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Piesaki pretendentus
Ķekavas novada
Goda pilsoņa apbalvojumam
Ķekavas novada pašvaldība aicina
pieteikt pretendentus apbalvojumam
„Ķekavas novada Goda pilsonis” līdz
šā gada 11. oktobrim.
Uz apbalvojumu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša
fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:
l mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
l pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
l pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un
novada vārda popularizēšana;
l ilggadējs un panākumiem vainagots darbs
Ķekavas novada labā;
l nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
l citi īpaši nopelni.
Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai var
pieteikt:
l pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
l pašvaldības domes deputāts;
l pašvaldības komisija;
l valsts vai pašvaldības iestāde;
l Ķekavas novadā dzīvojoša fiziska persona;
l Ķekavas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.
Pretendents nav tiesīgs pieteikt pats savu kandidatūru. Pieteikumā apbalvojumam jānorāda:
l apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu,
uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
l pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu
Ķekavas novadam;
l informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).
Pieteikumus var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, nosūtīt
uz e-pasta adresi novads@kekava.lv vai pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai uz adresi Gaismas iela 19, k. 9-1, LV-2123, ar norādi „Apbalvojumam „Ķekavas novada Goda pilsonis””.
Goda zīme „Ķekavas novada Goda pilsonis”
ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā
trim personām.
Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā. Ar apbalvojuma „Ķekavas
novada Goda pilsonis” pieteikuma veidlapu
un nolikumu var iepazīties interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv vai klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

Ķekavas novadā mācības uzsāk
vairāk nekā 300 pirmklasnieku
Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāka
2518 skolēni, to skaitā 306 pirmklasnieki.
Jaunajā mācību gadā atvērtas trīspadsmit 1. klases četrās Ķekavas novada pašvaldības skolās un vienā privātajā
izglītības iestādē.
Ķekavas novada pašvaldības skolās Zinību
diena ar svinīgajiem pasākumiem tika atzīmēta pirmdien, 2. septembrī, bet privātskolā „Gaismas tilts 97” skolēni pulcējās jau
svētdien, 1. septembrī.
Galvenā prioritāte 2019./2020. mācību
gadā skolām būs gatavošanās jaunās
kompetenču pieejā balstītās sistēmas
ieviešanai nākamajā mācību gadā, bet
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
mācības pēc jaunās kompetenču pieejā
balstītās sistēmas, kuras mērķis ir attīstīt bērnos radošumu, prieku par mācību
procesu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
uzsāks jau šogad.
Ķekavas vidusskola šajā mācību gadā
turpinās darboties kā pilotskola projektā „Kompetenču pieeja mācību procesā”
un jau reāli uzsāks jaunās programmas
īstenošanu pēc izstrādātajiem pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugiem, lai sniegtu atgriezenisko saiti un
dalītos pieredzē aprobācijas semināros. Lai
veiksmīgi sagatavotos vidējās izglītības satura izmaiņām, kas tiks uzsāktas pēc gada,
Ķekavas vidusskola pieteikusies arī vidējās
izglītības padziļināto mācību kursu satura

aprobācijai matemātikā, angļu valodā un
programmēšanā.
Šajā mācību gadā plānots nopietni gatavoties 2020. gada XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, tāpat pedagogi
pastiprinātu uzmanību pievērsīs skolēnu
patstāvības audzināšanai.

Mācības turpinās vai no jauna uzsāks arī
vairāk nekā 800 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu, no tiem 220 Ķekavas
Mākslas skolā, 260 Ķekavas Mūzikas skolā,
bet aptuveni 350 jaunieši apmeklēs Ķekavas
Sporta skolu.
Turpinājums 2. lpp.
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Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire (no labās) kopā ar jaunajiem pedagogiem.

Ķekavas novadā skolēnu autobusi
kursēs 15 maršrutos
Jaunajā 2019./2020. mācību
gadā Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās skolēnu
pārvadāšanas pakalpojumus
15 autobusu maršrutos.
Skolēniem būs nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ no izglītības iestādes, kā arī speciāls autobusa maršruts Nr. 14, kas kursēs
darbdienu vakaros, lai mūzikas,
mākslas un sporta skolas audzēkņi varētu nokļūt mājās no interešu izglītības nodarbībām. Gan
vecākus, gan pedagogus aicinām
2019. GADA SEPTEMBRIS

informēt skolēnus par nepieciešamību iegaumēt sava maršruta
numuru, jo autobusu marka, izmērs, numurzīme, kā arī autobusa vadītājs var mainīties.
Arī šogad mazākajiem audzēkņiem no bērnudārziem „Avotiņš”
Baložos, „Zvaigznīte” Valdlaučos
un „Bitīte” Katlakalnā būs lieliska
iespēja doties uz peldēšanas nodarbībām Ķekavas peldbaseinā.
Tāpat kursēs autobusi, kas nodrošinās nokļūšanu gan Ķekavas novada, gan Rīgas izglītības iestādēs
bērniem ar īpašām vajadzībām.

Skolēnu pārvadāšanas pakalpojumus nodrošina SIA „KM Transports”. Pašvaldība aicina skolēnu
autobusa pasažierus un vecākus
iepazīties un pārrunāt uzvedības
noteikumus transportlīdzeklī, kā
arī ceļu satiksmes noteikumus.
Ar skolēnu autobusu maršrutiem var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā
„Izglītība”.
Ķekavas novada pašvaldība novēl patīkamu un drošu ceļu!
Administratīvā pārvalde
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Aicina nenovietot automašīnas
sabiedriskā transporta galapunktā
Ķekavā, Gaismas ielā 21

Ķekavas novadā
mācības uzsāk vairāk nekā
300 pirmklasnieku
Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Labiekārtota mācību vide
Kā informē Īpašumu pārvalde,
gatavojoties jaunajam mācību gadam, daudzās novada izglītības
iestādēs noritējuši remontdarbi.
Kā viens no vērienīgākajiem darbiem jāmin bērnudārza „Ieviņa”
vecākā korpusa jumta remonts
vairāk nekā 500 m2 platībā, kā
rezultātā ir veikta jumta daļas
siltināšana un atjaunotas notekcaurules. Tas novērsīs siltuma
zudumu, samazinās izdevumus
par siltumenerģiju un telpās būs
patīkamāk uzturēties.
Daugmales pamatskolā veikta
mīkstā jumta seguma nomaiņa
360 m2 platībā, kā arī veikts sporta zāles un ģērbtuvju savienojošā
gaiteņa remonts.
Daļēji jumta remontdarbi veikti
arī Pļavniekkalna sākumskolai,
kā arī atsevišķos kabinetos veikti
kosmētiskie remonti.
Baložu vidusskolai izremontēta viena mācību klase, veikts arī
Ķekavas Mūzikas skolas filiāles
telpas remonts. Savukārt Mūzikas skolas ēkai Ķekavā nomainīti
trīs jumta logi. Ķekavas vidusskolai pilnībā atjaunotas centrālās ieejas kāpnes. Ņemot vērā to,
ka ievērojami pieaudzis skolēnu
skaits un nepieciešamas papildu
telpas, vidusskolā ir iekārtoti divi
jauni mācību kabineti – bijušajā
skolotāju istabā un sociālā pedagoga kabinetā.
Bērnudārzā „Zvaigznīte” Valdlaučos veikts medicīniskā kabineta, arhīva telpas un savienojo-
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Ķekavas novada pašvaldība
aicina autovadītājus ievērot
Ceļu satiksmes noteikumus un
nenovietot savus spēkratus sabiedriskā transporta galapunktā Ķekavā, Gaismas ielā 21,
lai šajā vietā nodrošinātu drošu skolēnu autobusu kustību.

šā gaiteņa remonts, bet Baložos
pirmsskolas izglītības iestādei
„Avotiņš” – ēkas fasādes cokola
un kores kosmētiskais remonts.

