novada
pašvaldībai jākļūst iedzīvotājiem atvērtākai,
pozitīvākai un mūsdienīgākai. “Mums jābūt
drosmīgiem noteikt ambiciozus mērķus, kas
novadu virzītu uz straujāku attīstību. Mums
ir pieejami visi resursi – izdevīgs ģeogrāfiskais
novietojums, iedzīvotāju un pašvaldības darbi
nieku kompetence, lai šos mērķus sasniegtu.”
Pirmā domes sēde notika Doles Tautas
namā, bet pēc dažām stundām tur atkārtoti
pulcējās deputāti, lai piedalītos ārkārtas
domes sēdē. Abas domes sēdes iedzīvotāji
varēja vērot klātienē vai skatīties internetā
tiešraidē (pēc pašvaldības IT speciālistu da

tiem, internetā reģistrēts vislielākais vērotāju
skaits – 966 skatījumi).
Atgādinām, ka Ķekavas novada domē tika
ievēlēti 17 deputāti no astoņām politiskām
partijām – Vidzemes partijas, Vienotības, Saskaņas centra, Reģionu alianses, Sadarbības,
Tautas kontroles, Latvijas Zemnieku savienības, Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK. Lielāko deputātu skaitu domē – čet
rus deputātu mandātus – ieguva Vidzemes
partija. Pirmajā domes sēdē nepiedalījās trīs
deputāti – Andis Damlics, Andris Ceļmal
nieks un Germans Ivanovs.
Vineta Bērziņa
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as jāceļ no jauna
izskatītus un sagatavotus lēmumus.
Uzskatu, ka, spējot deleģēt un palieli
not vietnieku atbildību, tiek uzlabota do
mes darba organizācija un efektivitāte, kā
arī samazināts finansējums atalgojumam,
jo priekšsēdētāja vietnieki nesaņems atse
višķu samaksu par komitejas vadīšanu.
Priekšsēdētāja vietnieki ir ar lielu pie
redzi pašvaldības darbā un viņiem uzti
cētajās jomās. Turklāt tā tiek nodrošināta
visu Ķekavas novada administratīvo teri
toriju pārstāvniecība – Daugmales pagas
ta, Ķekavas pagasta un Baložu pilsētas.
– Kas, jūsuprāt, ir lielākā Ķekavas
novada vērtība?
– Mums ir ļoti labs ģeogrāfiskais no
vietojums, tepat blakus – Daugava, tuvu –
Rīga. Varam lepoties ar kompetentiem ie
dzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem.
Mums ir laba mūzikas, mākslas un sporta
skola. Varam minēt arī ievērojamas vēs
tures liecības, piemēram, Doles–Ķekavas
baznīcu, kuras sienā ir Napoleona lode,
bet Garlībs Merķelis savulaik dzīvojis
Depkina muižā.
– Kā vērtējat Ķekavas kultūras dzīvi?
– Viena no iepriekšējā sasaukuma
problēmām bija līdzšinējo kultūras sasnie
gumu noliegšana. Tika noliegts cienījamu
cilvēku darbs, un viņi netika uzklausīti.
Tas radīja diezgan lielu nesapratni un sa
šutumu gan iedzīvotāju, gan kultūras dar
binieku vidū.
Pēdējā laikā kultūras nozarei tiek atvē
lēti salīdzinoši lieli līdzekļi. Ir daži gadīju
mi, kad šī naudas tērēšana sevi attaisno,
bet diemžēl vairāk ir tādu, kad neattais
no. Jaunajā sasaukumā lielāku uzmanību
pievērsīsim tieši iztērēto līdzekļu lietde
rībai kultūras jomā, izvērtējot, kur tas
bijis adekvāti un kuros gadījumos šos lī
dzekļus būtu vērtīgāk novirzīt, piemēram,
Ķekavas sākumskolas būvniecībai vai ceļu
remontam.
– Jūsu pārstāvētās Vidzemes partijas
programmā minēts, ka prioritāte būs
gājēji un velobraucēji, tikai pēc tam –
sabiedriskā transporta un autobraucēji. Pašlaik uz Rīgu kursē galvenokārt
tikai mikroautobusi, kas nav piemēroti
ne māmiņām ar ratiņiem, ne invalīdiem, arī veciem cilvēkiem tie sagādā

neērtības. Vai šajā jomā plānojat kaut ko
mainīt?
– Jā, šis ir viens no galvenajiem jautāju
miem, ko mēs pirms vēlēšanām dzirdējām
no iedzīvotājiem. Protams, tas nav atrisi
nāms uzreiz, bet zinām, ka tas ir viens no
mūsu uzdevumiem – dot iespēju visiem
ērti izmantot sabiedrisko transportu.
– Kāds varētu būt risinājums?
– Patlaban par to ir pāragri runāt.
Rezultāts ir atkarīgs no sadarbības ar Rīgas
taksometru parku, savstarpējām sarunām
un spējas pārliecināt. Pēc pirmajām saru
nām viss jau kļūs skaidrāks. Protams, kur
satiksme, tur arī ceļi. Un viens no galve
najiem uzdevumiem līdz gada beigām ir
aktualizēt pašvaldības ceļu reģistru, lai
visi ceļi tajā būtu iekļauti. No tā ir atkarīgs
valsts budžeta finansējums. Ja kāds ceļš
nav reģistrēts, mums tas jāuztur 100 % par
saviem līdzekļiem.
– Vidzemes partija solījusi bērniem
brīvpusdienas līdz 4. klasei. Kāpēc
Ķekava nevar kā Jūrmala – bērnus bez
maksas ēdināt līdz 9. klasei?
– Ja labi strādāsim, varbūt arī varēsim.
Bet pagaidām tas ir reālākais, ko varam
izdarīt tuvākajā laikā. Patlaban pašvaldība
maksā brīvpusdienas arī 3. klases bēr
niem, pirmajām divām – valsts.
– Partijas plānos ietilpst “ieviest atbalsta programmu ģimenēm neatkarīgi
no bērnu skaita”. Kas tā par programmu?
– Visi skaļi deklamē, ka bērni ir mūsu
nākotne, bet darbos tas tik ļoti nav ma
nāms. Tas, ka jāpalielina bērna piedzim
šanas pabalsts, šķiet, bija minēts gandrīz
visās programmās. Finansiāls atbalsts ir
viens no faktoriem, kas veicina ģimeņu
veidošanos un arī iedzīvotāju deklarēša
nos novadā. Atsevišķās apdzīvotās vietās
novadā liela problēma ir nedeklarētie ie
dzīvotāji. Visbiežāk viņu deklarētā dzīves
vieta ir Rīgā. Jautājot cilvēkiem, kāpēc
viņi nedeklarējas pie mums, – atbilde ir
šāda: vecāka gadagājuma ļaudis bilst, ka
Rīgā viņi sabiedriskajā transportā varot
braukt bez maksas, savukārt jaunās ģi
menes norāda, ka novadā neesot daudz
vietu, kur atpūsties ar bērniem, – neesot
rotaļu un sporta laukumu, tāpēc arī viņi
neesot ieinteresēti deklarēties. Piemēram,

Plakanciemā, Dzērumos dzīvo daudz cil
vēku, viņiem ir tādas pašas vēlmes un ne
pieciešamības kā tiem, kas dzīvo, piemē
ram, novada centrā, bet viņi nav deklarē
jušies, tāpēc pašvaldībā neienāk nauda un
attīstīties ir grūtāk.
Pašvaldības budžeta lielāko daļu veido
deklarēto iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Jo vairāk cilvēku deklarējas, jo lielākas ie
spējas novadam pilnveidoties. Nodrošinot
pamatfunkcijas, kurām līdzekļi neizbēga
mi ir jāparedz (izglītībai vai veselības ap
rūpei), lielāka paliek tā budžeta daļa, kuru
iespējams novirzīt papildu lietām, pie
mēram, ceļiem, brīvpusdienām vai rotaļu
laukumiem.
– Kādi iesāktie darbi novadā jāturpina?
– Pašlaik ir sākta Ķekavas sākumsko
las būvniecība, kuru uzbūvējot beidzot
tiks atrisināts jautājums par starptautis
kiem standartiem atbilstošu sporta zāli.
Jauniešiem ir ļoti labi sasniegumi sportā,
bet novadā diemžēl patlaban nav tādas
sporta zāles, kurā varētu organizēt starp
tautiskas sacensības.
Otrs objekts, kas jāturpina, ir
Daugmales bērnudārzs. Tāpat kā sākum
skola, tas uzņems bērnus jau septembrī.
Veiksmīgi darbojas arī aukļu dienests,
palīdzot risināt bērnudārzu rindu problē
mu. Tas sevi ir attaisnojis, un jaunās ģime
nes šo pakalpojumu aktīvi izmanto.
Bet pašvaldībā jāuzlabo klientu ap
kalpošanas joma – lai cilvēks, kurš atnāk
uz domi meklēt atbildi uz kādu sev in
teresējošu jautājumu, tur justos gaidīts,
uzklausīts un saprasts, lai jebkurā situ
ācijā viņš gūtu atbildi un saprastu, kā
rīkoties tālāk.
– Esat ilggadējs tautas deju dejotājs.
Vai, būdams mērs, turpināsiet dejot
TDA Zīle?
– Ja atliks laiks, tad – jā, bet aizņem
tības dēļ pēdējā laikā uz mēģinājumiem
neesmu bijis. Dziesmu un deju svētku
gājienā es labprāt būtu gājis savu dejotāju
lokā, bet tagad būs jāiet pa priekšu visam
novadam (smejas)*.
Agnese Dzene,
Rīgas Apriņķa Avīze

* Intervija norit vēl pirms dziesmu un deju
svētkiem.

Atstādina kultūras aģentūras direktoru Artūru Ancānu
Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē
1. jūlijā deputāti nolēma atstādināt no
amata Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūras (ĶNKA) direktoru
Artūru Ancānu par aģentūras darbību
reglamentējošo aktu un darba līguma
pārkāpumu uz laiku līdz 2013. gada
30. septembrim.
Par A. Ancāna atstādināšanu balsoja
11 deputāti, pret bija trīs, atturējās – viens,
divi deputāti balsojumā nepiedalījās ie
spējamā interešu konflikta dēļ.
Šāds lēmums tika pieņemts, jo jaunā

Ķekavas novada domes vadība ir konsta
tējusi, ka ĶNKA direktors nav izpildījis
šī gada 25. marta Ķekavas novada domes
uzdevumu: A. Ancānam līdz 2013. gada
25. maijam bija jānovērš aģentūras darbībā
konstatētie pārkāpumi un jāiesniedz domē
apstiprināšanai Ķekavas kultūras aģentūras
vidēja termiņa attīstības stratēģija.
Izvērtējot ĶNKA direktora līdzšinējo
darbību un attieksmi pret savu tiešo pienā
kumu pildīšanu, Ķekavas novada dome kā
vienīgo pašreizējo risinājumu redz aģen
tūras direktora atstādināšanu no amata,
lai nodrošinātu tās turpmāko darbību

a tbilstoši normatīvo aktu prasībām un lai
veiktu pilnu aģentūras darbības pārbaudi.
Uz A. Ancāna atstādināšanas laiku par
kultūras aģentūras direktora pienākumu
izpildītāju tika iecelta Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektora padomniece
juridiskajos jautājumos Ineta Muižniece.
Tāpat deputāti nolēma uzdot domes
priekšsēdētājam Valtam Varikam izveidot
komisiju kultūras aģentūras direktora A. An
cāna darbības pārbaudei, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot atbilstošus speciālistus
funkciju un finanšu audita veikšanai.
Vineta Bērziņa

Aktuāli 3
Ķekavas novada deputātiem
samazina algas
Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē 1. jū
lijā tika nolemts samazināt atalgojumu de
putātiem vidēji par desmit procentiem, tā
pašvaldības budžetā gadā ietaupot gandrīz
17 000 latu, kurus varēs piešķirt iedzīvotā
jiem būtisku problēmu risināšanai.
Domes sēdē tika nolemts samazināt priekš
sēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku darba algu,
komiteju vadītāju un to vietnieku, kā arī de
putātu vienas darba stundas likmi, kas kopā
ar pieļaujamo darba stundu skaitu veido de
putāta atalgojumu (ieskaitot darba devēju so
ciālās iemaksas). Šāds solis pašvaldībai ļaus ik
mēnesi ietaupīt gandrīz 1400 latu.
Ideju par atalgojuma samazināšanu domes
vadībai un deputātiem ierosināja jaunais Ķeka
vas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks.
Par šo priekšlikumu balsoja deviņi depu
tāti, pret – divi, atturējās – trīs deputāti.

Ievēl Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja vietniekus
20. jūnijā ārkārtas Ķekavas novada domes
sēdē tika ievēlēti trīs domes priekšsēdētāja
vietnieki – Juris Krūmiņš, Andis Adats un
Igoris Malinauskas.
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jau
tājumos būs J. Krūmiņš, saimnieciskajos
jautājumos – A. Adats, sociālās lietās –
I. Malinauskas, kuri, vienlaikus pildot
vietnieku pienākumus, vadīs arī attiecīgās
jomas domes komiteju (Attīstības, Saim
niecisko lietu un Sociālo lietu).
Domes deputātu balsojums bija šāds:
par J. Krūmiņu nobalsoja 14 deputāti, par
A. Adatu – 9 deputāti, pret – 5, par I. Ma
linauskas – 14 deputāti.
Vineta Bērziņa

Deputātu Ivanovu nomaina
Volkovičs
27. jūnijā Ķekavas novada domes ārkārtas
sēdē tika pieņemts lēmums par deputāta
Germana Ivanova pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz depu
tāta G. Ivanova iesniegumu par atteikšanos
no deputāta mandāta un Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa
likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu.
Pamatojoties uz 2013. gada 1. jūnija do
mes vēlēšanu rezultātiem, par deputātu
kļūst Maksims Volkovičs no politisko par
tiju apvienības Saskaņas centrs.
Artūrs Zālītis

Par brīvdienām dziesmu
svētku dalībniekiem
Lai pildītu Dziesmu un deju svētku likumā
noteikto pienākumu saistībā ar dziesmu un
deju svētku organizēšanu un izpildītu likumu
Par pašvaldībām, Ķekavas novada dome 1. jū
lijā nolēma piešķirt apmaksātas brīvdienas
Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu dar
biniekiem, kas no 2. līdz 8. jūlijam kā dalībnie
ki piedalās dziesmu un deju svētkos, pārstāvot
un popularizējot Ķekavas novada vārdu.
Pašvaldības kapitālsabiedrībām šis do
mes lēmums ir ar rekomendējošu raksturu.
Vineta Bērziņa

Ķekavas Novads
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12. jūnijā notika Valdlauču jaunā futbo
la laukuma svinīgā atklāšana, kas tika
uzbūvēts, pateicoties Ķekavas novada
domes un Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras sadarbībai.
Svinīgajā atklāšanā piedalījās Ķekavas
novada domes un pašvaldības pārstāvji,
darbinieki no Ķekavas novada pašval
dības sporta aģentūras un būvniecības
uzņēmuma SIA Reaton, LTD pārstāv
ji, kā arī sportisti un sporta mīļotāji.
Atklāšanas ceremonijā sarkano lenti
pārgrieza novada domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis, sporta aģentūras direk
tore Dace Cīrule un SIA Reaton, LTD
būvdarbu vadītājs Vladimirs Vorobjovs.
Pateicoties šī projekta īstenošanai, mūsu
novads ir ieguvis jaunu futbola laukumu ar
mūsdienīgu segumu, kas atbilst starptautis
kām prasībām. Jauno laukumu varēs izman
tot bērnu un pieaugušo futbola komandas
un novada iedzīvotāji, kuriem ir interese
par sportu. Laukumu iespējams izmantot
arī citu sporta veidu nodarbībām. Mākslīgā
seguma priekšrocība ir tāda, ka, neraugoties
uz laika apstākļiem, to var izmantot no agra
pavasara līdz vēlam rudenim.
Paldies būvuzraugam Mārim Briškam
par jauko dāvanu – volejbola tīklu jau
nam sporta laukumam, jo dažas dienas
pirms laukuma atklāšanas kādi ļaundari
iepriekšējo volejbola tīklu bija nozaguši.
Artūrs Zālītis

Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības daļa vēlas apzināt
NOVADA PEDAGOGUS
(bijušos, tos, kuri strādā ārpus Ķekavas
novada, vai pedagogus, kuri patlaban
nepraktizē izglītības iestādē),
lai iesaistītu izglītības procesa
nepārtrauktības nodrošināšanā
(aizvietojot skolas pedagogus), lai
izmantotu jūsu pieredzi un zināšanas
izglītības procesa pilnveidē.
Aicina atsaukties
DAŽĀDU JOMU SPECIĀLISTUS,
kuri bērnus un jauniešus izglītības
iestādēs vēlētos iepazīstināt
ar savu profesiju.
Interesentiem pieteikties Izglītības daļā
līdz 1. septembrim,
zvanot pa tālr. 67935824 vai rakstot
e-pastu linda.zake@kekava.lv.
Lai bērni ik dienu varētu dzīvot pasakās, dziesmās un
rotaļās, apgūt jaunas prasmes, iemaņas, ceļot burtu
un ciparu pasaulē, satikt labākos draugus, mīļākās
audzinātājas, auklītes un citus darbiniekus,

Pilnā sparā rit radošās nometnes
Skolēnu vasaras brīvlaikā Ķekavas novadā pilnā sparā norit radošās darbnīcas un vasaras nometnes bērniem un
jauniešiem.
Radošās darbnīcas rīko visas Ķekavas no
vada vispārizglītojošās izglītības iestādes,
piedāvājot pedagogu resursus, bet vecāku
iemaksas daļa ir ēdināšanas izmaksas, ma
teriāli un transporta pakalpojumi. Savukārt
pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnes
bērniem un jauniešiem piedāvā septiņas ne
valstiskās organizācijas. Pirmā radošā dar
bnīca notika Ķekavas vidusskolā – Krāsas un
pasakas –, kurā divas jūnija nedēļas rosījās
44 Ķekavas vidusskolas skolēni. Darbnīcās
skolotāji bērnus aizrāva gan ar kokapstrādi,
gan ar cietokšņu un princešu piļu konstruē
šanu, gan ar mūzikas un dejas nodarbībām.
“Laika apstākļi mūs lutināja – abas nedēļas
bija silts un saulains, tāpēc liela daļa aktivitāšu
notika dabā. Bērniem ļoti patika pārgājiens uz
skvoša dārzu Zanzibāra, pikniks, sporta diena
un kustību rotaļas,” stāsta Ilona Jēkabsone, ra
došo darbnīcu Krāsa un pasakas atbildīgā.
Lūk, dažas atsauksmes un ierosinājumi
no vecākiem, kuri bērni piedalījās Ķekavas
vidusskolā radošajās darbnīcās: “Tās varē
tu ilgt vismaz līdz Jāņiem, jo mans bērns ir
sajūsmā par šo nometni! Paldies!”, “Iepa
zīt vairāk Ķekavas novada interesantākās
vietas”, “Manuprāt, viss tika noorganizēts
lieliski!”, “Būtu labi, ja nometnes darbības
laiks būtu no 8.30 līdz 17.30”, “Paldies par
radošām darbnīcām! Nākamajā gadā arī
labprāt izmantotu tādu iespēju”.
Lai pieteiktu bērnu un jauniešu dalību
nometnēs, vecākiem jāsazinās ar projektu
īstenotājiem.

• pirmsskolas izglītības skolotājs,
• skolotāja palīgs,
• mūzikas skolotājs,
• sporta skolotājs
(peldētapmācības treneris),
• medicīnas māsa.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz
daugmales.pamatskola@kekava.lv

Radošās darbnīcas Krāsas un pasakas Ķekavas vidusskolā
Noderīgi! Kas jāzina vecākiem par vasaras nometnēm
• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
nr. 981 nometnes vadītājs slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka vecākiem vai likumisko pārstāvi par bērna uzņemšanu nometnē. Slēdzot
līgumu, likumiskais pārstāvis vai vecāki iesniedz
anketu, kurā norādīts: dati par bērnu, vecāku kontakttālrunis, bērna peldētprasme un cita būtiska
informācija par dalībnieku. Līgums starp bērna
vecākiem un nometnes organizatoriem ir jāslēdz
obligāti.
• Vecākiem noteikti jāinformē nometnes vadītājs, ja bērnam ir kādas veselības problēmas,
bailes no ūdens, komunikācijas grūtības – lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kuru pamatā ir
informācijas trūkums par bērnu. Vecākiem jāzina, ka
nometnes vadītājs šo informāciju nevienam neizplata un tā ir nepieciešama vienīgi bērna interesēs.
• Vecāku pienākums ir iesniegt nometnes organizatoriem izziņu par bērna veselības stāvokli.
Šādu izziņu sagatavo un izsniedz ģimenes ārsts.
Pieprasot izziņu, vecākiem jāinformē ģimenes
ārsts, ka tā ir nepieciešama nometnei, lai ārsts va-

rētu veikt visas vajadzīgās pārbaudes un atzīmes.
Savukārt, ja vecāki vēlas pārliecināties par to, kā
bērni tiks ēdināti, Pārtikas veterinārā dienesta speciālisti iesaka vērsties pie nometnes vadītāja un
lūgt informāciju par plānoto ēdienkarti un uztura
atbilstību veselīga uztura ieteikumiem.
• Rūpīgi izvērtējiet, uz kādu nometni bērnu laist –
dienas vai diennakts, ar dzīvošanu telpās vai teltīs;
noteikti ņemiet vērā bērna vecumu un gatavību
uz kādu laiku šķirties no ģimenes.
• Noskaidrojiet ne vien nometnes programmu, bet
arī tās filozofiju un dziļāko jēgu.
• Ja nometne pastāv jau vairākus gadus, interesējieties par atsauksmēm.
• Rūpīgi izlasiet līgumu ar nometnes organizatoru
un droši uzdodiet neskaidros jautājumus.
• Uzmanīgi iepazīstieties ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem.
• Pirms izvēlaties nometni, apzinieties motivāciju
un mērķi un noskaidrojiet bērna intereses un viedokli, lai brīvdienas padarītu par skaistu vasaras
piedzīvojumu.

Plānotās aktivitātes 2012./2013. mācību gada skolēnu vasaras brīvlaikā
Vecuma
grupa
7–12 gadi

Bērnu
skaits
24

29. jūlijs–
4. augusts
5.–9. augusts
plkst. 10–15

7–11 gadi

24

7–12 gadi

15

5.–9. augusts
plkst. 9–18

7–12 gadi

60

Dienas
nometne

12.–16. augusts 1.–4. klase 30
plkst. 9–17
12.–16. augusts 7–13 gadi 24
plkst. 8.30–18

Radošās
dienas
Dienas
nometne

12.–16. augusts 7–12 gadi
plkst. 7–19

24

Dienas
nometne

12.–16. augusts 7–11 gadi

24

Diennakts
nometne

2.–9. jūnijs
9.–17. jūnijs
29. jūnijs–
7. jūlijs
29. jūlijs–
2. augusts

80

Dienas un
diennakts
nometnes

Laiks
15.–19. jūlijs

Daugmales pamatskola

izsludina pietikšanos uz šādām vakancēm
pirmsskolas grupās:

Foto: ilona jēkabsone

Jauns sporta
laukums Valdlaučos

6–7 gadi
un
8–16 gadi

Vecāku ievērībai!

Forma

Nosaukums

Dienas
nometne

Zanzibāras
vasara

Diennakts
nometne
Dienas
nometne

Plānotās aktivitātes

Skvoša spēles pamati, fiziskās aktivitātes svaigā
gaisā, komandas izpratne, atbildība, augu un
dzīvnieku daudzveidība, radošas tehnikas.
Brīnumu kuģis Diennakts vasaras piedzīvojumu un atpūtas
nometne.
Uz piedzīvojumu Pamatzināšanas pirmās palīdzības sniegšanā,
takas
veselīgs dzīvesveids, informācija par dažādām
Plakanciemā... atkarībām. Apciemojot vecos ļaudis un sniedzot
viņiem gaismu, nomazgājot logus, bērni būs
apguvuši gan dzīves prasmes, gan toleranci pret
veciem cilvēkiem. Ekskursija ar velosipēdiem, lai
apzinātu Plakanciemu.
Radošās dienas Radošās darbnīcas un tikšanās ar interesantiem
augustā
cilvēkiem. Sporta diena. Ekskursijas diena
novadā. Vindsērfinga grupa.
Saulesstariņi Radošās darbnīcas, vides izglītība, sports, rotaļas,
izzinošā darbība.
Skatuve Tev!
Radošajās skatuves izpausmēs tiks veidota
izrāde.

Zanzibāras
vasara

Skvoša spēles pamati, fiziskās aktivitātes svaigā
gaisā, komandas izpratne, atbildība, augu un
dzīvnieku daudzveidība, radošas tehnikas.
Brīnumu kuģis Piedzīvojumu un atpūtas nometne. Vides
izglītība – Baltijas jūras iemītnieki, augu valsts,
ūdens sastāvs, kāpu josla, aizsargājamie augi.
Talantu šovs.
METTA nometnes Nometnes ir futbola skolas METTA apmācības
2013
programmas sastāvdaļa – METTA audzēkņiem.

Realizētājs

Kontakti

Biedrība Aktīvai vasarai Zane Ešenvalde,
tālr. 29179339, zane@zanzibara.lv,
www.zanzibara.lv
SIA Gaismas tilts 97
Sandra Legzdiņa,
tālr. 26306962, sandra@gt97.lv
Nodibinājums
Ulla Antona,
Ģimenes izglītības
tālr. 26564258, ulla.a@inbox.lv
fonds

Biedrība Solis tuvāk

Andra Vanaga,
tālr. 26498978, andra362@inbox.lv

Pļavniekkalna
sākumskola
Ķekavas novada
pašvaldības kultūras
aģentūra sadarbībā
ar biedrību
Piedzīvojumu parks
Biedrība Aktīvai vasarai

Agita Baltmane, tālr. 29691230,
agita.baltmane@kekava.lv
Reinis Zobens, tālr. 29206474,
Reinis.zobens@kekava.lv,
www.parkulturu.lv

Privātā pamatskolas
Gaismas tilts 97

Zane Ešenvalde, tālr. 29179339,
zane@zanzibara.lv,
www.zanzibara.lv
Sandra Legzdiņa,
tālr. 26306962, sandra@gt97.lv

Biedrība Futbola klubs Maira Mihelsone,
METTA
tālr. 26430033,
maira.mihelsone@fsmetta.lv

• Skolu realizētās radošās dienas tiek organizētas pēc Izglītības daļas iniciatīvas vai skolas piedāvājuma.
• Novada izglītības iestādes realizē radošās dienas, izmantojot skolas pedagogu resursus, vecāku iemaksas daļa – ēdināšanas
izmaksas, materiāli, transporta pakalpojumi.
Vineta Bērziņa

Ķekavas Novads
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Jaunumi vides labiekārtošanā
Vasara ir laiks, kad cilvēkus visvairāk
vilina būt pie dabas krūts un izbaudīt
silto laiku, smelties saules spēku drēgnajiem rudens un ziemas mēnešiem.
Lai novadniekiem būtu patīkamāk
pavadīt vaļasbrīžus, Ķekavas novada
pašvaldība izveidojusi jaunu atpūtas
vietu pie Daugavas, apdzīvotā vietā
Ģipšu stūrī – Kaļķīšos, kā arī piknikam
paredzētu ugunskura vietu Ķekavā,
aiz Dzirnavu estrādes.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome nolemj:
1. apstiprināt SIA Zeltenieki kanalizācijas
pakalpojumu tarifu 1,89 Ls/m3;
2. noteikt, ka lēmuma 1. punktā apstiprinātais tarifs stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā.
Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori,
SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu un
atcelt šo lēmumu.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona
uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
Ar pilnu SPRK padomes lēmumu var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Foto: Jānis Ozoliņš

Jaunā atpūtas vieta Ģipšu stūrī izveidota
pēc iedzīvotāju ieceres, kuri Lielajā talkā
šādu ideju ierosināja Vides un labiekār
tošanas daļas vadītājai Sigitai Varikai. Pēc
speciālistes teiktā, novadnieku vēlmes tika
ņemtas vērā – atpūtas vietā ir izzāģēti krū
mi, labiekārtota teritorija ar soliņiem un
šūpolēm.
Arī Ķekavas centrā dzīvojošie tagad
varēs doties dabā tuvāk, jo aiz Dzirnavu
estrādes tagad viņus gaida jauna ar akme
ņiem norobežota ugunskura vieta, kura
atrodas guļbaļķu soliņu ielenkumā. Šeit
atpūsties var ikviens, protams, aiz sevis at
stājot tīru apkārtni un sadzīves atkritumus

Jaunā atpūtas vieta pie Daugavas, Ģipšu stūrī
izmetot tiem paredzētajās vietās.
Šogad arī Ķekaviņas upīte sagaidīs
rosīšanos pie tās krastiem blakus pirms
skolas izglītības iestādei Ieviņa. Šeit paš
valdība iecerējusi nostiprināt upītes stāv
krastu vairāk nekā 60 metru garumā un
ierīkot jaunu bērnu drošības barjeru. Pēc

S. Varikas teiktā, krasts tiks stiprināts, iz
mantojot jau iepriekš veikto tehnoloģiju
ar akmens gabioniem, nogāzi noklājot
ar ģeotekstilu (kā tas jau ir veikts blakus
Ķekaviņas upes krasta daļā, pie daudzdzī
vokļu mājas nr. 11).
Vineta Bērziņa

Titurgas ezerā atļauts peldēties
Ķekavas novada pašvaldība informē
iedzīvotājus, ka, pēc 19. jūnijā atkārtoti
veiktām ūdens analīzēm Titurgas ezerā,
peldūdens kvalitāte ir uzlabojusies –
cilvēkiem bīstamo E-coli un Zarnu enterokoku baktēriju klātbūtne ir būtiski
samazinājusies un peldūdens kvalitāte
atbilst prasībām, ko apstiprinājusi arī
Sabiedrības veselības inspekcija.

Atkārtoti ņemot ūdens paraugus Titurgas ezerā

Partnerība Daugavkrasts izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana aktivitātē
Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.
Projektu iesniegumu pieņemšana – no
2013. gada 30. jūlija līdz 30. augustam.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese
un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības
stratēģiju: biedrība Partnerība Daugavkrasts,
Gaismas iela 17C, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centrā), darbdienās 17.30–20 vai
Gaismas iela 19, k. 9, 14. kabinets, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2013. gada 23. maija sēdes
lēmumu nr. 1. § 3. (protokols nr. 9)
Saistošie noteikumi nr. 8/2013
Grozījumi 2013. gada 14. februāra
saistošajos noteikumos nr. 4/2013

Par nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu
atvieglojumu piešķiršanu
atbilstoši likuma Par pašvaldībām 14. panta
pirmās daļas 3. punktam un
likuma Par nekustamā īpašuma nodokli
5. panta trešajai un ceturtajai daļai

Izdarīt 2013. gada 14. februāra saistošajos
noteikumos nr. 4/2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu šādus grozījumus:

Foto: Sigita Varika

Lai kontrolētu situāciju Titurgas ezerā, paš
valdība līdz septembrim veiks regulāru ūdens
kvalitātes monitoringu, par to informējot
iedzīvotājus. Situācijas turpmākai uzlaboša
nai un ūdens apmaiņas veicināšanai notiek
meliorācijas grāvju kritisko vietu tīrīšana un,
iespējams, ezerā tiks uzstādīts ūdens aerators.
Tāpat pašvaldība aicina dārzkopības ko
operatīva Buras iedzīvotājus būt godprātīgiem
un laikus rūpēties par savu individuālo sadzī
ves kanalizācijas krājrezervuāru apsaimnieko
šanu un asenizāciju, lai neradītu noplūdes vidē.
Sigita Varika

Par SIA Zeltenieki
kanalizācijas
pakalpojumu tarifu

elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv. Projektu pieņemšanas beigu
termiņš – 2013. gada 30. augusts plkst. 14.
Kontaktpersona: Māris Ozoliņš, mob.
29443386, e-pasts maris.ozolins@kekava.lv.
Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 52 784,70.