Automašīnu stāvēšana šajā vietā
pie mikroautobusu galapunkta,
kas ir uzskatāma par Gaismas ielas
paplašinājumu, nevis par stāvlaukumu, ir aizliegta atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem. Tāpat šo
ielas paplašinājumu mazo pasažieru uzņemšanai un izlaišanai
izmanto pašvaldības nodrošinātie
trīs skolēnu autobusi, kas savu
darbību atsākuši līdz ar jaunā mācību gada sākumu. Aicinām autovadītājus ievērot Ceļu satiksmes

Pašvaldības atbalsts
ēdināšanas nodrošināšanai
Pašvaldība arī 2019./2020. mācību
gadā sniegs atbalstu Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs
apgūst obligāto pamatizglītību no
7. līdz 9. klasei, apmaksājot izglītības iestādē piedāvāto ēdināšanu 100% apmērā, bet ne vairāk
kā 1,61 eiro bez ģimeņu materiālā
stāvokļa izvērtējuma.
Tāpat papildus valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai (1,42 eiro
dienā) pašvaldība jaunajā mācību gadā piemaksās līdz 0,19 eiro
dienā bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējuma katram Ķekavas novada vispārējās izglītības
iestādēs reģistrētajam 1.–4. klases
skolēnam.
Ēdināšana līdz 1,61 eiro bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējuma tiks apmaksāta arī katram
no Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētam 5. un
6. klases skolēnam.
Papildu pašvaldības atbalsts
šajā mācību gadā tiks sniegts arī
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – daļēji tiks segtas ēdināšanas izmaksas 1 eiro apmērā
par dienu katram 5 un 6 gadus
vecajam bērnam no daudzbērnu
ģimenes.

noteikumus un arī no savas puses
parūpēties par bērnu drošību uz
ceļiem un ielām.
Atgādinām, ka atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 116. pantam transportlīdzekļus atļauts apstādināt un
novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves malai. Motociklus
bez blakusvāģa, divriteņu mopēdus un velosipēdus atļauts novietot
stāvēšanai divās rindās.
Aicinām autovadītājus savus
spēkratus novietot tuvākajā apkārtnē tiem paredzētajās un atļautajās stāvvietās, kuru pēc stāvlaukuma Gaismas ielā 19 un tam
piegulošo ielu pārbūves ir kļuvis
skaitliski vairāk. Auto stāvēšanu
uzraudzīs Reģionālā pašvaldības
policija.
Administratīvā pārvalde

Stāvlaukums un piebraucamie ceļi
pēc pārbūves

Administratīvā pārvalde
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ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

Izstrādā vienotu
novada labiekārtošanas
attīstības plānu
Lai turpmāk varētu plānveidīgi nodrošināt labiekārtošanas, rotaļlaukumu,
apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi atbilstoši iedzīvotāju
vecuma grupām un interesēm, kā arī ņemot vērā jau esošo izveidoto
infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd izstrādā vienotu novada
labiekārtošanas attīstības plānu.
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Pasākuma laikā novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi iepazinās ar aktualitātēm
2019./2020. mācību gadā, kā arī
aktīvi iesaistījās vairākās darba
grupās, lai padziļinātāk apgūtu,
izprastu un uzlabotu darba metodiku un labās prakses piemērus
darbā ar skolēniem.
Ar lekciju „Solis tuvāk jēgpilnai
ikdienai – divi neatjaunojamie resursi – laiks un enerģija” uzstājās
Andis Arnicāns, bloga „Seek the
simple” veidotājs. Lekcijā tika runāts par to, kā strādāt efektīvāk,
kā plānot dzīvi, lai ātrāk sasniegtu
izvirzītos mērķus gan darbā, gan
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Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferenci atklāja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, kura
pedagogiem novēlēja izturību un
enerģiju, jauno mācību gadu uzsākot, kā arī Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Linda
Zaķe, akcentējot, ka skolotājiem
ir privilēģija gan mācīt, gan mācīties no saviem audzēkņiem, kas
ļauj tiem vienmēr palikt mundriem, aktīviem un sirdī jauniem.
Konferencē tika sveikti arī 32 jaunie pedagogi, kuriem šis būs pirmais mācību gads Ķekavas novada izglītības iestādēs.

steidzīgajā ikdienā, neaizmirstot
parūpēties arī par sevi un ģimeni,
jo nereti tieši pedagogi ir tie, kuri
pakļauj sevi izdegšanas riskam.
Konferences noslēgumā Ķekavas
novada pašvaldības iekšējā auditore Viktorija Belova iepazīstināja
ar Ķekavas novada pašvaldības
izglītības iestāžu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu Ķekavas
novada izglītības iestādēs.
Novada izglītības darbinieku
konference ir ikgadējs pasākums,
kas vienuviet pulcē pedagogus,
nozares ekspertus un pašvaldības
pārstāvjus. Konferences mērķis
ir ne vien informēt nozares profesionāļus par aktuālajiem jautājumiem jaunajā mācību gadā, bet
arī motivēt pedagogus gaidāmajam darba cēlienam.
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Konferencē pulcējas
izglītības, kultūras
un sporta darbinieki
28. augustā Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferencē pulcējās vairāk nekā 290 dalībnieku, lai īsi pirms
jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam
darba cēlienam.
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Ķekavā automašīnu stāvlaukuma
un tam piebraucamo ceļu pārbūves ietvaros pārbūvētas ietves,
brauktuves, pazemes komunikāciju tīkli un elektroapgādes kabeļi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija un ielu apgaismojums, kā arī

noasfaltēts stāvlaukums un ielas.
Tāpat palielināts stāvvietu skaits,
kā arī labiekārtota vide ar soliņiem, atkritumu urnām un skaistām puķudobēm. Šie darbi notika
Ķekavā, Gaismas ielā 19, pie māju
korpusiem 2, 4, 5, 6, 8 un 9.
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Labiekārtotā atpūtas vieta Ziedonī pie Daugavas.
Labiekārtošanas plāna būtiska sastāvdaļa būs iedzīvotāju iesaistīšana, lai apspriestu un apzinātu viņu
viedokli par plānoto piedāvājumu.
„Šis vienotais redzējums mums
kā pašvaldībai ļaus labāk un efektīvāk strādāt pie plānveidīga un
līdzsvarota visa novada labiekārtošanas jautājuma, kā arī operatīvāk ļaus startēt dažādos valsts un
Eiropas Savienības projektos, lai
saņemtu līdzfinansējumu kādai
skaistai mūsu idejai, ko gribam
realizēt Ķekavas novadā atbilstoši
izveidotajai labiekārtošanas attīstības koncepcijai. Tāpat arī iedzīvotājiem būs skaidrāka izpratne
par pašvaldības plānotajiem darbiem šajā jomā, lai novads varētu piedāvāt vēl daudzveidīgākas
atpūtas iespējas un taptu arvien
pievilcīgāks iedzīvotāju acīs,”
skaidro Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Paralēli šim lielajam plānošanas
darbam pašvaldība šogad jau
ir izveidojusi un labiekārtojusi
atpūtas vietu Ziedonī pie Daugavas, kā arī Daugmalē, Ķekavā
un Baložos, kur tapušas jaunas,
plašas puķu dobes. Šobrīd pie Titurgas ezera Baložu pusē vēl norisinās atpūtas vietas labiekārtošana un aktīvās zonas pilnveide,
izvietojot pludmales zonā laipas
peldētājiem un rotaļu elementu
bērniem, kā arī dodot iespēju ie-

dzīvotājiem nākotnē nomāt SUP
dēļus un ērtāk izmantot esošo
sporta zonu.
Savukārt Medema parkā tiek sagatavots projekts atsevišķu rotaļu
elementu uzstādīšanai dažādu
vecuma grupu bērniem, un tie
šajā rekreācijas zonā tiks izvietoti
tuvākajā mēneša laikā. Pēc Medema parka topogrāfijas saņemšanas varēs arī pilnveidot esošo
gājēju celiņu tīklu, kā arī izvērtēt
citus parka uzlabojumus.
Lai ierīkotu Baložu pilsētā (Titurgā, Zaļās ielas tuvumā) starptautiskajiem noteikumiem atbilstošu strītbola laukumu ar diviem
spēļu laukumiem, kurus izmantos Ķekavas novada iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan
aktīvai brīvā laika pavadīšanai,
gan dažādu līmeņu sacensībām un sporta spēlēm, Ķekavas
novada pašvaldība septembra
vidū iesniegs projektu pieteikumu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” projektu konkursā,
lai pozitīvas atbildes gadījumā
saņemtu šīs idejas īstenošanai
Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šī projekta ietvaros plānots
izveidot laukumu ar mākslīgo
segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus
basketbola grozus. Laukuma tuvumā tiks izvietoti arī labiekārtojuma elementi – soliņi, atkritumu

urnas un aizsargžogs ielas pusē.
Runājot par iedzīvotāju aktualizēto skeitparka izveides jautājumu arī Baložu pilsētā, pašvaldība uzsver, ka ir vienisprātis ar
iedzīvotājiem, ka arī šajā novada
teritorijā bērniem un jauniešiem
ir nepieciešams pilnveidot saturīgu un drošu aktīvās atpūtas un
sporta zonu, kur viens no būtiskākajiem elementiem varētu būt
skeitparks. Taču, tā kā skeitparks
ir sporta būve, tai primāri ir jāizvēlas vispiemērotākā vieta, lai
tās izmantošanas rezultātā radītais troksnis netraucētu blakus
esošo māju iedzīvotājus, kā arī
izveidotais skeitparks atbilstu visām drošības prasībām un standartiem. Skeitparka izbūvei pašvaldībā ir daudz piemērotākas
teritorijas nekā Medema parks,
kas ir daudzdzīvokļu māju ieskauta neliela teritorija.
Arī nākamajos gados Ķekavas
novadā tiks turpināti esošie un
uzsākti jauni darbi, balstoties uz
izstrādātās vienotās labiekārtošanas koncepcijas pamata, lai
nodrošinātu līdzsvarotu, plānveidīgu un iedzīvotājiem pievilcīgu
atpūtas zonu izveidi visā novada
teritorijā. Labiekārtošanas plānu
paredzēts sagatavot līdz nākamā
gada janvāra beigām.
Administratīvā pārvalde
2019. GADA SEPTEMBRIS
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„Ņemot vērā mūsdienu darba
tirgus pieprasījuma tendences,
Ķekavas novada pašvaldība turpina attīstīt tehnisko jaunradi,
radot tehnoloģiju uzņēmumiem
labvēlīgu vidi un interesi savu
uzņēmējdarbību veidot Ķekavas
novadā, savukārt bērniem un jauniešiem – motivāciju pievērsties
inženiertehniskajām
zinātnēm.
Esmu gandarīta, ka, pateicoties
kopīgai veiksmīgai sadarbībai ar
mūsu pirmo partneri – uzņēmumu
„SPH Engineering” –, jau ir sperti
pirmie soļi, lai nākotnē šī vieta kļūtu par plašu tehniskās jaunrades
parku,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
„Atbilstoša teritorija dronu testa
lidojumiem ir nepieciešama, lai nodrošinātu ātru un efektīvu jauno
tehnoloģiju izstrādi un pilnveidi,
kas sekmē Latvijas uzņēmumu

konkurenci pasaules tirgū,” uzskata SIA „SPH Engineering” pārdošanas direktors Jānis Ķuze. „Tehniskās
jaunrades parks veicinātu uzņēmumu, organizāciju un topošo inženiertehnisko speciālistu sadarbību
lidmodelisma, dronu un robotikas
nozares attīstībai.”
Jaunizveidotajā teritorijā Baložos
Latvijas speciālisti apmāca ārvalstu kolēģus darboties ar uzņēmuma „SPH Engineering” izstrādāto
jauno tehnoloģiju, kas vienā sistēmā integrē dronu un zemes zondēšanas radaru jeb GPR (Ground
Penetrating Radar) un drona vadības
programmu „UgCS”.
GPR un drona integrētā sistēma
mērījumus veic pilnībā automatizēti, radara datus pierakstot no brīža,
kad lidaparāts ir pacēlies, līdz brīdim, kad tas nolaižas, bet lidojuma

un radara statuss ir pārraugāms datorā no zemes programmā „UgCS”.
Sistēmu var pielietot zemes virsmas
vispārējai zondēšanai, piemēram,
veicot augsnes slāņu profilēšanu,
pazemes infrastruktūras kartēšanu
vai saldūdens batimetriju. Inovatīvā tehnoloģija paver iespējas ne
tikai zondēt vietas, kurām cilvēka
piekļūšana ir stipri apgrūtināta vai
bīstama, bet arī nodrošina precīzāku un ātrāku datu ieguvi, nekā lietojot GPR manuāli.
SIA „SPH Engineering” eksperti ar
jauno tehnoloģiju 2018. gadā piedalījās ekspedīcijā Grenlandē, kur,
pateicoties integrētajai sistēmai,
izdevās noteikt pēc ārkārtas nosēšanās veikšanas nekurienes vidū
Otrā pasaules kara laikā pamestas
lidmašīnas atrašanās vietu, kura
iesalusi ledājā aptuveni 100 metru

dziļumā. Jaunā tehnoloģija pavēra
iespējas veikt precīzu un pilnībā
automatizētu ledāja izpēti pat vietās, kur cilvēka piekļuve bija apgrūtināta vai bīstama.
Bezpilota lidaparātu tehnoloģiju
uzņēmums „SPH Engineering” ir
pirmais Ķekavas novada pašvaldības piesaistītais uzņēmums, kurš
vēlējies izmantot atvēlēto teritoriju
dronu izmēģinājumiem. Teritorijā
Baložos, Dzelzs ielā 32, pašvaldība
plāno attīstīt tehniskās jaunrades
parku, tāpēc šogad notika intensīvi
tās sakopšanas darbi.
Teritorijā novada bērniem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs
iespēja nodarboties ar lidmodelismu, dronu un bezpilota lidaparātu
izklaides iespējām un izmēģinājumiem. Pašvaldība aicina atsaukties
arī citus uzņēmumus, kuriem ir
interese darboties Ķekavas novadā
un aktuāla vajadzība pēc drošas
vietas dronu izmēģinājumiem.
Paralēli darbiem tehniskās jaunrades parka attīstībai pašvaldība
strādā pie uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveides Baložos, Rīgas ielas apkārtnē,
netālu no Olaines robežas, lai tā
būtu piemērota uzņēmumiem, kuri
darbojas jauno tehnoloģiju, radiovadāmo iekārtu, robotikas un ar to
saistītās vieglās ražošanas un pakalpojumu nozarēs.
Administratīvā pārvalde

Pēc privātmāju īpašnieku iniciatīvas
Ķekavas novadā izveidoti 17 atkritumu šķirošanas punkti
Domājot par videi draudzīgiem risinājumiem, Ķekavas
novada privātmāju rajonos
un apkaimēs, kur ir piecas
un vairāk privātmāju un kur
nav pieejami daudzdzīvokļu
ēku tuvumā esošie šķirošanas
konteineri, iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas šķirošanas
punkta izveidei. Šādu iespēju
privātmāju īpašniekiem nodrošina sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums
„Clean R” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību.
Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi kopumā 50 iedzīvotāju pieteikumus par šķiroto atkritumu
punktu izveidi. Izskatot pieteikumus, šobrīd privātmāju rajonos
jau darbojas 17 punkti. Visvairāk,
kopumā seši, šķirošanas atkritu2019. GADA SEPTEMBRIS

mu punkti izveidoti Ķekavā, pa
diviem – Daugmalē, Katlakalnā,
Rāmavā, pa vienam – Plakanciemā, Baložos, Pļavniekkalnā, Lapeniekos un Krogsilā.
Pašvaldība kopā ar „Clean R”
turpina strādāt pie pārējo pieteikumu izvērtēšanas un pateicas
iedzīvotājiem par izrādīto interesi,
un cer, ka šo iespēju izmantos vēl
arī daudzi citi privātmāju īpašnieki, kuri, vienojoties ar kaimiņiem,
vēlēsies savu māju tuvumā izveidot šķirošanas punktu. Iedzīvotāji
šim pakalpojumam var pieteikties Ķekavas novada pašvaldībā,
zvanot Ķekavas novada Attīstības
un būvniecības pārvaldes pārstāvim Jānim Vaivodam uz tālruņa
numuru 29262256 vai rakstot uz
e-pastu janis.vaivods@kekava.lv.
Pēc pieteikumu saņemšanas pašvaldības atbildīgie eksperti kopā

ar „Clean R” izskatīs konkrēto privātmāju rajonu, zemes īpašumtiesības, kopīgi atrodot piemērotāko
un ērtāko konteineru uzstādīšanas vietu konkrētajā apkaimē, kas
vienlaikus būs estētiska un pilsētvidei piemērota.
Šķirošanas punkta izveidi, atkritumu izvešanu un novērtēšanu nodrošinās vides pakalpojumu uzņēmums „Clean R”. Pakalpojums
privātmāju iedzīvotājiem ir bez
maksas. Punktā būs divi konteineri – zaļš stiklam un dzeltens iepakojumam, kas piemērots metāla,
papīra/kartona un plastmasas/
PET iepakojumam. Konteineri būs
slēgti, piemēroti tikai šķirotā materiāla ievietošanai, lai novērstu
sadzīves atkritumu ievietošanu tajos. „Clean R” nodrošinās punktu
uzturēšanu un šķirotā materiāla
izvešanu divas reizes mēnesī.