1. rīcība. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
Pieejamais finansējums – Ls 52 784,70.
Plānotās darbības. Rīcībā tiks veikta pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija tiešā
saistībā ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.
Vairāk – www.kekavasnovads.lv

1. Papildināt noteikumus ar 9¹. punktu šādā
redakcijā:
“9¹. Fiziskām un juridiskām personām piešķir atvieglojumu 90 procentu apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas par iepriekšējā gadā veiktiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem saskaņā ar “Latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2013.–2020. gadam”, ja
Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu
uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums saskaņā ar 14.07.2008. MK
noteikumiem nr. 559 “Invazīvo augu sugas –
Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas
noteikumi.””
Izteikt 15.1. punktu šādā redakcijā:
“15.1. ar pašvaldības izpilddirektora lēmumu noteikumu 4-7. punktā un 9.¹ punktā norādītajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām”
Papildināt noteikumus ar 19.3. punktu
šādā redakcijā:
“19.3. Noteikumu 9¹. punktā norādītās personas iesniedz Vides un labiekārtošanas daļas
teritorijas apsekošanas akta, kas sastādīts pēc
1. septembra, kopiju, kurā bez personas klātbūtnes, iepriekš personu informējot par plānoto apsekošanas laiku, vizuāli konstatēts, ka
latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi
ir veikti saskaņā ar “Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu
2013.–2020. gadam.””
Roberts Jurķis,
domes priekšsēdētājs

Jauniešiem
brīvprātīgā darba
apliecības
Jūnijs ir laiks, kad jaunieši apkopo ziemas
sezonā padarītos darbus, saņem liecības
un atestātus par iegūtajām zināšanām.
Arī Jaunatnes iniciatīvu centrs ar šo gadu
ievieš jaunu tradīciju – izlaidumu laikā sveikt
censoņus, kas veikuši darbu sabiedrības labā.
Tāpēc mēs ķērāmies pie jauniešu darbu apkopošanas, skaitījām stundas, dienas un darbus. Kā rezultātā deviņiem jauniešiem, kuri
darbojas Ķekavas novada jauniešu padomē,
tika izsniegtas brīvprātīgā darba apliecības,
kas ir apliecinājums par nostrādāto laiku,
veiktajiem pienākumiem un iegūtajām prasmēm, kuras brīvprātīgais ir attīstījis, aktīvi
strādājot Ķekavas novadā. Šādas apliecības
Ķekavas novadā tiek izsniegtas pirmo reizi.
Noteikts, ka apliecinājums var tikt izsniegts
par periodu, kas nav īsāks par 80 nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām.
Ķekavas jaunieši savu darbu un idejas ir
ieguldījuši vairāku gadu garumā. Jaunatnes
iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste
Linda saka, ka “Ķekavas novada jauniešu padomes jaunieši ir kā mazie prinči, kas ar savu
darbu pasauli padara labāku un gaišāku”.
Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina ikvienu, kam ir interese, piedalīties
brīvprātīgajā darbā, gūt pieredzi un jaunus
iespaidus.
Alise Patmalniece

Pateicība
Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēju komanda tikusi pie jauniem sporta
tērpu komplektiem, ko atzinīgi jau novērtējuši ne tikai paši riteņbraucēji, bet arī
sporta sacensību līdzjutēji un organizatori.
Sporta tērpu iegādi pilnībā (Ls 1600)
finansēja olu ražošanas uzņēmums
Co Priedes Ķekavā. Paldies uzņēmumam, personīgi tā valdes priekšsēdētājam
Pēterim Gekam.
Jaunos sporta tērpus var aplūkot internetā www.kekavasnovads.lv sadaļā par
Latvijas Jaunatnes olimpiādi, kur startēja
arī mūsu riteņbraucēji.
Uldis Puzaks,
Ķekavas novada sporta skolas
treneris riteņbraukšanā

Ekskursijas
pensionāriem!
• Uz Alūksni un Gulbeni – 12. un 13. jūlijā
(ir vēl vietas), 19. jūlijā (Katlakalns), 23. jūlijā plkst. 7.
• Uz Jaungulbeni – svētki – 10. augustā
(viena diena, maksa Ls 12).
• Uz Dienvidigauniju – augustā
(divas dienas, maksas).
• Uz Vāciju – 15.–21. septembrī
(steidzami maksāt Ls 270).
Pieteikties ceturtdienās plkst. 11–13
Ķekavas kultūras nama pagrabā
(pie Ludmilas vai Māras, tālr. 29613774).
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Jaunieši darbojas
dzīvnieku patversmē

Foto: Linda Vaškevica
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Jaunieši un suņi savā starpā kļūst par labiem un uzticamiem draugiem.
Jūnijā Jaunatnes iniciatīvu centrā aizsākās jauns projekts Tu vari!, kurš norisinās visas vasaras garumā, pateicoties Jaunatnes starptautisko projektu
aģentūras programmas Jaunatne
darbībā finansiālajām atbalstam.
Projekta mērķis ir veicināt dažādu jaunie
šu sociālo grupu integrāciju un caur brīv
prātīgo darbu dzīvnieku patversmē Mežavairogi veidot jauniešu pilsonisko atbildī
bu par tiem, kas šajā pasaulē ir neaizsargā
tāki par viņiem pašiem. Projekta ietvaros
jaunieši apgūst teorētiskās un praktiskās
iemaņas suņu apmācībai pamata paklausī
bas komandām, kas tiem mācītas, izman
tojot pozitīvās mācīšanas metodes. Tāpat
jauniešiem divas reizes mēnesī ir iespēja
tikties ar psihoterapeiti, kura vada jaunie
šu grupas terapiju, palīdzot jauniešiem tikt

galā ar dažādām problēmām.
Pirmajā reizē ierodoties Mežavairogos, katram no jauniešiem bija iespēja
atrast savu draugu visai vasarai, pie kura
viņi turpinās doties ciemos ik piektdienu,
lai kopā izskraidītos pa mežu, pastaigātos,
parunātos un caur pozitīvās mācīšanas
metodēm iemācītos viens ar otru sapras
ties vēl labāk. Pirmajā tikšanās reizē jau
niešos varēja manīt mazliet nedrošības,
arī bailes no nezināmā un jaunā drauga,
taču tas viss pamazām izgaisa, un jau
nākamajās tikšanās reizēs varēja manīt,
ka viņi – jaunieši un suņi – savā starpā
kļūst par labiem un uzticamiem drau
giem. Tas viss ir redzams viņu smaidos,
acīs un gaitā. Kāds suns pirmajā reizē bija
manāmi satraukts un nevarēja saprast, kā
lai uzvedas, taču tad satraukums izgaisa,
un to pārņēma miers uz harmonija. Kāds

cits četrkājainais draugs kādā svelmai
nā vasaras dienā baidījās līst ūdenī, taču
drauga atbalsts un pacietība vainagojās
panākumiem, un pēc pus stundas ķepai
nais draugs laimīgs veldzējās ūdens peldē.
Tagad gan bērni, gan suņi ar nepacietību
gaida jau nākamo piektdienu, kad atkal
varēs satikties un izstāstīt cits citam savas
sāpes, padraiskotos un kopā mācītos.
Projekta norisi bildēs iespējams ap
skatīt Jaunatnes iniciatīvu centra skatlogā,
kur visas vasaras garumā tiks publicētas
bildes ar jauniešiem un dzīvniekiem, kuri
meklē sev mājas. Tā būs iespēja ikvienam
iepazīties ne tikai ar projekta norisi, bet
varbūt pat atrast savu četrkājaino draugu,
lai dotos ar to iepazīties uz dzīvnieku pa
tversmi un pēcāk vestu mājās.
Linda
Vaškevica

Jaunatnes iniciatīvu centra krāsainās pārvērtības
Sākoties vasarai, dabā manāmas pārvērtības krāsās, skaņās, smaržās. Arī
Jaunatnes iniciatīvu centrs vasarā
mainās līdzi dabas krāsām un iegūst
jaunas krāsas un noskaņas.
Maijā centrā tika sākts priekštelpu re
monts. Tā rezultātā koridora telpa iegu
vusi jaunus, krāsainus un spilgtus toņus,
kuru nokrāsu izvēlējās paši jaunieši.
Taču tās nav vienīgās pārvērtības, kas
redzamas mūsu telpās. Maijā aizsākās
pašvaldības nevalstisko organizācija at

balstītais projekts, kas norisinās ar bied
rības Ķekavas novada jauniešu padome
iniciatīvu. Viena no mūsu telpām projekta
rezultātā pārtop par virtuves telpu, kurā
jauniešiem būs iespēja ne tikai pašiem uz
vārīt tēju, uzturoties centra telpās ikdienā,
bet arī dos iespēju realizēt dažādus jaunus
projektus, kuru realizēšanai nepieciešama
virtuve. Jauniešiem kopā būs iespēja mācī
ties pagatavot veselīgu uzturu un kopā to
nobaudīt. Virtuve ir katra mājas svarīgākā
vieta, kur allaž mēdz pulcēties visi ciemiņi.
Arī iniciatīvu centrs drīz iegūs savu mājas

dvēselīti, kur kopīgi pulcēties un gatavot
gardas lietas.
Vēl šīs vasaras laikā plānots pārkrāsot
pārējo centra iekštelpu sienas, lai mūsu jau
niešu pulcēšanās vieta kļūtu vēl mājīgāka
un jaukāka. Jaunieši jau ķērušies pie darba
un kombinē krāsas, kas nemaz nav viegls
darbs. Un pavisam drīz paši ķersies pie otām
un krāsām, lai pārvērstu Jaunatnes iniciatī
vu centru par košu, krāsainu un mīļu vietu,
kurā gribas uzturēties arvien vairāk.
Linda Vaškevica
un Ķekavas novada jauniešu padome
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Foto: Artūrs Zālītis

Bordesholma

Tapusi Ķekavas-Bordesholmas
sadraudzības josta

Māsas Gaida Vītoliņa un Ērika Mālniece pie jostas
Pateicoties Ķekavas novada iedzīvotāju atsaucībai, ir tapusi 40 metrus
gara josta, kas ir veltījums Bordesholmas un Ķekavas novada 20 gadu sadraudzības jubilejai.
Krāšņās jostas izveidē iesaistījās iedzīvotāji
no visa Ķekavas novada, adot, tamborējot
un iesniedzot vairāk nekā 260 atsevišķus
adījumus 15 x 15 cm izmērā, kurus kopā

savienoja māsas Gaida Vītoliņa un Ērika
Mālniece.
Abām rokdarbniecēm jostas izveide
aizņēma divas nedēļas. Gala rezultātā tapa
krāšņa un neatkārtojama Ķekavas un Bor
desholmas draudzības josta.
Savukārt mūsu partneri Bordeshol
mā darinājuši tekstilizstrādājuma kvad
rātiņus, kas atceļojuši uz Ķekavu jubile
jas nedēļā un papildinājuši šeit tapušo

Sadraudzības biedrības
Lai veicinātu abu pašvaldību sadraudzību, 1994. gadā tika nodibināta
Bordesholmas-Ķekavas draudzības
biedrība Bordesholmā, bet ĶekavasBordesholmas biedrība – 1999. gadā.

Abu pašvaldību iedzīvotāji piedalās
biedrību darbā pēc brīvprātības princi
piem. Biedrību galvenie mērķi ir veicināt
tautu sadraudzību un mieru starp tau

tām, palīdzēt realizēt sadarbības plānus
Bordesholmas un Ķekavas pašvaldībām,
kā arī izzināt abu valstu vēstures un kul
tūras tradīcijas.
Liela nozīme ir valodu zināšanām.
Ķekavā tiek organizēti vācu valodas kur
si, bet Bordesholmā – latviešu valodas.
2007. gadā norisinājās kopējais pieaugušo
izglītības projekts, kurā par vācu tautas
ģimenes tradīcijām semināru nodarbības

sadraudzības jostu.
Ikviens interesents līdz jūlija vidum
jostu varēs aplūkot Ķekavā, Doles Tautas
namā, savukārt pēcāk tā aizceļos uz Bor
desholmu Vācijā, kur to būs iespējams ap
lūkot pasākumā, kas veltīts Bordesholmas
un Ķekavas novada sadraudzībai.
Paldies visiem, kas piedalījās jostas
tapšanā!
Artūrs Zālītis

vadīja Bodesholmas Tautas augstskolas
vadītāja Marianna Harmsa. Savukārt pri
vātie kontakti sadraudzības laikā ir izvei
dojušies vairāk nekā 100 ģimenēm katrā
pagastā. Kopīgi tiek pavadīti vasaras atva
ļinājumi un atzīmētas nozīmīgākās jubi
lejas. Abas draudzības biedrības regulāri
organizē kopīgas ekskursijas pa Vāciju un
Latviju.
Artūrs Zālītis

Bordesholmas pagasts atrodas Šesvigas-Holšteinas pavalstī Vācijas Federatīvas Republikas ziemeļos kā centrs starp
pilsētu Ķīli un Noiminsteri. Līdz Bordesholmai ved autostrāde A7–Hamburga–
Flensburga–Bordesholma. Pagasta teritorija aizņem 1020 ha lielu platību, bet
iedzīvotāju skaits pagastā pārsniedz
75 000.

Ķekava

Ķekavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā un robežojas ar galvaspilsētu
Rīgu. Ķekavas novads tika izveidots
2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Ķekavas un
Daugmales pagastus un Baložu pilsētu.
Ķekavas novada teritorijas platība ir
27 327 ha, bet iedzīvotāju skaits 22 417.
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Abu pagastu sadraudzības pirmsākumi
meklējami tālajā 1991. gada decembrī,
kad īsi pirms Ziemassvētkiem Ķekavas
vidusskolu apmeklēja pārstāvis no Ķī
les dzimtenes draugu biedrības, kurš
bija atvedis Latvijas bērniem Ķīlē sarū
pētās Ziemassvētku paciņas.
Ķekavas vidusskolas direktore Irē
na Bīskapa un vācu valodas skolotājas
Maira Plaude un Aija Trauberga lūdza
Ķīles viesim kādas skolas adresi, kas
būtu ar mieru sarakstīties, jo līdz At
modai Latvijā skolēnu apmaiņa ar Rie
tumvāciju bija liegta.
Pēc dažām nedēļām Ķekavā pienāca
ziņa, ka reālskola Bordesholmā esot iztei
kusi vēlmi sākt sadraudzību. Tā sākās sa
rakste. 1992. gada martā ciemos uz Ķeka
vu atbrauca 19 Bordesholmas reālskolas
9. klašu skolēni un seši pedagogi ar savu
direktoru Peteru Milleru. Tika organizēti
kopīgi pasākumi un rasti jauni draugi.
Savukārt jau 1992. gada novembra
beigās Ķekavas vidusskolas skolēnu
delegācija kopā ar sešiem pedagogiem
devās uz Bordesholmu. Šīs vizītes laikā
Bordesholmas pašvaldības birģermeis
tars Jurgens Bašs izteica priekšlikumu
noslēgt sadraudzības līgumu starp
abiem pagastiem. Šo priekšlikumu
atbalstīja toreizējais Ķekavas pagasta
priekšsēdētājs Arvīds Vairogs.