Konteineru punktu kvalitāte tiks
vērtēta 10 mēnešus. Ja šajā laikā
iedzīvotāji punktus neizmantos
vai izmantos sadzīves atkritumu
izmešanai, punkts tiks slēgts. Pašvaldība un „Clean R” izvērtēs un
nepieciešamības gadījumā dažus
no punktiem aprīkos ar videonovērošanu, lai nodrošinātu drošību
un kārtību tajos. Sadzīves atkritumu šķirošana iedzīvotājiem ir gan
iespēja dzīvot atbildīgi pret dabu
un vidi, gan arī samazināt savas
izmaksas par nešķiroto atkritumu
savākšanu, proti, šķirojot sadzīves
atkritumus, samazinās izvedamo
nešķiroto atkritumu apjoms, līdz
ar to ir mazāk jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos
atkritumus (papīru/kartonu, stiklu,
PET/plastmasu) izved bez maksas.
Administratīvā pārvalde

Piesaki savu favorītu
Ķekavas novada
uzņēmēju gada balvai
Ķekavas novada pašvaldība līdz
15. septembrim aicina pieteikt
pretendentus trešajai Ķekavas
novada uzņēmēju gada balvai.
Konkursa uzvarētāji tiks godināti 1. novembrī. Elektroniski
aicinām pieteikt pretendentus
saitē ej.uz/KekavasNovadaUznemeji2019. Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides
attīstību, godinātu uzņēmēju darbu
un popularizētu to devumu novadam, Ķekavas novada pašvaldība
jau trešo reizi organizē konkursu
„Ķekavas novada uzņēmēju gada
balva”. Tiks godināti uzņēmumi, kuri
aizvadītajā gadā snieguši nozīmīgu
atbalstu Ķekavas novada attīstībai.
Ikviens aicināts izvirzīt savus pretendentus nominācijām: „Gada darba devējs”, „Gada ražotājs”, „Gada
pakalpojumu sniedzējs”, „Gada
jaunietis uzņēmējdarbībā”, „Gada
inovācija”, „Gada mājražotājs/amatnieks”, „Gada labdaris” un „Gada
izaugsme”.
Gada balvas pretendentus var pieteikt līdz 15. septembrim, aizpildot
drukāto vai elektronisko pieteikuma
formu. Drukātā veidā aizpildītais pieteikums jāiesniedz kādā no Ķekavas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem Ķekavā, Baložos vai
Daugmalē. Šogad uzņēmējiem būs
iespēja saņemt arī specbalvu nominācijā „Iedzīvotāju simpātija”, par
kuru ikviens iedzīvotājs varēs balsot
no 23. līdz 29. septembrim.
Uzvarētāju katrā nominācijā noteiks
domes apstiprināta žūrijas komisija
septiņu komisijas locekļu sastāvā.
To vidū ir biedrības „Ķekavas novada uzņēmēju padomes” un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, kā arī LIAA Jūrmalas
Biznesa inkubatora vadītājs Rihards
Zariņš. Komisijas priekšsēdētāja
pienākumus pildīs Ķekavas novada
domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Novada uzņēmēju dienas norisināsies no 29. oktobra līdz 1. novembrim.
Viena diena tiks veltīta sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem, nākamajā
dienā notiks Jauniešu uzņēmīguma
forums, trešajā dienā būs īpaša pēcpusdiena uzņēmējiem. Sadarbībā ar
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru notiks kontaktu veidošanas pēcpusdiena. Uzņēmēju dienu
kulminācija būs konkursa „Ķekavas
novada uzņēmēju gada balva 2019”
svinīgā apbalvošanas ceremonija.
Uzņēmēju dienas organizē Ķekavas
novada pašvaldība kopā ar biedrību „Ķekavas novada Uzņēmēju
padome” un sadarbībā ar Jaunatnes
iniciatīvu centru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, LIAA
Jūrmalas Biznesa inkubatoru, kā arī
„SEB banku”.

Pabeigti ūdensvada
un kanalizācijas tīklu būvdarbi
Loreķu laukā
Pabeigti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”.
Projekta ietvaros Loreķu teritorijā
Ķekavā, Ķekavas novadā, izbūvēti:
l ūdensvads – 11 250 m ar vairāk
nekā 300 pieslēguma vietām privātmājām;
l ugunsdzēsības hidranti visa projekta teritorijā atbilstoši būvnormatīvu prasībām;
l pašteces kanalizācija un spiedkanalizācija – 9920 m ar vairāk nekā
300 pieslēguma vietām privātmājām;
l sešas kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu novadīšanai uz
Ķekavas ūdenssaimniecības projekta I kārtā izbūvēto spiedvadu
Ķekava–Rīga;
l iepriekšējā stāvoklī atjaunots ielu
un ceļu segums Loreķu teritorijā.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir
4 442 532 eiro, no tām Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 1 224 776 eiro.
Būvdarbus veica SIA „Ostas Celtnieks”, būvuzraudzību nodro-

FOTO: NO SIA „ĶEKAVAS NAMI” ARHĪVA
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Dronu izmēģinājumu teritorijā
notikusi pirmā apmācība
ietekmīgam Indijas uzņēmumam
Ķekavas novada pašvaldībai
atbalstot jaunu tehnoloģisko
inovāciju ieviešanu un tehnisko jaunradi, šogad Baložos tika
izveidota atbilstoša teritorija
bezpilota lidaparātu jeb dronu lidojumu izmēģinājumiem.
28. un 29. augustā tur notika
pirmie lidojumi, ko īstenoja SIA
„SPH Engineering”, demonstrējot izstrādāto jauno tehnoloģiju „UgCS”, kas ir viens no lielākajiem Indijas autoražošanas
uzņēmumiem.
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šināja SIA „Dromos”, tehniskā
projekta izstrādātājs un autoruzraugs – SIA „Firma L4”.
Īstenoti projekta galvenie mērķi – samazināta notekūdeņu piesārņojuma nokļūšana Daugavā,
nodrošināta ūdensapgādes un
centralizētas kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamība blīvi apdzīvotās vietās, uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte.
Iedzīvotāji aicināti pieprasīt tehniskos noteikumus privātmāju
pieslēgumu izbūvei pie centralizē-

tās ūdens un/vai kanalizācijas sistēmas. Iepazīties ar pieslēgšanās
kārtību un saņemt iesnieguma
formu tehnisko noteikumu pieprasīšanai iespējams:
l SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;
l SIA „Ķekavas nami” klientu
apkalpošanas centrā Gaismas
ielā 8, Ķekavā;
l SIA „Ķekavas nami” interneta mājaslapā kekavasnami.lv–
„Ūdenssaimniecība-2”.
Pieprasītos tehniskos noteikumus
saņemt iespējams divu nedēļu lai-

kā SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavā, Rāmavas ielā 17, vai nosūtot
ieskenētu pieprasījumu uz e-pasta
adresi juris@kekavasnami.lv.
Papildu informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami”
galvenā inženiera Jāņa Freiberga
(tālr. nr. 29255787) vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (tālr.
nr. 29126835).

SIA „Ķekavas nami”

Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem
Ķekavas novadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek īstenots
projekts, kura ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam
noteikta invaliditāte, un viņu likumiskais pārstāvis var saņemt dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai. Vēl ir
brīvas vietas. Piesakies!
Pieejamie speciālisti: fizioterapeits,
ergoterapeits, masieris, uztura speciālists, psihologs, logopēds.
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt līdz 40 pakalpo-

jumu sniegšanas reizes, bērna likumiskais pārstāvis var saņemt līdz
20 pakalpojumu sniegšanas reizes.
Pieteikties var arī ģimenes, kuras
nav deklarētas Ķekavas novadā.

Projekta īstenošanas laiks – no
2019. gada marta līdz 2020. gada
februārim.
Pakalpojumu sniegšanas vieta –
Gaismas iela 19, k. 8, Ķekava, Ķekavas novads
Kontaktpersonas: projekta vadītāja Dace Strautniece (tālruņa
numurs 29214183, e-pasta adrese
balticnutrition@gmail.com) un sociālā darbiniece Sandra Balode (tāl-

ruņa numurs 20332625, e-pasta
adrese sandra.balode@kekava.lv).
Sociālais dienests

„Multidisciplināru sociālo pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas
novadā”. Projekts Nr. 9.2.2.3/18/A/002.

DOME LĒMA
ĶEKAVAS NOVADA
DOMES SĒDĒ 22. AUGUSTĀ
TIKA IZSKATĪTI 20 JAUTĀJUMI:
l par saistošo noteikumu Nr. 14/2019
„Grozījumi Ķekavas novada domes
2012. gada 13. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””
apstiprināšanu;
l par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Mellupos, Dzērumos un Jeņčos Ķekavas pagastā
piekritību pašvaldībai, īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;
l par rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes vienību Jaunsilā, Bērzmentē
un Plakanciemā Ķekavas pagastā
piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;
l par pašvaldības kustamās mantas – autobusa „Setra S 313 UL”
atsavināšanu;
l par saistošo noteikumu Nr. 15/2019
„Grozījumi 2011. gada 11. augusta saistošajos noteikumos „Ķekavas novada sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu;
l par grozījumiem Ķekavas novada
domes 2019. gada lēmumā Nr. 13
„Par adrešu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma „Ainas” teritorijā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;
l par aglomerācijas Ķekava/Valdlauči
robežas precizēšanu;
l par NĪLM koda maiņu – Kraujas
iela 1;
l par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu – Rāmavas iela 39;
l par nekustamā īpašuma „Elektropārvade” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadali;
l par detālplānojuma „Lācēni” nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai;
l par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu – „Elko”;
l par adresāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem detālplānojuma „Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā,
teritorijai;
l par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu;
l par dzīvojamās telpas–dzīvokļa izīrēšanu A. K.;
l par līguma parakstīšanu URBACT
programmas projekta realizēšanai;
l grozījumi Ķekavas novada domes 2018. gada 15. februāra
lēmumā Nr. 18 (protokols Nr. 3)
„Par Ķekavas novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam Rīcības plāna un investīciju
plāna aktualizāciju”;
l par atteikumu izdot J. F. labvēlīgu
administratīvo aktu;
l par projekta pieteikuma iesniegšanu;
l par sadarbības līguma parakstīšanu ar Izglītības kvalitātes valsts
dienestu.

Palielina atbalstu bāreņiem
Arī Ķekavā un Baložos „PNB bankas” klienti
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem var nomainīt bankas kontu VSAA pensiju un pabalstu saņemšanai
No šā gada 10. septembra stājas spēkā jaunie saistošie noteikumi Nr. 10/2019 „Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem”, kas paredz palielināt pašvaldības nodrošināto atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem.
20. jūnija Ķekavas novada domes
sēdē tika atbalstīti arī priekšlikumi paaugstināt ikmēneša mācību

vai studiju pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem līdz 120 eiro
līdzšinējo 64,03 eiro vietā. Tāpat
nolemts palielināt maksimālo īres
maksu par dzīvojamo platību no
3 eiro līdz 4 eiro par 1 m2.
Saistošajos noteikumos apkopoti
visu sociālo pabalstu veidi bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kuri
līdz šim bija noteikti dažādos
saistošajos noteikumos.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada pašvaldība
informē, ka pensiju un pabalstu saņēmēji, kuriem bija konts
AS „PNB banka”, var doties uz
vienoto valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centru
Ķekavā un Baložos, lai paziņotu
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai (VSAA) savu jauno
bankas konta numuru, uz kuru
turpmāk tiks pārskaitīta pensija
vai pabalsts.
Lai informētu par jauno bankas
kontu, jāierodas personīgi šajos

klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot pasi vai ID karti, kā arī
jāzina bankas konta numurs.

nās plkst. 8.00–14.00. Pārtraukums
darbdienās (izņemot piektdienas) plkst. 13.00–14.00.

Valsts un pašvaldības
vienotie klientu
apkalpošanas centri
Ķekavas novadā

Baložos, Uzvaras prospektā 1A;
tālruņa numurs 67916410.
Darba laiks: pirmdienās plkst. 8.00–
18.00, otrdienās plkst. 8.00–17.00,
trešdienās plkst. 8.00–17.00, ceturtdienās plkst. 9.00–19.00, piektdienās plkst. 8.00–14.00. Pārtraukums
darbdienās (izņemot piektdienas) plkst. 13.00–14.00.

Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9-1;
tālruņa numuri:
67935803, 66954825.
Darba laiks: pirmdienās plkst. 8.00–
18.00, otrdienās plkst. 8.00–17.00,
trešdienās plkst. 8.00–17.00, ceturtdienās plkst. 9.00–19.00, piektdie-

Administratīvā pārvalde
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SPORTS

SPORTS

Iedzīvotāji iepazīst Rāmavu fotoorientēšanās sacensībās

Ķekavas novada sportistei Noslēgusies sacensību
Elizabetei Kļavinskai –
3×3 basketbolā šā gada sezona
20. augustā ar ceturtā posma
panākumi tenisā
sacensībām noslēdzās Ķeka-

Ļoti priecājamies, ka novadā ir tik sportiskas un aktīvas ģimenes, kuras izvēlas
piektdienas vakaru pavadīt svaigā gaisā!
Pateicoties mūsu lieliskajiem atbalstītājiem, pie pārsteiguma balvām tika visas

komandas, savukārt pie lielajām balvām
izlozes kārtībā tika septiņas ģimenes:
galda spēle „Šahs” – komandām „Ozoli”
(Anna Ozola, Dominiks Ozols, Markuss
Ozols) un „TIE” (Iveta Tīdemane, Toms
Saulītēns, Elza Saulītēna);
gardumu maiss no putnu fabrikas „Ķekava” – komandām „Domino” (Artūrs Vasītis, Kristīne Kurtiša), „Samurai for ever!”

(Viestarts Augusts Dācis, Līva Dāce), „Molnija” (Andrejs Grigoļunovičs, Jeļena Grigoļunoviča, Anna Grigoļunoviča, Aleksejs
Grigoļunoviča), „Madaras banda” (Madara
Vīgante, Krišjānis Liepa, Ilze Liepa, Jānis
Liepa, Austris Abrenietis, Rūdolfs Liepa)
un „Ašie gliemeži” (Krista Rubika, Agate
Krista Balode, Krišjānis Rubiks, Ričards
Eriņš, Matīss Rubiks).

Paldies dalībniekiem! Uz tikšanos fotoorientēšanās pasākumā Ķekavā 13. septembrī!
Pasākumu atbalsta putnu fabrika „Ķekava”, „Piebalgas alus”, „Herkuless”, „Ķekavas avots”, „My fitness”, „Bella Happy” un
„Bella Latvia”.
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9. augusta vakarā Rāmavā notika aizraujošs ģimeņu fotoorientēšanās pasākums, kurā piedalījās 60 komandas!

Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Ķekavas novada komanda „Polārblāzma”
uzvar VII Senioru sporta svētkos
10. augustā Ķekavas sporta
klubā notika Ķekavas novada
VII Senioru sporta svētki. Seniori varēja izmēģināt spēkus
dažādās aktivitātēs – šautriņu
mešanā, krāsu šķirošanā, orientēšanās sacensībās u.c.
Saskaitot visu komandu rezultātus, trešo gadu pēc kārtas par
čempioniem kļuva komanda
„Polārblāzma” no Ķekavas, otro
un trešo vietu ieņēma baložnieki.
Liels prieks, ka sporta svētkos

piedalījās arī seniori no Mārupes
novada.
Komandu vērtējums:
1. vietā „Polārblāzma” – Modests
Andžāns, Vilnis Jaunpaulis, Nikolajs Belonoščenko, Diāna Spertāle, Māra Bula, Sofija Krevica,
Māris Petrovs, Regīna Meldere;
2. vietā „Baloži 2” – Nadežda Lavrenkova, Irēna Solovjova, Pēteris
Strautmanis, Vizma Strautmane,
Vladimirs Serdega, Tatjana Serdega, Alla Kokina, Juris Kokins,
Inese Loce;

3. vietā „Baloži 1” – Valērijs Jefimovskis, Jeļena Račko, Tatjana
Pisarenko, Jevgēnijs Pisarenko, Evalds Trops, Ludmila Jefimovska, Viktors Mjasnikovs,
Tabita Skurbe, Tatjana Petko.
Pilns godalgoto vietu saraksts atrodams mājaslapā sports.kekava.lv.
Senioru svētkus atbalsta putnu
fabrika „Ķekava”, „Herkuless” un
„Ķekavas avots”.

17. augustā veiksmīgi noslēdzās ikgadējais Latvijas Republikas jauniešu čempionāts
tenisā, kas šogad pulcēja jau
vairāk nekā 200 jauno censoņu. Jaunieši vecuma grupās
U-12, U-14, U-16 un U-18 sacentās gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs.

Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Sportistei
Emmijai Ivulei
labi starti
barjeru skrējienā
Augustā Lietuvā, Viļņas stadionā, norisinājās Baltijas valstu
sacensības vieglatlētikā U-18
vecuma grupā.
Latvijas izlases sastāvā tika iekļauta arī Ķekavas novada sporta
skolas audzēkne Emmija Ivule
no Anitas Kozičas treniņgrupas.
Startējot 100 metru un 400 metru barjerās, Emmija abās disciplīnās Latvijai izcīnīja 2. vietu un
šā gada vieglatlētikas sezonu noslēdza ar diviem lieliskiem personiskiem rekordiem. Sveicam ar
panākumiem!
Ķekavas novada sporta skola
2019. GADA SEPTEMBRIS

Liels paldies visiem par izturību –
gan spēlētājiem, gan tiesnešiem un
arīdzan līdzjutējiem! Liels paldies
mūsu atbalstītājiem – putnu fabrikai „Ķekava”, „Piebalgas alum”,
„Sporta punktam”, „Ķekavas avotam”, futbola klubam „Auda” un
„My fitness”!
Spēļu rezultāti atrodami mājaslapā
sports.kekava.lv.