Pašvaldību
sadarbība
Attīstoties jaunām un svaigām idejām, vei
dojot arvien jaunus kontaktus, 1993. gada
24. jūnijā Bordesholmā abu pagastu pār
stāvji paraksta sadraudzības līgumu.
Par ieguldīto darbu sadraudzības vei
cināšanā Aijai Traubergai 1998. gadā un
Dainai Šulcei 2001. gadā tika piešķirts
Bordesholmas goda pilsoņa tituls. Sadrau
dzība Vācijas un Latvijas valstu līmenī īpa
ši tika novērtēta 2001. gada septembrī, kad
Bordesholmas virsbirģermeistars Rein
hards Koglins un birģermeistars Jurgens
Bašs tika iekļauti Šlesvigas-Holšteinas pa
valsts premjerministres Heide Simonis de
legācijas sastāvā vizītē uz Rīgu un delegāci
ja viesojās arī Ķekavā.
Pašaizliedzīgi ziedojot savu laiku, lī
dzekļus un spēku sadraudzības veidošanā,
ir jāizceļ Ķekavas-Bordesholmas draudzī
bas biedrības priekšsēdētājs Juris Firsts,
biedrības priekšsēdētaja vietniece Skaid
rīte Priede, ilggadējā Ķekavas vidusskolas
vācu valodas skolotāja, tulce un Ķeka
vas-Bordesholmas draudzības biedrības
attiecību koordinatore Aija Trauberga un
bijusī Ķekavas pagasta padomes deputāte
un Ķekavas sociālās stacijas vadītāja Dai
na Šulce, Bordesholmas-Ķekavas drau
dzības biedrības priekšsēdētājs Manfrēds
Osbārs un biedrības goda priekšsēdētājs
Herberts Adami.

Ķekava un Bordesholma –
ceļā uz nākotni

Foto: inga auziņa

Sadraudzības
pirmsākumi

Konference Ķekava un Bordesholma – ceļā uz nākotni
6. jūlijā Doles Tautas namā par godu
Ķekavas Bordesholmas sadraudzības
20. gadadienai norisinājās konference
Ķekava un Bordesholma – ceļā uz
nākotni.
Ar vārdiem: “Ne attālums, ne laiks nemazina
draudzību starp cilvēkiem, kas ir pārliecināti
viens par otru” iesākās sadraudzības 20. jubile
jai veltītā konference. Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Valts Variks, uzrunājot klāteso
šos, uzsvēra: “Pateicoties Latvijas ekonomis
kajai attīstībai nozīmīgiem soļiem un Eiropas
valstu robežu atvēršanai, Latvijai kļūstot par
Eiropas Savienības dalībvalsti, Ķekavas no
vada pašvaldība ir pilnveidojusies un kļuvusi
spēcīgāka. Šo gadu laikā Ķekava no palīdzības
saņēmējas izaugusi par līdzvērtīgu partneri,
kas spēj dot lielāku un daudzveidīgāku iegul
dījumu abu pušu sadarbības attīstībā.” Viņš
atzina, ka ir svarīgi apvienot abu pašvaldību

centienus un resursus, lai pienācīgi atbildētu
mūsdienu izaicinājumiem. Ķekavas novads ir
gatavs izvirzīt ambiciozākus mērķus, jo apzi
nās, ka divu pašvaldību divpusēja sadarbība ir
labs ieguldījums šo teritoriju attīstībā.
Savukārt Bordeshomas birģermeistars
Helmuts Tiede norādīja, ka arī Bordesholmā,
tāpat kā Ķekavā, ir mainījusies politika, bet
draudzība ir saglabājusies. Šī konference ir
pierādījums tam, ka 20 gadu laikā abu paš
valdību sadraudzības rezultātā ir ielikts stabils
fundaments, uz kā turpmāk būvēt nākotni
un šajā notikumā iesaistīt arī jauno paaudzi.
Ar runu par sadarbības nozīmi pašvaldību
attīstībā uzstājās Latvijas Pašvaldību savienī
bas pirekšsēdis Andris Jaunsleinis, atzīstot, ka
laikā, kad Latvijas neatkarība bija nosacīta un
nākotne bija neskaidra, Bordesholmas palī
dzībai bija milzīga nozīme. Sadarbības pamats
ir ne tikai sadarbība starp politiķiem, bet arī
starp iedzīvotājiem – tur slēpjas īstais pamats

ilgtspējai, norādīja A. Jaunsleinis.
Uzsverot, ka sadarbība ar Vāciju notiek
visos līmeņos, un atzinīgi novērtējot Ķekavas
un Bordesholmas sadraudzību, konferencē
ar lekciju uzstājās Saeimas deputāte Lolita
Čigāne. Viņa pauda cerību, kaut visām pašval
dībām Latvijā būtu tāds sadraudzības partne
ris kā Bordesholma, lai abpusēji iedvesmotos.
Uzrunājot klātesošos ar tematu Vienādas
iespējas Eiropas Savienībā, ar savu klātbūtni pa
godinājā Eiropas Savienības Eiroparlamenta
deputāte Inese Vaidere. Valdību līmenī sakari
tiek attīstīti no augšas uz leju, bet mēs pašval
dību līmenī varam to darīt pretējā virzienā. Ar
lielajām problēmām nav iespējams tikt galā,
kamēr mazās nav atrisinātas. Risināt mazās
problēmas ķekaviešiem gadiem ilgi palīdzēju
ši Bordesholmas iedzīvotāji. Šī sadraudzība ir
viens no apliecinājumiem tam, ka Eiropā kat
rai valstij ir vienādas iespējas neatkarīgi no tā,
vai šī valsts ir Latvija vai Vācija.
Sadraudzības laikā paveiktos un topošos
projektus prezentēja Ķ ekavas novada paš
valdības izpilddirektora vietnieka pienāku
mu izpildītāja un cilvēks, kas ir ieguldījis lielu
enerģiju, nesavtīgi veltījis laiku sadraudzības
veidošanā, – Astrīda Vītola. Tuvākajā nā
kotnē Ķekavā ir plānots atklāt jauniešu cen
tru, kura tapšanai naudu sniedza Rīgas un
Bordesholmas Rotari klubi.
Par sadraudzības pirmsākumiem, brīniš
ķīgākajiem mirkļiem un nākotnes plāniem
konferencē pastāstija abu sadraudzības biedrī
bu priekšsēdētāji Manfreds Ostbahrs un Juris
Firsts, kā arī Aija Trauberga, kura ir bijusi klāt
lielai daļai notikumu kopš sadraudzības pirm
sākumiem, kā arī veltījusi laiku, apkopojot un
saglabājot iemūžinātos fotomirkļus un avīžu
rakstus par Ķekavas – Bordesholmas sadrau
dzību 20 gadu laikā.
Artūrs Zālītis, Inga Auziņa

Ar Bodersholmas atbalstu – jauniešiem jaunas telpas
Sadraudzības gadu laikā Ķekavas
un Bordesholmas jaunieši tikušies
dažādos projektos, nometnēs un pasākumos. Vieni braukuši pie otriem,
kopā mācījušies un draudzējušies. Un
šī draudzība ik gadu vainagojas ar jaunām sekmēm un jauniem projektiem.
Pagājušā gada rudenī tika aizsākts darbs pie
jauna projekta Miera balodis, kurā darbojās
pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldības,
Bordesholmas pašvaldības, Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centra, kā arī pārstāvji no
Latvijas un Bordesholmas Rotary klubiem.
Darbs pie projekta īstenošanas noritējis vai
rākās fāzēs, kur Bordesholmas Rotary kluba
delegācija viesojās Ķekavā, lai iepazītos ar
jauniešu darbu Ķekavā, kā arī Ķekavas paš
valdības un Jaunatnes iniciatīvu centra pār
stāvji apmeklēja Rotary klubu Bordesholmā.
Projekta rezultātā Ķekavas novada Jau
natnes iniciatīvu centrs iegūs jaunas telpas

Skolas ielā 2 (pie tā dēvētās mazās skoliņas),
kas tiks pārbūvētas centra vajadzībām, lai
nodrošinātu jauniešiem vietu saturīgai un
aktīvai brīvā laika pavadīšanai, iesaistoties

Foto: No JIC arhīva
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Plānojot jauno projektu Miera balodis

novada jauniešu politikas veidošanā, jau
niešu iniciatīvu atbalstīšanai, kā arī paau
džu sadraudzībai.
Linda Vaškevica
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Sociālā palīdzība

Bordesholmas viesu klātais galds Ķekavas
sociālajā aprūpes centrā

Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību sadraudzības 20. gadadienai veltītajā izstādē
Ķekavas-Bordesholmas draudzības biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Firsts un AS
Latvijas Balzams komercdirektors Viesturs Kaže
par pamatu izmantojot Rīgas Melnā balzama pudeles. Kā stāsta šīs idejas autore Agita
Eizenberga, 20 gadu laikā uz Vāciju aizceļoju
šas liels skaits balzama pudeļu. Šis dzēriens ir
viens no tipiskajām latviešu dāvanām ārzemēs
dzīvojošiem draugiem. To atzinīgi novērtējuši
arī draugi Bordesholmā. Tomēr Melnais balzams ir ne tikai augstas kvalitātes produkts ar
labu reputāciju, bet arī iedvesmas avots radīt
mākslu. Uz izstādes atklāšanu bija ieradies AS
Latvijas Balzams komercdirektors Viesturs
Kaže, kas izstādes viesiem pastāstīja, ka Rīgas
Melnais balzams ir ne tikai unikālākais Latvijā
ražotais dzēriens, bet arī viens no senākajiem
dzērienu zīmoliem pasaulē ar 300 gadu ilgu
vēsturi.
Kā trešo lielo izstādes daļu var minēt fo

togrāfijas. Tās apkopotas, pateicoties Aijai
Traubergai, kas ir viena no aktīvākajām Ķe
kavas-Bordesholmas draudzības veidotājām
jau kopš pašiem pirmsākumiem. Fotogrāfijās
iemūžinātas abu pašvaldību iedzīvotāju kopē
jās atmiņas. Teju katrs klātesošais varēja atrast
sevi kādā no bildēm un atsaukt atmiņā tolaik
piedzīvoto. Daudzi izstādes apmeklētāji ar
smaidu sejā krietnu brīdi kavējās pie izstādī
tajām fotogrāfijām, atceroties draugus un sa
jūtas, kas saistās ar iemūžinātajām epizodēm.
Iedzīvotāji laipni aicināti apmeklēt iz
stādi par godu Ķekavas un Bordesholmas
sadraudzības 20 gadu jubilejai, kas apmek
lētājiem jūlijā atvērta Doles Tautas nama
darba laikā.
Inga Auziņa

Ķekavieši un bordesholmieši sadzied

5. jūlijā Ķekavas-Bordesholmas sadraudzības 20 gadu jubilejā Doles salā notika ķekaviešu un bordesholmiešu sadziedāšanās vakars, kurā piedalījās gan
sadraudzības biedrību pārstāvji, gan
Bordesholmas un Ķekavas novada pašvaldību vadība – Bordesholmas birģermeistars Helmuts Tīde un Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks.

Skolu sadarbība un
prakses iespējas

Jaunieši iepazīstas ar atkritumu šķirošanu
Bordesholmā.

Foto: Artūrs Zālītis

Pasākums norisinājās Daugavas muzeja
gleznainajā teritorijā, pie likteņupes stāva
jiem krastiem, kas pievērsa ne tikai viesu
uzmanību, bet arī kārtējo reizi vietējiem
lika apbrīnot to skaistumu.
Sadziedāšanās vakarā Vācijas viesi
pirmo reizi varēja aplūkot 20 gadu jubile
jai veltīto Sadraudzības jostu, kas tapusi,
pateicoties Ķekavas novada iedzīvotāju
atsaucībai. Vairāk nekā 40 metrus garajai
jostai tika pievienoti 15 viesu atvestie adī
jumi, ko sarūpējuši Vācijas pārstāvji.
Vakara gaitā nepiespiestā gaisotnē ar aiz
kustinošu priekšnesumu uzstājās jauniešu
vokālā ansambļa Jūti meitenes, kuras ar savu

Ķekavas sociālo darbinieku grupa
1995. gadā devās uz Bordesholmu, lai ie
pazītos ar Bordesholmas sociālās stacijas
darbu, rezultātā Ķekavā tika nodibināta
sociālā stacija.
Sociālās stacijas dibinātāji bija Bordes
holmas un Ķekavas pašvaldība, Bordes
holmas baznīca, Ķekavas-Doles baznīca,
Katlakalna baznīca un Rīgas Diakonijas
centrs. Desmit gadu pastāvēšanas lai
kā sociālā stacija sniedza neatsveramu
atbalstu Ķekavas maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Nevar nepieminēt arī hu
māno palīdzību, ko vairākus gadu Ķeka
vas iedzīvotājiem sniedza Bordesholmas
pašvaldība. Humānā palīdzība aizsākās ar
akciju – 1000 paciņu Ķekavas vidusskolas
skolēniem 1992. gada decembrī. Humā
nās palīdzības kravas kļuva par vienu no
nozīmīgākajām aktivitātēm sadraudzības
sākuma posmā.

Foto: Ilze Lisovska

Foto: Inga Auziņa

Ar atziņu, ka draudzības pirmie 20 gadi ir
paskrējuši nemanot, izstādi atklāja ĶekavasBordesholmas draudzības biedrības priekš
sēdētājs Juris Firsts. Viņš arī uzsvēra, ka šie
20 gadi ir tikai sākums, to ilustrējot ar pie
mēru – vienu no izstādes eksponātiem – Sa
draudzības jostu. Tās darināšanā piedalījušies
daudzi cilvēki no abām pašvaldībām, katrs
izgatavojot 15 x 15 centimetrus lielu posmiņu
dažādās tehnikās. Kopējais elementu skaits ir
330, kas savienoti veido aptuveni 50 metrus
garu jostu. Lielu darbu paveikušas māsas Gai
da Vītoliņa un Ērika Mālniece, satamborējot
gabaliņus kopā. Tomēr josta vēl nav pabeigta
un to varētu turpināt vēl un vēl, pievienojot
arvien jaunus elementus. Salīdzinājumam ar
Ķekavas un Bordesholmas draudzību – arī
tā vēl nav galā, bet ir krāšņa un daudzveidī
ga kā šī josta. Pašlaik Sadraudzības josta ir
apskatāma Doles Tautas nama zālē, bet jūlija
vidū kopā ar pārstāvjiem no Ķekavas ceļos uz
Bordesholmu.
Izstādes ekspozīcijā apskatāma vēl kāda
īpaša kolekcija – mākslas darbi, kas tapuši,

Foto: Agita Eizenberga

6. jūlijā Doles Tautas namā Ķekavā atklāšanu piedzīvoja izstāde, kuras ekspozīcija veidota par godu Ķekavas un
Bordesholmas pašvaldību sadraudzības
20. gadadienai.

Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības jubilejas sadziedāšanās pasākums
īpašo skanējumu ne tikai piesaistīja ikvienu
klātesošo un palīdzēja uzsākt sadziedāšanos
starp Ķekavu un Bordesholmu, bet arī iz
raisīja neviltotu publikas apbrīnu un ovāci

jas. Izskanēja gan vairākas latviešu un vācu
dziesmas, gan arī Ķekavas un Bordesholmas
Sadraudzības himna.
Artūrs Zālītis

Sadarbība starp Ķekavas vidusskolu un
reālskolu Bordesholmā iesākās jau pirms
pagastu sadraudzības līguma noslēgšanas.
Liela nozīme bija Bordesholmas reālskolas
direktora Petera Millera aktīvai darbībai.
90. gados reizi gadā notika abu skolu au
dzēkņu un pedagogu apmaiņas braucieni.
No 2001. gada ir notikuši vairāki skolēnu
apmaiņas braucieni starp Bordesholmas
pamatskolu Lindenschule. Savukārt 17 un
18 gadus veciem Ķekavas vidusskolas bēr
niem tika dota iespēja iepazīties ar darbu
Bordesholmas uzņēmumos, bet galve
nais mērķis – pilnveidot vācu valodu.
Sadraudzības gados šo iespēju kopumā ir
izmantojuši jau vairāk nekā 150 mūsējie,
kā arī Bordesholmas jaunieši vairākas rei
zes ir praktizējuši Ķekavas novadā.
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Pēc 2009. gada administratīvi teritoriālās
reformas, kuras laikā Ķekavas pagastu ie
kļāva Ķekavas novadā, bija nepieciešams
noslēgt jaunu sadarbības līgumu starp
Bordesholmu un Ķekavas novada pašval
dību.
2010. gada jūnijā Ķekavas novada
pašvaldības delegācija desmit cilvēku sa
stāvā devās darba vizītē uz Bordesholmu
ar mērķi nostiprināt un paplašināt sadar
bību, kā arī veidot jaunus kontaktus ar
Bordesholmas pašvaldību un uzņēmējiem.
Vizītē tika parakstīts jaunais sadar
bības līgums starp Ķekavas novadu un
Bordesholmu, kas ļāva turpināt 17 gadus
ilgo sadraudzību nu jau novada līmenī.
Līgumu parakstīja Bordesholmas bir
ģermeistars Helmuts Tiede un toreizējais
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis.
Arī jaunais līgums paredzēja tautu
sadraudzību, skolēnu apmaiņas un prak
ses un kultūras programmu īstenošanu
starp abām pašvaldībām, kā arī Ķekavas
un Bordesholmas draudzības biedrību
sadarbību.

Sadraudzības
simboli

Lai simbolizētu paliekošās vērtības, kuras
ir radītas 20 gadu ilgās sadraudzības laikā,
gan Bordesholmā, gan Ķekavas novadā ir
izveidoti vairāki draudzības simboli.
1995. gada maijā abos pagastos tika
uzstādītas un atklātas divas sadraudzības
zīmes. 1999. gadā Bordesholmas centrā,
Bānhofštrases malā, tika iestādīts no
Ķekavas atvests ozols, savukārt Ķekavā
pie kultūras nama kopš 2000. gada aug
no Bordesholmas atvestā liepa.
2005. gadā starptautiskās vides aizsar
dzības programmas Agenda-21 ietvaros pie
Bordesholmas ozola un Ķekavas liepas tika
uzstādīti sadraudzības akmeņi, kas ir viena
akmens divas pusītes. To autors ir Ķekavas
akmeņkalis, draudzības biedrības ĶekavaBordesholma biedrs Guntis Pandars.
Festivālā VIA Ķekava 2011. gadā Ķekavas
novadu apmeklēja 40 cilvēku liela delegāci
ja no Bordesholmas. Viesi mūsu novadam
uzdāvināja krūšu tēlu Helga, kas simbo
lizē daudzās idejas, kuras ir radušās abu
pašvaldību draudzības rezultātā. Mākslas
darba autores ir tēlnieces no Bordesholmas
Tatjana Volfersa un Andžela Pantenius.
Artūrs Zālītis

Draudzības pulksteņa atklāšana
6. jūlija rītā Ķekavā, pie Doles Tautas
nama, svinīgi tika atklāts pulkstenis
kā simbols Ķekavas un Bordesholmas
pašvaldību draudzībai, kas ilgst jau
vairāk nekā 20 gadus.
Jaunais pulkstenis ne tikai rādīs pareizu laiku,
bet priecēs Ķekavas iedzīvotājus un viesus kā
mūsdienīgs un funkcionāls mākslas elements
Ķekavas vēsturiskajā centrā.

Jau par Draudzības pulksteni nodēvētā
Ķekavas un Bordesholmas sadarbības sim
bola atklāšanā piedalījās vairāk nekā 60 cil
vēku, Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi no
Bordesholmas.
Atklāšanas pasākuma ievadā klāteso
šos sveica Ķekavas novada domes priekš
sēdētājs Valts Variks, paužot pārliecību,
ka katrai dienai ir savs brīnums un savs
mākslas darbs, ko mēs ikkatrs varam radīt.

Draudzības pulkstenis ir viens no šādiem
mākslas darbiem, jo tas simbolizē labās
domas, darbus un apņemšanos stiprināt
savstarpējās draudzības saites arī turpmāk.
Ar sveicieniem no Bordesholmas
Draudzības pulksteņa atklāšanas pasāku
mā bija ieradušies viesi no Vācijas. Viņu
vidū arī Bordesholmas birģermeistars Hel
muts Tīde, kurš īsā uzrunā pauda prieku
vēlreiz, pēc divu gadu pārtraukuma, cie
moties Ķekavā, kā arī sveica sadraudzības
partnerus, Ķekavu un tās iedzīvotājus ju
bilejā, novēlot visiem klātesošajiem brīniš
ķīgu nākotni. H. Tīdes pausto domu papil
dināja viņa kolēģis un viens no sadraudzī
bas idejas autoriem Manfreds Osbārs, kurš
salīdzināja pulksteņa funkciju – rādīt laiku
šeit un tagad, tomēr nepārtraukti virzīties
uz priekšu – ar Ķekavas un Bordesholmas
draudzību, kas allaž ir ar skatu nākotnē.
Draudzības pulkstenis ir veidots kā mūs
dienīgs vides dizaina objekts, kura pamatā
ir iespaidīga 4,5 metrus augsta nerūsējošā
tērauda konstrukcija. Pulksteņa priekšējā
daļā izvietots pienbalts stikls, uz kura atro
das plāksnītes ar ne vien Bordesholmas, bet
arī visu pārējo Ķekavas novada sadraudzības
valstu simboliku. Diennakts tumšajā laikā
jauno laikrādi izgaismo ar enerģiju taupošām
emisijas diodēm silti baltā krāsā.
Inga Auziņa

Strūklaka Bordesholmā
no Ķekavas dzirnakmeņiem

Strūklaka Bordesholmā Dzirnakmeņi tapšanas procesā
Viens no spilgtākajiem sadraudzības simboliem ir 2011. gada oktobrī atklātā
ūdens strūklaka Bordesholmā, kuras tapšanā piedalījās arī Ķekavas novada
prasmīgais akmeņkalis Guntis Pandars ar kolēģiem no akmens apstrādes centra SIA AKM.
Šī mākslas objekta, kas atrodas
Bordersholmas centrā, izveide sākās
2011. gada aprīlī un ilga apmēram pus gadu.
Tas tika radīts, lai bagātinātu Bordersholmas

krāšņumu un simbolizētu sadarbību starp
abām pilsētām. Iepriekš minētais Ķekavas
novada uzņēmums bija arī tas, kurš nodroši
nāja šo skaisto dzirnakmeņu transportēšanu

uz Vāciju.
Strūklakas atklāšanas diena bija īpaši kar
sta, un ne viens vien Bordersholmas bērns
veldzējās jaunatklātajā strūklakā. Svinīgo
pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja ak
mens apstrādes centra SIA AKM, Ķekavas un
Bordesholmas draudzības biedrības, kā arī
Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji.
Kristaps Kalējs

Ķekavas novada pašvaldība pateicas Bordesholmas pašvaldībai par 5000 eiro lielu ziedojumu un BordesholmasĶekavas sadraudzības biedrībai – par 2500 eiro atbalstu Ķekavas novada jauniešu centra izbūvei. Ziedojumu apliecinājums tika pasniegts sadraudzības jubilejas ietvaros Ķekavā.

Publicitātes foto

Jauns sadarbības
līgums

Ķekavā atklāj Draudzības pulksteni

Foto: artūrs zālītis
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Saistošie noteikumi nr. 6/2013

Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Ķekavas no
vada pašvaldības sporta aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus sa
skaņā ar cenrādi.
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu
veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar
kredītiestāžu starpniecību.
3. Pakalpojuma maksa Aģentūras pakalpoju
mu cenrādī ir noteikta bez PVN (pievienotā
vērtības nodokļa). Aģentūra nav reģistrēta kā
PVN maksātājs.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ie
gūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilsto
ši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm,
ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai,
kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteiku
mu izpildes ievērošanu.
II. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
6. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana
(Pakalpojuma veids Fiziskām personām, LVL/1
h Juridiskām personām, LVL/1 h)
6.1. Sporta zāle (t. sk. ģērbtuve/dušas) plkst.
8–15 10 18
6.2. Sporta zāle (t. sk. ģērbtuve/dušas) plkst.
15–23 15 20

6.3. Tribīņu sporta zāle (t. sk. ģērbtuve/dušas)
68
6.4. Papildu ģērbtuve/dušas 5 12
6.5. Individuālais apmeklējums līdz 18 g. v.
(t. sk. ģērbtuve/duša)* 1
6.6. Individuālais apmeklējums no 18 g. v.
(t. sk. ģērbtuve/duša)* 1,60
6.7. Bērnu laukuma apmeklējums. 0,50
* Individuālais apmeklējums pieejams tikai ārpus plānotā sporta nodarbību laika.
7. Āra sporta laukumu izmantošana
(Pakalpojuma veids, Fiziskām personām,
LVL/1h, Juridiskām personām, LVL/1h)
7.1. Sporta laukums pie Ķekavas vsk. sākum
skolas 10
7.2. Sporta laukums Bumbiņas 10
7.3. Sporta laukums Fortius 10
7.4. Slidotava pie Ķekavas sporta kluba (līdz 18
g. v.) 0,50
7.5. Slidotava pie Ķekavas sporta kluba (no 18
g. v.) 1 10
8. Sacensību un pasākumu rīkošana
(Pakalpojuma veids, Telpu noma, LVL/1 h)
8.1. Sporta kluba zāle (t. sk. divas ģērbtuves/
dušas) 25
8.2. Sporta kluba tribīņu zāle (t. sk. ģērbtuve/
dušas) 10
8.3. Sauna (pieteikšanās 2 h iepriekš) 9
8.4. Sauna (sportistiem un sporta organizāci
jām) 7

8.5. Kafejnīcas, bufetes uzstādīšanas noma 6
9. Inventāra noma
(Pakalpojuma veids, LVL/1 h)
9.1. Lielā tenisa tīkla komplekts, volejbola tīk
la komplekts, galda tenisa komplekts, novusa
galds, futbola vārti, florbola vārti, hokeja vārti,
velosipēds, aizsargķivere, slidas 1
9.2. Sporta spēļu inventāra noma: basketbola
bumba, futbola bumba, volejbola bumba, galda
tenisa vai badmintona raketes, hokeja vai flor
bola nūja, šautriņu dēlis 0,50
9.3. Distanču slēpošanas komplekts (slēpes,
nūjas, zābaki) 2
9.4. Tribīņu noma (par vienu posmu) 6
9.5. Apskaņošanas sistēma 8
10. Dažādi
(Pakalpojuma veids, LVL/1 m2/mēnesī)
10.1. Tirdzniecības automāta uzstādīšana 20
11.Sporta sacensību apmeklējums
Pakalpojuma veids LVL
11.1. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībām 1
11.2. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībām
(skolniekiem un pensionāriem) 0,50
12. Dalības maksa sacensībās
(Pakalpojuma veids, LVL)
12.1. Sacensības individuālajos sporta veidos
1–20
12.2. Sacensības komandu sporta veidos 3–250
13. Atlaides un atvieglojumi
(Apraksts un atlaide)

13.1. Sporta zāles un laukumu noma sacensī
bām un pasākumiem ilgāk par 5 h 20 %
13.2. Saunas noma ilgāk par 3 h 20 %
13.3. Ķekavas sporta kluba zāles izmantoša
na Reģionālās pašvaldības policijas darbinie
ku fiziskās sagatavošanas treniņiem piektdie
nās plkst. 14–15.30. Pamatojoties uz Ķekavas
novada Reģionālās pašvaldības policijas no
likumu (apstiprināti ar Ķekavas novada do
mes sēdēs lēmumu nr. 6 §1 (protokols nr. 3)).
100 %
13.4. Ķekavas sporta kluba zāles, tribīņu zāles,
papildus ģērbtuve/dušas, visu āra sporta lauku
mu izmantošana Ķekavas novada izglītības ies
tāžu mācību un/vai treniņu procesa nodroši
nāšanai. Ķekavas novadā oficiāli reģistrētajām
sporta biedrībām un sporta biedrībām, kurām
ir licencēta mācību programma un vismaz
70 % sportistu ir deklarēti Ķekavas novadā, tre
niņu procesa nodrošināšanai un dalībai valsts
mēroga sacensībās. 100 %
III. Noslēguma jautājumi
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē saistošie noteikumi nr. 10/2010, kas ap
stiprināti ar 2010. gada 25. februāra Ķekavas
novada domes sēdes lēmumu nr. 8. § 8.1.15.
Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma
Par pašvaldībām 45. pantā noteiktajā kārtībā.
Roberts Jurķis,
domes priekšsēdētājs

Pielikums Ķekavas novada domes 2013. gada 18. aprīļa sēdes lēmumam nr. 6. § 1. (protokols nr. 8)

Saistošie noteikumi nr. 7/2013

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas 5.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, 39. pantu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu nr. 266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai 2’. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu nr. 491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība 3., 11., 12., 13. un 14. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīv
nieku – suņu un kaķu, turpmāk kopā saukti dzīv
nieki, īpašnieka vai turētāja tiesības un pienāku
mus, dzīvnieku reģistrācijas kārtību, un atbildību
par šo noteikumu neievērošanu, nosaka kārtību
kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa un
kaķa turēšanu Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas
kārtību.
2. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompeten
ces ietvaros uzrauga un kontrolē Reģionālā pašval
dības policija.
3. Ķekavas novada pašvaldība Latvijas Republi
kā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
organizē klaiņojošo un bez pajumtes un īpašnie
ka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku
izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu
savākšanu.
II. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība
4. Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošie dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Re
publikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteik
tajā kārtībā.
5. Dzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma,
var reģistrēt Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā, kur pašvaldības darbinieks reģistrē mājas
(istabas) dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra
datu bāzē un iekasē Lauksaimniecības datu centra
noteikto maksu par mājas dzīvnieka reģistrāciju
LVL 5 (pieci lati) vai par dzīvnieka īpašnieka mai
ņu LVL 3,50 (trīs lati, 50 santīmi).
6. Dzīvnieka īpašniekam līdz 2016. gada 1. jūlijam
jāreģistrē savu dzīvnieku Ķekavas novada pašval
dībā tās izveidotajā dzīvnieku reģistrā arī tad, ja
dzīvniekam nav implantēta mikroshēma.
7. Maksa par reģistrācijas veikšanas pakalpojumu
LVL 1 (viens lats).
III. Pašvaldības nodevas apmērs un samaksas
kārtība
8. Visām fiziskajām un juridiskajām personām,
kuras ir šajos noteikumos uzskaitīto suņu un kaķu