Varam lepoties, ka Ķekavas novada sportiste Elizabete Kļavinska
ir kļuvusi par Latvijas čempioni
tenisā vienspēlēs un dubultspēlēs U-16 vecuma grupā.
E. Kļavinska Latvijas izlases sastāvā piedalījās Eiropas čempio-

Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

nātā tenisā no 22. līdz 28. jūlijam,
iekļūstot 32 labāko Eiropas tenisistu skaitā. Savukārt sacensībās
„Tennis Europe”, kas jūlijā notika
Augsburgā Vācijā, E. Kļavinska
izcīnīja augsto 3. vietu. Lai attīstītu savas spējas, viņa piedalīsies
Eiropas valstu čempionu nometnē Čehijā no 29. septembra līdz
6. oktobrim, kur treniņus vadīs
Eiropas labākie treneri.
Apsveicam jauno sportisti ar sasniegumiem un vēlam nepadoties arī turpmāk!
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

U-10 grupa:
1. vietā „Salaspils lauvas” – Ralfs
Taurītis, Oskars Līcītis, Tomass
Sperga, Adrians Pastars;
2. vietā „Baltie” – Alekss Ivanovs,
Toms Valdis Pavlovičs, Andis Slakteris, Braiens Burmistrovs;
3. vietā „Jūrmala” – Adrians Šteimanis, Henrijs Seilis, Marks Ritenieks,
Justs Ritenieks.
U-12 grupa:
1. vietā „Cepliņi” – Inguss Pavļenko, Roberts Pavļenko, Edgars
Pašs;
2. vietā „Hoodie Gange” – Jānis
Šilbergs, Gustavs Škutāns, Jānis Barāns, Maikls Burmistrovs;

3. vietā „Red Bulls” – Emīls Līcītis,
Roberts Rotčenkovs, Olafs Priževoits, Rihards Strautiņš.

3. vietā „Oksemakons 3000” – Adrians Reinholds, Daniels Mitrofanovs, Kristofers Muižnieks.

U-14 grupa:
1. vietā Ķekavas palīgskola – Rihards Rūsiņš, Edvards Švalbe,
Francis Pūliņš, Adams Kolosovskis;
2. vietā „Berģu Boyz” – Krišs Mikitāns, Dāvis Veģeris, Oskars Bringa,
Rūdolfs Osmanis;
3. vietā „Antizigurds” – Raivo Jarmaluks, Kristers Kalniņš, Sandris
Ernests Rudzoga, Rodrigo Kramiņš.

Vīrieši:
1. vietā „Bauerfeind” – Mārtiņš
Ivanovs, Uģis Kasparāns, Jānis
Ābols;
2. vietā „Garkalnes novads” –
Kristaps Brēmers, Edgars Lācis,
Ginters Blumbergs, Kristaps Salmiņš;
3. vietā „Dūži” – Agris Bileskalns,
Edijs Veinbergs, Kaspars Pravs,
Kristaps Pugačs.
Sacensību kopvērtējuma rezultāti
atrodami mājaslapā sports.kekava.lv.
Mūs atbalsta putnu fabrika „Ķekava”, „Ķekavas avots”, ekspresrestorāns „Ņamma”, funkcionālie
produkti „Oshee”, saldējums „TU”,
„My fitness” un „Lorenz”.

U-15 meiteņu grupa:
1. vietā „Just do it” – Katrīna Lavrinoviča, Eva Purvēna, Paula Svārupa, Madara Klaka.
U-16 grupa:
1. vietā „Tīri tā” – Mariss Zušs, Krišjānis Kazulis, Helvijs Bundzenieks;
2. vietā „Atpūta” – Artūrs Janeks,
Matīss Grīnbergs, Jānis Lācis, Toms
Lauris;

Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Noslēgušies vasaras Lielo spēļu vakari
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Lielā karstumā pēc sešu stundu
cīņām par kausa ieguvējiem kļuva
komanda FK „Ķekavas novads”
(Ēriks Lisikovs, Artjoms Soroka,
Juris Macuks, Sergejs Pučko, Valentīns Krupeničs, Deniss Putilovs,
Jevgēnijs Jeroha, Artūrs Jurjevs,
Filips Ābolkalns, Andrejs Lepa,
Artjoms Ivanovs, Aleksandrs Kosušenko), kuri aiz sevis atstāja

komandas „Dinamo & Draugi”
(Roberts Šūpols, Dzintars Putniņš,
Lauris Rudzītis, Linards Pāviška,
Sandis Ratnieks, Patriks Malvess,
Edgars Marvins, Andris Dreismanis, Kārlis Līcis, Matīss Valners)
un „Napalm” (Vladislavs Stojanovskis, Konstantīns Gamaļejevs,
Andrejs
Jermakovs,
Dmitrijs
Sedjuks, Žans Ostapko, Nikolajs
Samusevičs, Dmitrijs Kulmamedovs, Maksims Kudrišovs, Jānis
Jangols, Konstantīns Suvorovs,
Igors Volkovs). Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Artjoms
Soroka (FK „Ķekavas novads”).

Vēlamies pateikties visiem dalībniekiem, atbalstītājiem, sponsoriem, tiesnešiem un tehniskajiem
darbiniekiem par lielisko turnīru!
Šogad spēkus mūsu turnīrā izmēģināja 338 spēlētāji. Tiksimies jau
pēc mazāk nekā gada – 2020. gada
3×3 sacensībās!

Ceturtā posma
godalgoto vietu ieguvēji

Ķekavas novada kauss futbolā – „Ķekavas novadam”
25. augustā futbola kluba
„Auda” stadionā tika aizvadīts
futbola turnīrs „Ķekavas novada kauss 2019”, kurā piedalījās
septiņas komandas.

vas novada atklātās sacensības
3×3 basketbolā. Noslēdzošajā
posmā piedalījās 31 komanda,
un šoreiz pie balvām tika ne tikai posma labākās komandas,
bet arī kopvērtējuma uzvarētāji,
kuri savā īpašumā ieguva speciāli izgatavotas medaļas.

20. augustā noslēdzās Lielo
spēļu vakari. Pavisam kopā pabijām septiņās vietās – Katlakalnā, Ķekavā, Baložos, Valdlaučos, Daugmalē, Mellupos un
Titurgā.
Ķekavas novada iedzīvotājiem bija
iespēja otrdienas vakarus pavadīt
kopā ar ģimeni un draugiem, spē-

lējot kādu no piedāvātajām lielajām spēlēm – „Cirku”, „Riču-raču”,
„Jengu”, „Krustiņus un nullītes,
dambreti, „Klasītes, „Twister” un
boulingu. Klātienē iedzīvotājiem
bija vēlme izspēlēt ikvienu spēli
un pārbaudīt, kur veicas vislabāk.
Iedzīvotāju sejās varēja manīt gan
smaidu, gan prieku un pat sajūsmu, gan arī pārdzīvojumus, kas

liecina par bagātīgām emocijām visas vasaras garumā. Visās septiņās
vietās spēles izspēlēja vairāk nekā
100 interesentu.
Paldies visiem novada iedzīvotājiem par piedalīšanos, un tiekamies jau citos pasākumos!
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

SPORTA SACENSĪBU UN PASĀKUMU KALENDĀRS
KAD?

CIKOS?

KUR?

KAS?

15. septembris
17. septembris
17. septembris
20. septembris
21. septembris
22. septembris
22. septembris
22. septembris
24. septembris
24. septembris
27. septembris
28. septembris
29. septembris
1. oktobris
1. oktobris
5. oktobris
8. oktobris
8. oktobris
9. oktobris
11. oktobris

14.00–16.00
14.30–17.30
18.30–19.30
8.30–15.00
10.00–21.00
10.00–21.00
10.00–17.00
17.00–19.00
14.30–17.30
18.30–19.30
19.00–21.00
10.00–16.00
13.00–15.00
14.30–17.30
18.30–19.30
10.00–16.00
14.30–17.30
18.30–19.30
16.00–17.30
20.00–3.00

FK „Auda” stadions
Baložu vsk. sporta komplekss
Ķekavas Dzirnavu estrāde
„Fortius” laukums
Ķekavas sporta klubs
Ķekavas sporta klubs
Daugmales pamatskola
FK „Auda” stadions
Baložu vsk. sporta komplekss
Ķekavas Dzirnavu estrāde
Titurgas ezers
Baložu vsk. sporta komplekss
FK „Auda” stadions
Baložu vsk. sporta komplekss
Ķekavas Dzirnavu estrāde
Baložu vsk. sporta komplekss
Baložu vsk. sporta komplekss
Ķekavas Dzirnavu estrāde
FK „Auda” stadions
Ķekavas sporta klubs

12. oktobris

10.00–14.00

Baložu vsk. sporta komplekss

Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, SK „Krimulda”–„Valmiera Glass VIA–3”
„Veselības apļi” Baložos
„Veselības apļi” Ķekavā
Ķekavas novada skolu kauss „Piedzīvojumu skrējiens”
Andra Eglīša kausa izcīņa basketbolā
Andra Eglīša kausa izcīņa basketbolā
Daugmales telpu futbola turnīrs „Rudens kauss 2019”
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, SK „Krimulda”–SK „Cēsis”
„Veselības apļi” Baložos
„Veselības apļi” Ķekavā
Ķekavas novads naktī
Velokross „Baloži”, 4. posms
Latvijas 2. līga futbolā, Ziemeļu zona, SK „Krimulda”–FK „Pļaviņas DM”
„Veselības apļi” Baložos
„Veselības apļi” Ķekavā
Velokross „Baloži”, 5. posms
„Veselības apļi” Baložos
„Veselības apļi” Ķekavā
Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā U-16, FK „Auda”–Jēkabpils SS
Nakts volejbola turnīrs „Ķekavas novada kauss 2019”
Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības
„Baložu velodrošība 2019”, 4. posms
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F OTO : N O S P O R TA A Ģ E N T Ū R A S A R H Ī VA