īpašnieki vai turētāji par dzīvnieku turēšanu Ķeka
vas novada administratīvajā teritorijā ir jāmaksā
ikgadēja nodeva.
9. Nodevas likmes:
9.1. LVL 3 (trīs lati) par vienu suni gadā;
9.2. LVL 2 (divi lati) par vienu kaķi gadā.
10. Nodeva jāsāk maksāt, kad suns vai kaķis sa
sniedzis 3 (trīs) mēnešu vecumu vai 2 (divu) nedē
ļu laikā pēc suņa vai kaķa iegādes.
11. No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
11.1. pensionāri par vienu suni vai kaķi, par katru
nākamo dzīvnieku maksājot nodevu pilnā apmērā;
11.2. dzīvnieku īpašnieki, kuriem pieder suņi pa
vadoņi, suņi asistenti, suņi terapeiti un dienesta
suņi, kuri reģistrēti atbilstoši dzīvnieku reģistrāci
jas kārtībai;
11.3. ārpus pilsētu, ciemu un ciematu turēto suņu
īpašnieki, uzrādot dzīvnieku vakcinācijas pasi.
12. Ikgadējā dzīvnieku nodeva jānomaksā ne vē
lāk kā līdz attiecīgā gada l. maijam Ķekavas nova
da pašvaldības iestādē, uzrādot dzīvnieka pasi vai
vakcinācijas apliecību.
13. Samaksājot nodevu, dzīvnieka īpašniekam tiek
izsniegts žetons.
14. Ikgadējās nodevas samaksas apliecinoša žetona
nozaudēšanas gadījumā mājdzīvnieka īpašniekam
1 (viena) mēneša laikā jāinformē Ķekavas novada
pašvaldības atbildīgais darbinieks, kas izsniegs jau
nu žetonu (uzrādot vakcinācijas apliecību).
IV. Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi
15. Dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienā
kums:
15.1. nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši Lat
vijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasī
bām;
15.2. nekavējoties ziņot Reģionālai pašvaldības po
licijai par dzīvnieka pazušanu;
15.3. nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus
dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma),
būtu aplikta kakla siksna ar tai piestiprinātu žeto
nu;
15.4. reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku vienotajā
mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai Ķekavas

novada pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā;
15.5. veikt dzīvnieku vakcināciju atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
15.6. nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudz
dzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un
sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās
vietās;
15.7. nevest suni pastaigā vietās, kur tas aizliegts ar
aizlieguma zīmi.
V. Bezsaimnieku kaķu aprūpe un uzturēšana
16. Bezsaimnieku kaķu kolonijas reģistrē un uz
skaita Ķekavas novada pašvaldības lauku attīstības
speciālists.
17. Bezsaimnieku kaķu barošana atļauta vietās, kas
apzīmētas ar norādījuma zīmi. Personām, kas šajās
vietās baro dzīvniekus, jānodrošina barošanas vie
tas sakopšana.
VI. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
18. Dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpaš
nieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības (izņemot
savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem.
Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts
un atbilstoši apzīmēts (kakla siksna vai kupēts auss
galiņš) kaķis, kas uzturas pilsētas vai lauku apdzīvotā
vietā dzīvojamo māju tuvumā.
19. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti un ievietoti
patversmē Latvijas Republikā spēkā esošajos nor
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un to izķeršanu
organizē Reģionālā pašvaldības policija.
20. Lēmumu par izķeramo dzīvnieku secību pie
ņem klaiņojošo dzīvnieku ķērājs, izvērtējot bīsta
mības pakāpi.
21. Persona, piesakot izsaukumu Reģionālajai
pašvaldības policijai, sniedz visu viņa rīcībā esošo
informāciju par dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu,
uzvedību.
22. Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvok
lī nonākuši dzīvnieki vai tādi dzīvnieki, kas rada
draudus cilvēku drošībai.
23. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā
var dzīvnieku saņemt atpakaļ, ierodoties Reģio
nālajā pašvaldības policijā, kur īpašniekam vai
turētājam noformē administratīvā pārkāpuma

protokolu.
24. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, saņemot
dzīvnieku patversmē, ir jāuzrāda dzīvnieka reģis
trācijas dokuments un vakcinācijas apliecība un jā
sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka no
ķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.
25. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu,
izmitināšanu un aprūpi nosaka līgums ar dzīvnieku
patversmi.
VII. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
26. Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu ir pa
redzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko
deksa 106.panta pirmajā un otrajā daļā.
27. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Re
ģionālā pašvaldības policija.
28. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojo
ties uz noformētajiem administratīvo pārkāpumu
protokoliem, izskata un lēmumu pieņem Ķekavas
novada pašvaldības Administratīvā komisija.
29. Administratīvais sods vainīgās personas neat
brīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pār
kāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti
ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi,
un nodarītos zaudējumus.
VIII. Noslēguma jautājumi
30. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Ķekavas novada pašvaldības izdevu
mā Ķekavas Novads.
31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Ķekavas novada domes 2010. gada 26. au
gusta saistošie noteikumi nr. 34/2010 Pašvaldības
nodeva par suņu un kaķu turēšanu.
Roberts Jurķis,
domes priekšsēdētājs
Ar saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma
rakstu var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā
Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpoša
nas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, k. 9), Baložos
(Uzvaras prospektā 1a) un Daugmalē (Salnās).

Ķekavas Novads
2013. gada 9. jūlijs

12 Normatīvie akti
Pielikums Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija sēdes lēmumam nr. 5. § 7. (protokols nr. 9)

Saistošie noteikumi nr. 9/2013

Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 43. panta trešo daļu
vecumā līdz 25 gadiem) un pieaugušo sportistu skaitam.
sportists iesniedz iesniegumu Ķekavas novada pašvaldības
I. Vispārīgie jautājumi
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru 3. punktā.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas nova
8. Balvu fonds starp komandu un individuālajiem sporta 22. Masveidības fonds starp bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta aģentūrā. (Iesniegumā norāda: vārdu, uzvārdu, per
sportu sadalīts tā, lai finansējums, rēķinot par vienu perso
sonas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, norēķinu konta
da pašvaldība piešķir sportistiem finansējumu, finansēju
veidiem sadalīts proporcijā 50:50.
ma saņemšanas kritērijus un pieteikšanās kārtību.
9. Vērtēšanas komisija balvu fonda finansējuma sadalīju nu, starp sportistu – bērnu, jaunieti un sportistu – pieau numuru).
gušo būtu sekojošā proporcijā 65:35. Sportists līdz 6 gadu 31. Piešķirto finansējumu, juridiska vai fiziska persona var
2. Finansējumu piešķir sportistiem, kuri deklarējuši pama
ma summu nosaka kārtējā gada apstiprinātā budžeta ie
vecumam saņem 20 % finansējumu no ceturksnī piešķir
saņemt no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras
ta dzīvesvietu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā tvaros, atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.
budžeta kārtējā gada laikā.
ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms finansējuma pie
10. Balvu fonda finansējuma apmēru nosaka saskaņā ar 1. tās summas bērnam, jaunietim.
23. Fonda finansējumu sadala reizi ceturksnī, pamatojoties VI. Kontroles mehānisms
prasīšanas vai komandai, kuras sastāvā vismaz 70 % spor
pielikumu:
uz fiziskas vai juridiskas personas pārstāvja pieteikuma an 32. Piešķirtā finansējuma izpildi kontrolē Ķekavas novada
tistu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novadā.
8.1. 1. vieta – balvas fonda finansējuma apmēru nosaka
ketā (2. pielikums) sniegto informāciju.
pašvaldības sporta aģentūra. Uzskaiti veic katram indivi
3. Finansējumu piešķir sportistam bērnam, ja bērna un
Vērtēšanas komisija;
24. Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz kārtējā ceturkšņa
duālajam sportistam vai komandai, vai klubam atsevišķi.
viena no vecākiem pamata dzīvesvieta deklarēta Ķekavas
8.2. 2. vieta – 75 % no 1. vietas balvas;
pēdējā mēneša 20. datumam. Ja iesniegtajā pieteikuma
33. Vērtēšanas komisijas locekļi izlases veidā veic sporta
novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit 8.3. 3. vieta – 50 % no 1. vietas balvas.
nodarbību apmeklējuma un sniegtās informācijas atbils
mēnešus pirms finansējuma pieprasīšanas.
11. Sportisti līdz 25. janvārim iesniedz informāciju par šī anketā nav izmaiņas, tad nākamajos ceturkšņos tā nav
jāiesniedz.
tības kontroli. Informācija par kontroles rezultātiem tiek
4. Finansējums tiek sadalīts trīs fondos:
gada plānoto dalību sacensībās, norādot sasniegumus no
dokumentēta.
Finansējuma fonds Paredzētais finansējums (%)
1. līdz 3. vietai, lai pretendētu uz Balvu fonda finansējumu. 25. Informāciju iesniedz rakstiski Ķekavas novada pašval
dības sporta aģentūrā, Bultas, Ķekava, Ķekavas pag., Ķeka
34. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vadībai,
3.1. Balvu 20
12. Sportists, kurš piedalās sacensībās, kas sastāv no vai
vas nov., Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas iela 19, k. 9, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vai Vērtēšanas ko
3.2. Rezerves 20
rākiem posmiem, uz Balvu fondu var pretendēt par katru
Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. vai elektroniski uz misijas locekļiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju
3.3. Masveidības 60
posmu, ja sacensību nolikums neparedz kopvērtējumu vai
5. Uz sportista apģērba vai inventāra atspoguļots Ķekavas par iegūto vietu kopvērtējumā (ja sacensībām ir kopvērtē elektroniskā pasta adresi: sports@kekava.lv, aizpildot pie vai paskaidrojumus par piešķirtā finansējuma izlietojumu
teikuma anketu.
no sportistiem vai sporta kluba pārstāvjiem.
novada ģerbonis, Ķekavas novada nosaukums, Ķekavas jums) saskaņā ar konkrēto sacensību nolikumu.
novada pašvaldības sporta aģentūras logo u. c. Sagatavota 13. Ja vienas sacensības, čempionāta, turnīra u.c. laikā 26. Fonda finansējumu var saņemt, ja bērnu un jauniešus 35. Konstatējot neatbilstošus punktu pārkāpumus atkārto
ti, piešķirtais finansējums var tikt apturēts, samazināts vai
informācija publikācijām masu medijos.
sportistiem iegūtas vairākas vietas vienā sporta veidā vai sporta nodarbību mācību programma ir licencēta.
27. Ja sportists nodarbojas ar vairākiem sporta veidiem,
pilnībā pārtraukts.
II. Balvu fonds
disciplīnā (t. sk. svaru kategorijas, izpildījuma vai formāta
36. Lēmumu par finansējuma apturēšanu, samazināšanu
6. Naudas balvas piešķir par sasniegumiem (1.–3. vietu), veidā u. c.), balva tiek piešķirta tikai par vienu augstāko vie tad finansējums sadalīts vienādās daļās katram no sporta
veidiem.
vai pārtraukšanu pieņem Vērtēšanas komisija.
kas izcīnīti:
tu. Šis punkts neatteicas uz bērniem un jauniešiem.
6.1. novada līmeņa sacensības – sacensības, kurās piedalās 14. Sportisti, kuri saņem Balvu fonda finansējumu, pēc sa 28. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra pēc pie VII. Vērtēšanas komisija
prasījuma sniedz informāciju Izglītības, kultūras un sporta
37. Vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina ar Ķekavas no
sportisti ne mazāk kā no piecām pašvaldībām;
censībām ne retāk kā reizi ceturksnī iesniedz Ķekavas no
vada domes lēmumu.
6.2. Latvijas mēroga sacensības – sacensības, kurās pieda
vada pašvaldības sporta aģentūrā informāciju par piedalī komitejai par sporta atbalsta finansējuma izlietojumu.
V. Finansējuma saņemšana un izlietojums
38. Vērtēšanas komisijas sastāvā ietilpst:
lās sportisti ne mazāk kā no sešām pašvaldībām;
šanos un sasniegumiem sacensībās, rezultātu apliecinošo
38.1. divi pārstāvji no Izglītības, kultūras un sporta komi
6.3. starptautiska mēroga sacensības – sacensības, kurās dokumentu kopijas, kurās norādīts sacensību nosaukums, 29. Finansējumu var izmantot:
29.1. par sporta bāzes, zāles, peldbaseina, slēpošanas tra
tejas;
piedalās sportisti ne mazāk kā no trīs valstīm.
vieta, laiks un informācija par atbilstību šajā nolikumā
ses, bobsleja trases u.c. sporta treniņu vai sacensību bāzes
38.2. viens pārstāvis no Ķekavas novada pašvaldības Izglī
7. Naudas balvas piešķir par izciliem sasniegumiem (olim apstiprinātam noteiktam mērogam, kā arī sacensību no
nomas maksu;
tības daļas;
piskās spēles, pasaules spēles (World Games), paralimpis
likumu ar norādi, vai sacensībām ir vai nav kopvērtējums.
29.2. par transporta izdevumiem, licencēm, dalības mak 38.3. divi pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldības sporta
kās spēles, nedzirdīgo spēles (Deaflympics) un pasaules
15. Finansējumu no Balvu fonda piešķir, ja pievienotie do
sām, ēdināšanas izmaksām, pieaicinātā darbinieka darba
aģentūras.
jaunatnes olimpiskās spēles, pasaules, Eiropas čempionāti, kumenti atbilst šā nolikuma 13. punkta prasībām.
39. Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar nolikumu.
kausi), ja tie iegūti sacensībās, kuras noteiktas Ministru ka
16. Neizmantoto Balvu fonda finansējumu ieskaita Mas samaksu, inventāra iegādi un citu pakalpojumu, kas saistīts
ar sporta aktivitātēm, saskaņojot ar Ķekavas novada paš
40. Vērtēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Ķekavas
bineta 2012. gada 3. janvāra noteikumu nr. 26 Noteikumi
veidības fondā. Lēmums par tā izlietojumu tiek izskatīts
novada domē, Ķekavas novada domes lēmumu var pārsū
par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem
kārtējā gada decembra mēneša pēdējā Vērtēšanas komi valdības sporta aģentūru;
29.3. citām izmaksām, kas saistītas ar sporta aktivitātēm,
dzēt administratīvajā tiesā.
sijas sēdē.
par ko lemj Vērtēšanas komisija.
VIII. Noslēguma jautājumi
17. Sportisti par neplānotajām godalgotajām vietām ie
Paziņojums par Ķekavas
30. Finansējumu var saņemt:
41. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras atbil
sniedz atbilstošus dokumentus Ķekavas novada pašvaldī
30.1. Juridiskās personas, slēdzot sadarbības līgumu ar Ķe
dīgie darbinieki un Vērtēšanas komisijas locekļi izskata
bas sporta aģentūrā mēneša laikā pēc notikušajām sacen
novada pašvaldības saistošo
kavas novada pašvaldības sporta aģentūru. Pēc sadarbības iesniegto informāciju par plānotajiem sasniegumiem līdz
sībām. Par finansējuma apmēru lemj Vērtēšanas komisija.
līguma nosacījumiem reizi ceturksnī sniedz atskaiti par iz
noteikumu apstiprināšanu
nākamā gada 31. janvārim un pieņem lēmumu par fondu
III. Rezerves fonds
finansējuma apmēra sadalījumu pēc kārtējā gada pašvaldī
18. Rezerves fonds ir finansējuma daļa, kas tiek izmanto
lietoto finansējumu atbilstoši nolikumam Par finansējuma
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 11. jūnija ta neparedzētiem ar sportu saistītiem izdevumiem, kā arī sadali Ķekavas novada sportistiem. (Atskaite ir brīvā for
bas budžeta apstiprināšanas.
lēmumu nr. 1. § 5. Par Ķekavas novada pašvaldības sais42. Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi finansējumu
sportistiem, kuri savu darbību sākuši kārtējā gadā.
mā, pielikumā pievienojot maksājumu apliecinošu doku
tošo noteikumu nr. SN-TDP-2/2013 Ķekavas novada Ķe19. Rezerves fonda finansējumu piešķir katru mēnesi.
mentu kopijas ar juridiskās personas rekvizītiem: bankas saņem Ķekavas novada sporta skolā.
kavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam
20. Lēmumu par Rezerves fonda izmantošanu pieņem konta izdrukas, čekus, maksājuma uzdevumus, pavadzī 43. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē noli
2013. gada grozījums apstiprināšanu (protokols nr. 12) Vērtēšanas komisija.
kums Par finansējuma sadali Ķekavas novada sportistiem,
mes, rēķinus u. c.);
apstiprināti saistošie noteikumi nr. SN-TDP-2/2013, ar
kas apstiprināts ar 2012. gada 3. aprīļa Ķekavas novada do
IV. Masveidības fonds
30.2. Fiziskās personas piešķirtā finansējuma summa tiek
kuriem Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos 21. Masveidības fonds ir finansējuma daļa, kas tiek pie
pārskaitīta uz norēķinu kontu, ievērojot visus LR normatī mes sēdes lēmumu nr. 6.§ 3. (protokols nr. 8).
nr. SN-TDP-34/2012 Par Ķekavas novada teritorijas plāRoberts Jurķis, domes priekšsēdētājs
šķirta atbilstoši sportā iesaistīto bērnu, jauniešu (personas vajos aktos noteiktos nodokļus. Lai saņemtu finansējumu,
nojumu 1.1. apakšpunktā, kas ietver teritorijas izmanto
šanas un apbūves noteikumus Ķekavas pagasta teritorijas
plānojuma 2009.-2021.gadam teritorijas izmantošanas un
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2013.gada 20.jūnija ārkārtas sēdes lēmumu nr. 1.§ (protokols nr. 14.)
apbūves noteikumi, izdarīti šādi grozījumi.
1. Izslēgt 8.4. punktu.
Saistošie noteikumi nr. 10/2013
2. Papildināt apbūves noteikumus ar 8.7. punktu šādā
redakcijā:
“Zemes vienībās, kur plānotā (atļautā) izmantošana no
teikta – Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) un
Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), drīkst
turpināt teritorijas esošo izmantošanu. Veicot jaunu būvju
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu 23. un 24. panta trešo daļu
apbūvi, vai esošo būvju rekonstrukciju, jāievēro Lauksaim
niecības teritorijas (L) apbūves noteikumi. Ja tiek mainīta
39.5. mūžizglītības jautājumiem;
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 8. decem policijas darbu”
izmantošanas funkcija vai nekustamā īpašuma lietošanas bra saistošajos noteikumos nr. 28/2011 Ķekavas novada
39.6. uzņēmējdarbību, kas ir saistīta ar izglītošanas darba
4. Papildināt 37. punktu:
mērķis, esošās izmantošanas turpināšana nav pieļaujama, pašvaldības nolikums šādus grozījumus:
“37.7. projektiem, kas ir saistīti ar pašvaldības īpa veicināšanu;
izmantošana jāturpina atbilstoši plānotai (atļautai) izman 1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
šumu uzlabošanu, rekonstrukciju, būvēšanu vai no 39.7. komisiju un darba grupu izveidi vai likvidāciju komi
tošanai. Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijā (TL) “9. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumpro jaukšanu;
tejas kompetences jautājumos;
jaunu apbūvi vai būvju rekonstrukciju var veikt ar VAS jektus, dome izveido komitejas:
39.8. iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumiem un iesniedz
37.8. ielu un ceļu attīstības plānošanas jautājumiem.”
Latvijas Valsts ceļi piekrišanu.”
tos finanšu komitejai;
5. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
9.1. Finanšu komiteju septiņu locekļu sastāvā;
3. 83.12.punktu izteikt šādā redakcijā:
“38. Saimniecisko lietu komiteja sagatavo izskatīšanai do 39.9. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attie
9.2. Attīstības komiteju septiņu locekļu sastāvā;
“83.12. Priekšpagalma, ārējā sānpagalma minimālais
cas uz izglītības jomu pašvaldībā.”
mes sēdē jautājumus par:
9.3. Izglītības komiteju piecu locekļu sastāvā;
platums (būvlaide):
7. Izslēgt 41. punktu.
38.1. pašvaldības nekustamo īpašumu stāvokli, izmanto
9.4. Kultūras un sporta komiteju piecu locekļu sastāvā;
c) DzM2 teritorijā vai bijušo dārzkopību teritorijās, ku
8. Papildināt noteikumus ar 41.¹ punktu šādā redakcijā:
šanu un apsaimniekošanas kārtību;
9.5. Saimniecisko lietu komiteju piecu locekļu sastāvā;
rām (plānotā) atļautā izmantošana noteikta DzM1, būvlai
“41.¹ Kultūras un sporta komiteja sagatavo izskatīšanai do
38.2. komunālo pakalpojumu organizēšanas jautājumiem;
9.6. Sociālo lietu komiteju piecu locekļu sastāvā.”
de var tikt samazināta, izstrādājot detālplānojumu (ja tāds
mes sēdē jautājumus par:
38.3. kapitālsabiedrību iesniegumiem un kapitālsabiedrību
2. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai šiem “29. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki:
41.¹ 1. kultūras, sporta un brīvā laika nodarbībām;
darbības kontroli;
noteikumiem) vai būvvaldei, pieņemot pamatotu lēmu
41.¹ 2. kultūras un sporta iestāžu attīstības plānu izpildes
29.1. domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, 38.4. pašvaldības īpašumu atsavināšanu, ieķīlāšanu un īpa
mu, ievērojot šādus nosacījumus:
veicināšanu;
šumu iegūšanu;
kurš vada Attīstības komiteju;
• būvlaide nevar tikt samazināta vairāk kā par 1,5 m;
41.¹ 3. kultūras un sporta plānu izstrādi un īstenošanu no
29.2. domes priekšsēdētāja vietnieks saimnieciskajos jautā 38.5. adrešu piešķiršanu, ielu, parku un laukumu nosauku
• netiek palielināts būves apjoms ielas virzienā;
vadā;
mu piešķiršanu, kā arī to pārdēvēšanu;
jumos, kurš vada Saimniecisko lietu komiteju;
• netiek traucēta ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju 29.3. domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos, 38.6. teritorijas labiekārtošanu un vides aizsardzību;
41.¹ 4. kultūras un sporta dzīves sekmēšanu novadā;
attīstība vai satiksmes drošība.”
41.¹ 5. kultūras un sporta iestāžu darbu;
38.7. drošības, kārtības, ugunsdrošības un civilās aizsardzī
kurš vada Sociālo lietu komiteju;
4. 93.9. punktu izteikt šādā redakcijā:
41.¹ 6. uzņēmējdarbības, kas ir saistīta ar kultūras un sporta
bas jautājumiem;
29.4. Domes priekšsēdētāja vietnieki:
“93.9. Priekšpagalma, ārējā sānpagalma minimālais
darbu, veicināšanu;
29.4.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa 38.8. satiksmes organizāciju, sabiedrisko transportu un tā
dziļums (būvlaide):
41.¹ 7. komisiju un darba grupu izveidi vai likvidāciju ko
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus attīstību;
a) nedrīkst būt mazāks par 25 m;
38.9. komisiju un darba grupu izveidi vai likvidāciju komi mitejas kompetences jautājumos;
pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
b) atsevišķos gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu 29.4.2. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus iz tejas kompetences jautājumos;”
41.¹ 8. iestāžu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz
pagalma minimālo dziļumu var samazināt līdz 10 m.”
tos finanšu komitejai;
veidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tie 6. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
Ar teritorijas plānojumu un tā grozījumiem var iepazī sību realizācijai, iesaistot tajās Administrācijas speciālistus,
“39. Izglītības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē 41.¹ 9. sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attie
ties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un kā arī pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājus;
cas uz kultūras un sporta jomu pašvaldībā;
jautājumus par:
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 (35. ka
41.¹ 10. izskata reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus
29.5. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašval 39.1. izglītības iestāžu darbu;
binetā tālr. 67936031, 67847161), Ķekavā, Ķekavas pagas
un priekšlikumus.”
39.2. izglītības koncepcijas un plānu izstrādi un īstenošanu
dības darba atklātības uzlabošanas jomā;
tā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas 29.6. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.” novadā;
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.
laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 un ceturtdienās 3. Papildināt 36. punktu:
Valts Variks,
39.3. izglītības iestāžu attīstības plānu izpildes veicināšanu;
plkst. 14–19.
domes priekšsēdētājs
“36.12. izskata jautājumus par Reģionālās pašvaldības 39.4. izglītojošām brīvā laika nodarbībām;

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 8. decembra
saistošajos noteikumos nr. 28/2011 Ķekavas novada pašvaldības nolikums

Ķekavas Novads
2013. gada 9. jūlijs

dažādi 13

Sveicam

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī.

Ķekavas novadā
2013. gada jūlijā

Ķekavas pagastā
80 gadu jubileju svin
Elmārs Kalniņš,
Valdis Mediņš,
Veneranda Tene;

85 gadu jubileju svin
Aina Stūrīte,
Valentīna Lavrenova;

90 gadu jubileju svin
Broņislava Vītola,
Broņislavs Utināns,
Matrjona Pisarenoka,
Olga Kareļina;

95 gadu jubileju svin
Alina Pēkale;

Daugmales pagastā
80 gadu jubileju svin
Valda Grūbe.

Vēlam veselību, izturību un dzīvesprieku!
Reiz jūs bijāt mīlētāji, draugi,
sabiedrotie.
Tagad jūs beidzot
esat ģimene.
Nedalāma.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūnijā
reģistrēti jaundzimušie
Amēlija Karpenska-Allaža,
Daniels Barušs,
Endija Vanaga,
Gabriela Baruša,
Gļebs Viderkers,
Gustavs Streikišs,
Jasmīna Belicka,
Kate Brūvere,
Keita Rimkus,
Kerija Kariste,
Kristaps Skrastiņš,
Luīze Lakstīgala,
Marks Irnests,
Rasa Loča,
Rūdolfs Atvars.
Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz...

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūnijā
salaulāti
Andris Āboltiņš un Arnita Vilmaniete,
Kaspars Brālis un Liene Muhina,
Māris Kanderāns un Elena Dergunova,
Ainārs Pārums un Rita Bernatoviča,
Sergejs Soļaņikovs un
Ļubova Trusova,
Anatolijs Supruns un Vera Suddja,
Jānis Škapars un Baiba Ežmale
(Katlakalna ev. lut. baznīcā).
Apsveicam!
Ķekavas novada dome

Partnerība Daugavkrasts izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu
Lauku attīstības programmas 413. pasākumā Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Projektu iesniegumu pieņems no 2013. gada 30. jūlija līdz 30. augustam.
Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju: biedrība Partnerība Daugavkrasts, Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads, darbadienās plkst. 17.30–20.30,
iepriekš piesakoties pa tālr. 26194118 vai e-pastu daugavkrasts@inbox.lv.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta
iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu pieņemšanas beigu termiņš – 2013. gada 30. augusts plkst. 20.
Kontaktpersona – Māris Belovs, e-pasts maris.belovs@gmail.com vai daugavkrasts@inbox.lv, tālr.
26194118.
8. kārtā pieejamais finansējums ir Ls 102 567.
413. pasākums Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās
Pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 6.2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
2.1.1. rīcība. Amatniecības, netradicionālās lauksaimniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošanas interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu
pieejamības veicināšana, sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūras elementu
un to pieejamības attīstība, veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu attīstība. Pieejamais
finansējums: Ls 32 881,77.
2.1.2. rīcība. Attīstīt iedzīvotāju kolektīvās sabiedriskās aktivitātes, veicināt nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanu. Pieejamais finansējums: Ls 26 376,57.
3.1.1. rīcība. Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība, sakopšana un izmantošana, vides aizsardzības pasākumu kvalitātes uzlabošana. Pieejamais finansējums: Ls 15 555,97.
Pasākuma Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 3.1. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
Pasākuma Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 3.2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
1.1.2. rīcība. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana un atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos. Pieejamais finansējums: Ls 27 752,69.
Vairāk – kekavasnovads.lv.

Mūžībā pavadīti
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdzi.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gada jūnijā
reģistrēti mirušie
Ēriks Eglājs (1929),
Guntis Segrums (1937),
Jāzeps Ladusāns (1940),
Juris Krūmiņš (1948),
Olga Staņeviča (1939),
Stepans Dovgans (1971).
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Kapu svētki 2013. gadā
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzē
Ķekavas kapos – 28. jūlijā plkst. 15
Doles kapos – 4. augustā plkst. 13
Mellupu kapos – 4. augustā plkst. 15
Ratnieku kapos – 4. augustā plkst. 16.30
Čandaru kapos – 11. augustā plkst. 14
Bramberģu kapos – 11. augustā plkst. 16
Jaunajos kapos – 18. augustā plkst. 13
Katlakalna kapos – 18. augustā plkst. 12
Rīgas svētā Alberta Romas
katoļu draudzē
Ķekavas kapos – 18. augustā plkst. 14
Katlakalna kapos – 25. augustā plkst. 14

Informācija par iesniegto
detālplānojuma projektu

Ķekavas novada pašvaldībā izskatīša
nai iesniegts detālplānojuma Baložu
iela 7, Baložos grozījumu projekts.
Detālplānojuma grozījumu mērķis ir pa
matot vietējās tirdzniecības iestādes ap
būvi nekustamajos īpašumos Baložu iela
5, Uzvaras prospekts 2A un Doles iela 3,
Baložos, kas tiks apvienoti vienā zemes
gabalā.
Pēc Ķekavas novada domes pozitīva
lēmuma pieņemšanas detālplānojuma
projekts tiks nodots publiskai apsprie
šanai, kas plānota no 25.07.2013. līdz
15.08.2013. Publiskās apspriešanas sapul
ces laiks tiks precizēts pēc domes lēmuma
pieņemšanas.
Detālplānojuma grozījumu publiskās
apspriešanas laikā visiem interesentiem
būs iespēja iepazīties ar projektu pašvaldī
bas vietnē www.kekavasnovads.lv vai paš
valdības telpās, kā arī izteikt savus priekšli
kumus detālplānojuma risinājumam.
Telpiskās plānošanas daļa

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada
11. jūnija sēdes lēmumu 1. § 3. Par detālplānojuma Nārvili, Pēteri un Dukāti apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā (protokols nr. 12).
Ķekavas novada dome nolemj:
1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajam
īpašumam Pēteri, kadastra numurs 8070 004
0013, nekustamā īpašuma Dukāti, kadastra
numurs 8070 004 0420, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un ne
kustamā īpašuma Nārvili, kadastra numurs
8070 004 0426, zemes vienībai ar kadastra ap
zīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas
novadā;
2. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam
publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis, Rīgas Apriņķa Avīze, pašvaldības infor
matīvajā biļetenā Ķekavas Novads un pašval
dības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv;
3. pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa
beigām slēgt administratīvo līgumu ar detāl
plānojuma teritorijas īpašniekiem par detāl
plānojuma realizāciju.
Detālplānojumu var pārsūdzēt Adminis
tratīvās rajona tiesas Rīgas Tiesu namā Anto
nijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, viena mēneša laikā
no tā publikācijas dienas laikrakstā Latvijas
Vēstnesis.
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklē
tāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst.
9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 – Ķeka
vas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9,
35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-2123. Tālr. 67935861, pašvaldības inter
neta vietne www.kekavasnovads.lv.

Paziņojums par detālplānojuma
Zvejnieku iela 8/10, Vimbukrogā,
publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūnijā pieņēmusi lēmumu nr. 1.§ 6 Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma
Zvejnieku iela 8/10, Vimbukrogā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008
1875 nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai (protokols nr. 12).
Detālplānojuma uzdevums ir pamatot savrup
māju būvniecību un zemes vienību sadalīšanu.
Detālplānojuma 1. redakcijas publiskās
apspriešanas laiks noteikts no 2013. gada
8. jūlija līdz 2013. gada 29. jūlijam. Publiskās
apspriešanas sanāksmes notiks 2013. gada
25. jūlijā plkst. 18 Ķekavas novada pašval
dības ēkā 24. kabinetā, Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplāno
juma projektu iespējams iepazīties Ķekavas
novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt
(vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašval
dībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Tiks pie
ņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi,
kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas bei
gām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst.
9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.

Paziņojums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu
Ķekavas novada dome ir apstiprinājusi grozījumus privatizācijas noteikumos neapbūvētam zemesgabalam
Zaļumu prospekts 43 Baložos, Ķekavas novadā, ar kadastra numuru 8007 002 2251, 17,8905 ha platībā.
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 iesnie
dzams 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. kabi
netā un pašvaldības vietnē www.kekava.lv.