6

8

DAŽĀDI

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Jūlijā reģistrēti 22 jaundzimušie. Vecāki izvēlējušies vārdus: Leticija, Avels, Kenets, Māra, Mia, Jana, Rota, Marsels, Rūdis, Rasels, Adriāna, Hugo, Bruno, Krista, Gustavs, Kristofers, Roberts, Lizete, Krišs,
Nikola, Eli Goša, Ralfs Gabriēls.
Jūlijā reģistrētas 15 laulības, t.sk. divas noslēgtas baznīcā.
Jūlijā reģistrēti 19 mirušie: Ingrīda Augšpule (1976), Valentīna Baltpurviņa (1949), Valdis Bērziņš (1948), Jeļena Butkeviča (1929), Dzidra Ezera (1932), Ligita Kopeika (1967), Velga Laugale (1933), Agita
Lepiksone (1933), Nikolajs Lukaševics (1946), Marģers Lūsis (1944),
Jānis Melderis (1944), Sarmīte Millere (1957), Janīna Romanovska
(1921), Raimonds Tammenieks (1967), Vera Zvirbule (1922), Natālija Baranovska (1937), Tatjana Bezbailova (1949), Pāvels Maksimovs
(1934), Teresa Pozņaka (1932).
Augustā reģistrēti 12 jaundzimušie. Vecāki izvēlējušies vārdus:
Katrīna, Ralfs, Paula, Martins, Olīvija, Samanta, Braiens, Kristens, Jasmīna, Sabīne, divām meitenītēm – Amēlija.
Augustā reģistrētas 12 laulības, t.sk. viena noslēgta baznīcā.
Augustā reģistrēti 10 mirušie: Leokādija Anča (1964), Jānis Anģēns
(1972), Anita Asafreja (1942), Biruta Biteniece (1943), Valentīna Dragune (1933), Irēna Dūduma (1927), Valdis Gorbāns (1943), Gundega
Priede (1938), Jevstafijs Protass (1927), Linards Skuja (1935).

IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 23. septembrī Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9-1, Mazajā zālē (26. kab.) rīko šādas pašvaldības nekustamā īpašuma atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
l Ģertrūdes iela 6, Baloži, kadastra Nr. 80070032938 (633 m²); sākumcena 9435 eiro; izsoles sākums plkst. 9.00;
l

Niklāva iela 7, Baloži, kadastra Nr. 80070032911 (0,0644 ha); sākumcena 9835 eiro; izsoles sākums plkst. 9.30;

l

Rožu iela 7/9, Baloži, kadastra Nr. 80070033445 (1304 m²); sākumcena
12310 eiro; izsoles sākums plkst. 10.00;

l

Barbaras iela 1, Baloži, kadastra Nr. 80070032737 (734 m²); sākumcena
13 410 eiro; izsoles sākums plkst. 10.30;

l

„Jeņči 228”, Jenči, Ķekavas pagasts, kadastra Nr. 80700190345
(631 m²); sākumcena 1970 eiro; izsoles sākums plkst. 11.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa
50 eiro Ķekavas novada pašvaldības (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
90000048491) AS „SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā
arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9-1, Ķekavā, 9. kabinetā. Tālruņa numurs
uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir
2019. gada 20. septembris līdz plkst. 14.00.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10/2019

REĢIONĀLĀS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA (AUGUSTS)

PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM
PĒC PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAS, AUDŽUĢIMENĒM UN AIZBILDŅIEM

Saņemti izsaukumi..................................................................................................................................................... 366
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1. augustā, operatīvi reaģējot uz
izsaukumu par zādzību no pārtikas veikala „Top” Valdlaučos,
Reģionālās pašvaldības policijas
Ķekavas novada pārvaldes darbinieki aizturēja aizdomās turēto
personu un nodeva Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa darbiniekiem tālāko
procesuālo darbību veikšanai.
l l l

5. augustā Pulkarnē, reaģējot uz
saņemto informāciju, Reģionālās
pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes darbinieki sabiedriskā transporta pieturā sastapa
trīs jauniešus, un viņiem radās
aizdomas par to, ka jaunieši, iespējams, atrodas narkotisko vai
psihotropo vielu reibumā. Mantu apskates laikā viena jaunieša
somā tika atrastas vairākas šļirces
ar asins traipiem. Jaunieši nodoti
Valsts policijai turpmāko izmeklēšanas darbību veikšanai. Izņemtās
mantas un lietas materiāli nodoti
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknim.
l l l

6. augustā, Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada
pārvaldes darbinieki, saņemot
izsaukumu uz loģistikas centru
„Dominante Park”, notikuma vietā sastapa zālājā gulošu personu,
kura bija sabojājusi kravas automobiļa degvielas padeves sistēmu,
kā rezultātā uz asfalta seguma bija
iztecējusi dīzeļdegviela. Persona,
iespējams, atradās narkotisko vai
psihotropo vielu reibumā, jo vīrieša acu skats bija izplūdis, darbības
nesakarīgas un agresīvas, viņš ne-

LĪDZJŪTĪBA
Kam, tētiņ, tālu gāji,
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūka mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa.
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Laumai,
tēti mūžībā pavadot.
Ķekavas novada sporta skolas kolektīvs
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mitīgi lamājās, lietojot necenzētus
vārdus. Sakarā ar aizdomām par
narkotisko vielu lietošanu vīrietis
nodots Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknim.
l l l

8. augustā, patrulējot Valdlaučos,
tika ievērotas vairākas aizdomīgas
personas. Uzrunājot personas un
pārbaudot tās datu bāzēs, izrādījās, ka viena persona atrodas Valsts
policijas meklēšanā. Persona tika
aizturēta, un tālāku procesuālo
darbību veikšanai vīrietis tika nodots Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu iecirkņa darbiniekiem. Tāpat šajā dienā, reaģējot
uz saņemto informāciju par diviem
atrastiem artilērijas lādiņiem meža
masīvā, Reģionālās pašvaldības
policijas Ķekavas novada pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku sapieriem veica lādiņa neitralizāciju.
l l l

18. augustā, operatīvi reaģējot
uz saņemto informāciju par personu, kura nakts laikā kāpj kokā,
Reģionālās pašvaldības policijas
Ķekavas novada pārvaldes darbinieki aizturēja bēgošu vīrieti,
kurš Ķekavas centrā bija veicis
elektrības kabeļu un citu mantu
zādzību no Ķekavas novada pašvaldības īpašuma.
l l l

18. augustā tika saņemta informācija par ģimenes konfliktu Mellupos. Ierodoties notikuma vietā,
Reģionālās pašvaldības policijas
Ķekavas novada pārvaldes darbinieki konstatēja, ka ģimenē, kurā
aug trīsgadīgs bērns, mamma ir

3,2 promiļu alkohola reibumā un
arī mammas civilvīrs ir alkohola
reibumā. Policijas darbiniekiem
sazinoties ar Ķekavas novada bāriņtiesu, pieņemts lēmums izņemt
bērnu no ģimenes un nogādāt
valsts sociālās aprūpes centra
„Rīga” filiālē „Pļavnieki”.

3.

4.
5.

l l l

21. augustā, operatīvi reaģējot
uz informāciju, kas tika saņemta
no Baldones novada pašvaldības
policijas, par kravas seglu vilcēja iespējamu vadīšanu alkohola
reibumā, Reģionālās pašvaldības
policijas Ķekavas novada pārvaldes darbinieki izpētīja iespējamo
kravas automobiļa pārvietošanās
maršrutu un atrada aprakstam atbilstošo kravas automobili. Apstādinot un pārbaudot automobiļa
vadītāju, aizdomas apstiprinājās –
vadītājs bija sēdies pie spēkrata
stūres 1,8 promiļu alkohola reibumā. Vadītājs tika nodots Valsts policijas Ceļu policijas rīcībā.

6.

7.