Ķekavas Novads
2013. gada 9. jūlijs

14 Sports

Latvijas Jaunatnes olimpiādē –
piecas bronzas

Fotomirkļi

foto: Vineta Bērziņa

Mazliet pietrūkstot veiksmei un meista
rībai, ceturtajā vietā ierindojās Niklāvs
Boļšis riteņbraukšanā MTB, Sabīne
Kabānova – vesera mešanā, Anastasija
Noskova – loka šaušanā un Sindija
Bukša – 200 m skrējienā.
Pirmo reizi Latvijas Jaunatnes olimpi
ādē Ķekavas novads bija pārstāvēts tādos
sporta veidos kā boksā, kur tika izcīnīta
medaļa, un badmintonā, kur vienspēlē un
dubultspēlēs startēja māsas Mihailovas,
vienspēlē jaunākai māsai Olgai izcīnot
5. vietu.
Šogad Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra bija jo īpaši parūpējusies
par novada delegācijas vizuālo tēlu – spor
tisti un treneri bija tērpušies vienotā spor
ta formā – baltā T kreklā, melnos šortos
un gaiši zilā džemperī ar kapuci vēsākam
laikam, kas rotāta ar Jaunatnes olimpiādes
logo un Ķekavas novada uzrakstu.
Jaunie sporta tērpi ne tikai ieprieci
nāja pašus sportistus un trenerus, bet arī
tās krāsas un dizaina dēļ guva ievērību un

foto: Vineta Bērziņa

Latvijas Jaunatnes olimpiādē mūsu
sportisti Ķekavas novadam izcīnīja
piecas bronzas medaļas – divas brīvajā cīņā (Savēlijs Zabeļskis un Gints
Strods) un viena boksā (Edgars
Dmitrijs Cepurnieks), viena 100 m
skrējienā (Sindija Bukša) un viena vesera mešanā (Selīna Spūle).

Ķekavas novada delegācija svētku gājienā uz olimpisko centru Ventspils
atzinīgus vārdus no līdzjutēju un citu dele
gāciju pārstāvju puses. Tirkīzzilā krāsa sa
saucas arī ar Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras logo.
Kaut arī daudziem varētu šķist, vai tiešām
šādi vienoti tērpi ir vajadzīgi, viennozīmīgi
var apgalvot, ka ir gan. Tas rada komandai
vienotu garu, vienotu tēlu un Ķekavas no
vada atpazīstamību citu pašvaldību vidū.
Arī Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra ir apņēmības pilna turpināt šo
lieliski uzsākto ceļu, cerot arī uz jaunās
Ķekavas novada domes atbalstu sporta

attīstībai un popularizēšanai.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē no
12. līdz 15. jūnijam Ķekavas novadu pār
stāvēja 40 sportisti un 14 treneri. Mūsu
sportisti savus spēkus un veiklību pierā
dīja deviņos sporta veidos – badmintonā,
boksā, brīvajā cīņā, loka šaušanā, džudo,
regbijā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā un
mākslas vingrošanā.
Vairāk par mūsu sportistu gaitām lasi
Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Vineta Bērziņa

Sacensības
Ķekavas novadā
Datums
13. jūlijā plkst. 11
14. jūlijā plkst. 10

20. jūlijā plkst. 12

21. jūlijā plkst. 11

Vieta
Pie Daugmales
pamatskolas
FK Auda stadions

Daugmale (pie
peldvietas
Ķīķerītis)
Titurga, pretī
viesu namam
100 % atpūta
FK Auda stadions

Sacensības
Daugmales futbola
turnīrs
Amatieru futbola
čempionāts Sunday
League 2013 1. posms
Laivu brauciens apkārt
Nāves salai 2013

Ķekavas novada
pludmales volejbola
čempionāta 3. posms
26. jūlijā plkst. 19
1. līgas spēle futbolā
FK Auda–FC Skonto 2
27. jūlijā plkst. 10 Pie Ķekavas sporta Ķekavas novada sporta
kluba
svētki 2013
28. jūlijā plkst. 10 FK Auda stadions Amatieru futbola
čempionāts
Sunday League 2013
2. posms
3. augustā plkst. 10 FK Auda stadions Latvijas čempionāts
futbolā (U-8 vecuma
grupā)
4. augustā plkst. 10 FK Auda stadions Amatieru futbola
čempionāts
Sunday League 2013
3. posms
7. augustā plkst. 18 FK Auda stadions 1. līgas spēle futbolā
FK Auda–Liepājas
Metalurgs 2
11. augustā
Pie Ķekavas sporta Ķekavas novada
plkst. 11
kluba Fortius
Pludmales volejbola
laukums
čempionāta finālposms

Mūsu medaļnieki

Ķekavas novada pašvaldības
senioru sporta spēles 2013
3. augustā plkst. 10 Ķekavas sporta klubā
Komandas var pieteikties līdz 22. jūlijam rakstiski (adrese:
Bultas, Ķekava, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123)
vai elektroniski (e-pasts sports@kekava.lv). Informatīvais tālr.
28228087 (Ingera Bērziņa).
Ar Senioru sporta spēļu nolikumu var iepazīties interneta viet
nēs www.kekavasnovads.lv vai http://sports.kekava.lv.

Sporta veidi
• Vieglatlētika telpās – Jautrā stafete,

Veiklības stafete, Precizitātes stafete
• Novuss
• Darti (šautriņu mešana)
• Basketbols (soda metieni)
• Volejbols (ar dvieļiem)
• Futbols (soda sitiens)
• Florbols (precizitātes metiens)
• Frisbijs (lidojošais šķīvītis)
• Badmintons

Ķekavas Novads
2013. gada 9. jūlijs

Kultūra 15

Patiesība aiz smaida – Ķekavā
Projektā piedalās pašvaldību pārstāvji no
astoņām Eiropas pašvaldībām: Lefkaras
(Kipra), Aleksandrijas (Grieķija), Kvadarci
(Maķedonija), Mondello del Lario (Itālija)
Mlavas (Polija), Nasaud (Rumānija), savu
kārt Latviju šajā projektā pārstāv Ķekavas
novada pašvaldība.
2012. gada aprīlī Ķekavas novada paš
valdības kultūras aģentūra tika apstiprināta
par šīs programmas partneri. Projekta
mērķis ir mazināt bezdarbu un nabadzību,
veicināt vēlmi izglītoties un līdzdarboties
pilsoniskajās aktivitātēs. Projekta īsteno
tājs ir Rumānijas pašvaldība Nasaud, ar
kuru sakari tika nodibināti jau 2011. gadā,
kopīgi strādājot pie jauniešu projektu pie
teikumu gatavošanas.
7. jūnijā Doles Tautas namā norisinā
jās projekta Patiesība aiz smaida dalībnie
ku rīkotā konference par atkarību radīta
jām problēmām un sekām. Klātesošie citu
valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē cīņā
pret tādām atkarībām kā, piemēram, alko
holisms, narkomānija, azartspēles, ātruma
pārsniegšana, kā arī ar rezultātiem un sa
sniegumiem, ko sniedz atkarību mazinā
šana iedzīvotāju vidū. Kā pavēstīja Itālijas
pārstāvji, šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo
gan Itālijā, gan citur Eiropā narkomāni
ja un alkoholisms ir liela problēma. Arī
Itālijā starp jauniešiem ļoti izplatīta ir ma
rihuānas lietošana. “Diemžēl apreibinošās
vielas ir viegli pieejamas – jāpazīst tikai
vajadzīgie cilvēki un praktiski ikvienam
ir iespēja tikt pie marihuānas,” atzīst viesi
no Itālijas. Paralēli aktīvai policijas cīņai
pret narkotisko vielu izplatību šis projekts
ir lielisks veids, kā atklāti runāt par aprei
binošo vielu radītajām negatīvajām sekām
sabiedrībā.
Projekts Patiesība aiz smaida ir nozī
mīgs, jo uzmanība tiek vērsta uz sabied

rības problēmām. Pilsētu veido ne tikai
ēkas un ceļi, bet arī cilvēki, kas tajā dzīvo.
Neviena pilsēta nevar attīstīties, ja pilsētas
vadība nepievērš uzmanību tās iedzīvo
tājiem. “Nav nozīmes tam, kāds ir pilsē
tas nosaukums, tas var būt gan Ķekava,
gan Mlava vai Nasaud, visiem ir vienādās
problēmas,” atdzīst Polijas pilsētas Mlavas
mērs Slavomirs Kovaļevskis. “Projektā
mēs necenšamies noliegt vai kaut kādā
veidā noslēpt esošās problēmas sabied
rībā, bet gan atklāti runājām par tām un
kopīgiem spēkiem cenšamies rast risināju
mu,” norādīja Mlavas mērs.
Kā uzsver šī projekta idejas autore
Karmena Soare, Patiesība aiz smaida aiz
sākās 2011. gadā, kā Nasaud pašvaldības
sociālās palīdzības programma ar mērķi
atbalstīt vietējos iedzīvotājus ekonomiskās
krīzes laikā – rīkojot apmācības, palīdzot
cilvēkiem atrast jaunu darbu, mazinot na
badzību un atstumtību iedzīvotāju vidū.
Meklējot plašāku palīdzības programmas
pielietojumu, radās projekts Patiesība aiz
smaida, kurā sākotnēji piedalījās Nasaud
sadraudzības valstu pašvaldības.
Katrā no valstīm projekts norisinās
sešas dienas, kopumā iesaistot aptuveni
600 cilvēku. Latvija tika izvēlēta kā pro
jekta Patiesība aiz smaida astotā norises
valsts. Projekta dalībnieki Latvijā piedalī
jās gan konferencē, kurā tika diskutēts par
atkarību radītajām problēmām, gan arī ap
meklēja tautas deju un dziesmu koncertus.
Artūrs Zālītis

Godināsim Zelta pārus,
kuri laulībā nodzīvojuši
gadus un ilgāk!

50

Zelta pārus, kuri kopdzīves lielo jubileju
svinēs 2013. gadā*,
var pieteikt līdz septembrim.
Pieteikuma anketa –
pašvaldības klientu apkalpošanas centros
Ķekavā, Baložos un Daugmalē
vai interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.
* Un pāri, kuri vēl nav godināti
pasākumā “Zelta valsis”.

Zelta pāru godināšanas pasākums
“Zelta valsis” notiks 17. oktobrī.
Ķekavas novada pašvaldība

foto: Artūrs Zālītis

No 5. līdz 11. jūnijam Ķekavas novadā viesojās programmas Eiropa pilsoņiem starptautiskā projekta Patiesība
aiz smaida dalībnieki no septiņām
Eiropas valstīm.

Projekta dalībnieki viesojas Ķekavā.

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
12.–16. augustā
Radošā nometne bērniem Skatuve tev!
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
20. jūlijā plkst. 12
Daugmales Pilskalna diena – ar senajiem rituāliem un
sadziedāšanos. Visi mīļi gaidīti pulkā.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Izstāde Armīns Ozoliņš – Jaunākie darbi.
Izstāde Novadnieki dzied un dejo.
Pastāvīgās ekspozīcijas Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka
novadnieka 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.
Līdz 31. augustam

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
5.–31. jūlijā
10.–31. jūlijā
1. jūlijā–31. augustā
1.–15. augustā
2.–31. augustā
8.–15. augustā
1.–26. augustā
1.–15. augustā

Izstādes:
Apceļosim Latviju
Augi, kas ārstē
Jaunā Bērnu un Jauniešu žūrija ir klāt!
Dabas veltes no meža
Kamēr gaisma atnāk – 4. augustā Olgai Lisovskai – 85
Jaunieši! Grāmatas jums! – 12.08. Starptautiskā jauniešu
diena
Sēņu prieks
Skaistumam un veselībai

29. jūlijā plkst. 18

Jauno grāmatu apskats

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
17.–25. jūlijā
26.–29. jūlijā
2.–15. augustā

Izstādes:
Aktrisei Lilitai Bērziņai – 110
Garšaugi un to īpašās vērtības
Kādus konservus gatavosim šogad...

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
5.–31. jūlijā
17.–31. jūlijā
21.–31. jūlijā
4.–19. augustā
10.–19. jūlijā
9. augustā plkst. 22–2

Izstādes:
Ievas Virtuve piedāvā...
Rakstniekam Aivaram Kļavim – 60
Vasara – ceļojumu laiks
Dzejniecei Olgai Lisovskai – 85
Rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 90
Nakts pasākums ar dzejas lasīšanu

Fotomirkļi
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Noslēgušies dziesmu
un deju svētki

Svētku gājiens
Pirmajā jūlija nedēļā Latvijā norisinājās vērienīgākais kultūras dzīves notikums – Vispārējie latviešu
XXV Dziesmu un XV Deju svētki.
Svētku atslēgas vārdi bija Līgo – lai
top, jo vārds līgo latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un gaismas
(saules) pavadīšanas un sagaidīšanas
rituāls. Rīga nedēļas laikā saliedēja
tūkstošus – daloties dziesmā, dejā un
tautas rituālos.
Dziesmu un deju svētkos piedalījās 40
600 dalībnieku no dažādām pasaules val
stīm. Ar neatlaidīgu darbu un mīlestību
pret tautas mākslu Ķekavas novadu svētkos
devās pārstāvēt 383 dalībnieki no 15 kolektī
viem. Dejotāji no Tautas deju ansambļa Zīle,
Jauniešu deju kolektīva Katlakalns, vidējās
paaudzes deju kolektīviem Baloži un Savieši,
kā arī senioru deju kolektīva Sidrabaine.
Dziedātāji no jauktajiem koriem Zemdega
un Mozaīka, sieviešu kora Daugaviete, vīru
kora Ķekava, vokālā ansambļa Jūti, folkloras
kopas Rāmupe un kapelas Klabatas. Kā arī
Ķekavas Mūzikas skolas koklētāju ansamb
lis, rokdarbu pulciņš Labieši un tautas lietiš
ķās mākslas studija Ķekava.
Ceļā uz svētkiem norisinājās zīmīgi
pasākumi, viens no tiem 21. jūnijā – tau
tas lietišķās mākslas izstādes Dziesma
top citādi atklāšana Rīgas Mākslas telpā.
Prieks un lepnums par mūsu tautas lietiš
ķās mākslas studijas Ķekava audēju skais
tajiem darbiem izstādē. Gaidot svētku
atklāšanu, 29. jūnijā norisinājās koru kon
kurss, kurā piedalījās arī vīru koris Ķekava
Arvīda Platpera vadībā.
Oficiāli svētki visā valstī tika atklāti

foto: Velga kūkuma

16 Dziesmusvētki

Dziesmu svētku karoga pacelšana pie Baložu kultūras nama
30. jūnijā, paceļot īpašos, kolektīvu iedzie
dātos, svētku karogus. Ķekavas novadā tie
plīvoja pie Ķekavas kultūras nama, Baložu
pilsētas kultūras nama, Katlakalna Tautas
nama un pie Daugmales pagasta pārvaldes.
Nedēļas garumā Rīgā kopumā notika
62 pasākumi, no kuriem lielākā daļa bija
bez maksas. Paralēli koncertiem un pasā
kumiem Vērmanes dārzā norisinājās ama
ta meistaru darinājumu gadatirgus, kurā
amatnieki pārsteidza ar savu meistarību.
Pirmajās svētku dienās arī notika pie
dzīvojumu un pārdzīvojumu pilnais mē
ģinājumu process. Izturība un pacietība
dalībniekiem noderēja, jo no rīta līdz vē
lam vakaram ilga mēģinājumi, un jautru
atgadījumu arī netrūka! Ilgi gaidītais deju
lieluzvedums Tēvu laipas tika izdejots pie
cas reizes – valdošā burvība bija maģiska,
jo emocijas, kādas virmoja apkārt, vieno
ja visus – gan dalībniekus, gan skatītājus.

Dejotāju tūkstoši vienojās dejā, lai latvju
rakstu zīmes tiktu godā celtas!
Vispārējo latviešu XXV Dziesmu un
XV Deju svētku izskaņa 7. jūlijā sākās ar
tradicionālo gājienu, godājot visus ko
lektīvus. Kulminācija Mežaparka estrādē
noritēja vislielākajā krāšņumā, sapulcinot
vairāk nekā 15 tūkstošus dalībnieku no
240 jauktajiem, 79 sieviešu, 28 vīru, 42 se
nioru un 26 diasporas koriem. Noslēguma
koncertā piedalījās teju tūkstotis dejotāju
un 1500 pūtēju orķestru mūziķu, protams,
jāpieskaita vēl visi skatītāju tūkstoši. Līdz
pat rīta gaismai turpat Mežaparka estrādē
skanēja sadziedāšanās pasākums. Sajūtas
aprakstīt nav iespējams, jo katrs svētkus
izjūt citādi, bet īpašo kopības, patiesa
lepnuma un identitātes apliecinājumu
sajutām mēs visi šajos svētkos. Lai svētki
atbalsojas!
Eva Andža