8.

l l l

24. augustā, patrulējot Daugmalē,
Reģionālās pašvaldības policijas
Ķekavas novada pārvaldes darbinieku uzmanību piesaistīja nedroši braucoša mopēda vadītājs, kurš,
nereaģējot uz policijas darbinieku
likumīgajām prasībām apstāties,
iebrauca privātmājā, kur mēģināja izvairīties no policijas darbiniekiem. Mopēda vadītājs tika
aizturēts, un pārbaudot izrādījās,
ka viņš ir 3 promiļu alkohola reibumā. Vadītājs tika nodots Valsts
policijas Ceļu policijas rīcībā.
Reģionālā pašvaldības policija

INFORMĀCIJA SENIORIEM
5. oktobrī plkst. 14.00 Doles Tautas namā notiks pensionāru Rudens ražas
svētku pasākums. Līdzi ņemiet izstādei pašu sagatavotos konservējumus
ziemai un labu garastāvokli. Muzicēs Kaspars no Rīgas. Pieteikties pie
Ināras, zvanot uz tālruņa numuru 25748906.
9.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību
sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) un audžuģimenēm.
Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušam bērnam:
2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves
uzsākšanai;
2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;
2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:
3.1. pabalsts bērna uzturam;
3.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Pašvaldības pabalsts bērna uzturam aizbildnim.
Lai saņemtu noteikumu 2.1.–2.4. apakšpunktā
minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Ķekavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais
dienests” (turpmāk arī – Sociālais dienests) iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda
citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai
nepieciešamos dokumentus.
Tiesības uz noteikumu II., III. un V. nodaļā paredzēto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai un ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas
iestādē.
Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par
pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.
Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai
par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu Sociālais dienests pieņem:
8.1. par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit
darbdienu laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie
aizbildņa, ja pilngadību sasniegušais
bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (atrodas ieslodzījumā,
ievietots ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā
pilngadīgām personām u.c.). Ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās atrodas
pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā,
Sociālais dienests lēmumu par noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto
materiālo atbalstu, ievērojot noteikumu 5. punktā noteikto, pieņem desmit
darbdienu laikā pēc tam, kad beigusies
pilna valsts vai pašvaldības apgādība;
8.2. par noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu
laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa no
Sociālā dienesta pieprasītās informācijas no izglītības iestādes saņemšanas
dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā
pēc pilngadības sasniegšanas;
8.3. par noteikumu 2.4. punktā minēto
materiālo atbalstu desmit darbdienu
laikā no iesnieguma saņemšanas un
nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas dienas;
8.4. par noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit
darbdienu laikā no Ķekavas novada
bāriņtiesas lēmuma noraksta par bērna
ievietošanu audžuģimenē saņemšanas
dienas;
8.5. par noteikumu 4. punktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas.
II. MATERIĀLAIS ATBALSTS
PILNGADĪBU SASNIEGUŠIEM BĒRNIEM
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
9.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir
pilngadību sasniegušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu

par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Ķekavas novada bāriņtiesa;
9.2. pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei:
10.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir
pilngadību sasniegušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja
lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ķekavas novada bāriņtiesa;
10.2. pabalsta apmērs ir 250 eiro.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

III. DZĪVOKĻA PABALSTS
PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM BĒRNAM
BĀRENIM UN BĒRNAM,
KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS
Nodaļa nosaka dzīvokļa pabalsta dzīvojamās
telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, aprēķināšanas un izmaksas
kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no
dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gada vecuma sasniegšanai:
11.1. dzīvokļa kompensējamā platība – platība dzīvoklī, līdz 30 m2 platībā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību;
11.2. dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās
telpas īres maksas, pārvaldīšanas izdevumu un maksas par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam
bērnam piešķir šādu ar vienas dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
12.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas
lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) 4 eiro (tajā skaitā
PVN) par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot
īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;
12.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā
apmērā, ieskaitot PVN:
12.2.1. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 6 eiro mēnesī;
12.2.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai – līdz 2 eiro par 1 m2 mēnesī par
laika periodu no 1. oktobra līdz 30. aprīlim ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;
12.2.3. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 6 eiro mēnesī – tikai
aukstajam ūdenim;
12.2.4. kurināmā iegādei – ne vairāk kā
180 eiro kalendāra gadā vienai mājsaimniecībai, ja nesaņem noteikumu
12.2.2. apakšpunktā noteikto pabalstu;
12.2.4. asenizācijas pakalpojumiem –
pēc piestādītā rēķina, bet ne vairāk par
50 eiro kalendārā gadā;
12.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 1,60 eiro mēnesī;
12.2.7. elektroenerģijai, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā
12 eiro mēnesī;
12.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 eiro mēnesī.
Sociālajā dienestā, lai pieņemtu lēmumu par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu,
pilngadību sasniegušam bērnam jāuzrāda līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu (īres līgums).
Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušo bērnu par kāda no noteikumu 12.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma
saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma
apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo
bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas
lietošanu vai pārvaldīšanu.
Dzīvokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kad ir
saņemts pilngadību sasnieguša bērna iesniegums.
Dzīvokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā
saskaņā ar lēmumu dzīvokļa pabalsts ir piešķirts, ja pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu vai rēķinu par veicamajiem
maksājumiem. Minētie dokumenti Sociālajā
dienestā iesniedzami regulāri katru mēnesi,

17.

18.

19.

20.

21.

bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai rēķinu izsniegšanas dienas, ja
objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.
Dzīvokļa pabalstu Sociālais dienests pārskaita
10 darba dienu laikā no rēķina vai maksājumu
uzdevuma saņemšanas dienas:
17.1. pakalpojumu sniedzējam, ja Sociālajā
dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;
17.2. pilngadību sasniegušam bērnam, ja
Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu
apliecinošs dokuments.
Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar
pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki
pilngadību sasniegušie bērni.
Sociālais dienests neizmaksā dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojumu, par kuru iesniegts noteikumu 17. punktā minētais rēķins
vai maksājumu apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai
to izmantojusi cita persona.
Sociālā dienesta vadītājs pieņem lēmumu atcelt piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais
dienests konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.
Saņemot dzīvokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns zaudē tiesības saņemt likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1., 2. un 5. punktā noteikto palīdzību un tiesības saņemt citus Ķekavas novada
pašvaldības noteiktos pabalstus dzīvojamās
telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

IV. MATERIĀLAIS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI
22. Nodaļa nosaka Ķekavas novada pašvaldības
pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas
kārtību.
23. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes
statusu un kurā ar Ķekavas novada bāriņtiesas
lēmumu ir ievietots bērns.
24. Ķekavas novada pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir Ķekavas
novada pašvaldības un audžuģimenes līgums,
kuru paraksta Sociālā dienesta vadītājs un audžuģimene.
25. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, audžuģimenes pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.
26. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu
par pabalsta piešķiršanu.
27. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
28. Atlīdzība par katra bērna uzturu audžuģimenē
mēnesī ir:
28.1. 265 eiro – līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai;
28.2. 320 eiro – no 7 gadu vecuma līdz
18 gadu vecuma sasniegšanai.
29. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalsts
par pirmo mēnesi tiek izmaksāts piecu darba
dienu laikā.
30. Sākot ar otro mēnesi, pabalsts par kārtējo mēnesi tiek izmaksāts līdz 16. datumam.
31. Pabalsta izmaksu pārtrauc:
31.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;
31.2. saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;
31.3. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma, ja Ķekavas novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna
uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.
32. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna
uzturam, informē Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta
izmaksas pārrēķinam vai pabalsta izmaksas
pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk
kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.
33. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši bērna vajadzībām,
audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un
mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu. Pabalsta
apmērs ir:
33.1. bērna apģērba, apavu un gultas veļas
iegādei – gadā nepārsniedzot kopējo
summu 160 eiro;

34.

35.
36.

37.

33.2. vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra – spilvena, segas, matrača – iegādei,
bērnu ievietojot audžuģimenē, – nepārsniedzot kopējo summu 115 eiro;
33.3. pabalsts mācību piederumu iegādei –
reizi gadā līdz 30 eiro.
Ja bērns ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, novērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām, Sociālais dienests
samazina pabalsta apmēru.
Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē,
par Ķekavas novada pašvaldības līdzekļiem
iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību
līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās
mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.
Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Ķekavas novada
pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

V. PAŠVALDĪBAS PABALSTS IKMĒNEŠA
IZDEVUMIEM PILNGADĪBU SASNIEGUŠAM
BĒRNAM BĀRENIM UN BEZ VECĀKU
GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM,
KURŠ SEKMĪGI MĀCĀS VAI STUDĒ
38. Pabalsts 120 eiro apmērā ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
sekmīgi mācās vai studē, tiek izmaksāts katru
mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.
39. Noteikumu 38. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušam bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par
kuru Ķekavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš
sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus,
vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā,
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.
40. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas
tiek pārtrauktas vai sasniegts 24 gadu vecums.
Pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt
Sociālo dienestu.

41.

42.
43.

44.

VI. PAŠVALDĪBAS PABALSTS
BĒRNA UZTURAM AIZBILDNIM
Ķekavas novada pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturam aizbildnim tiek piešķirts,
pamatojoties uz Ķekavas novada bāriņtiesas
lēmumu par aizbildņa iecelšanu.
Ķekavas novada pašvaldības pabalsts bērna
uzturam aizbildnim tiek piešķirts 50 eiro apmērā ik mēnesi par katru aizbildnībā esošo bērnu.
Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda pabalsta saņēmēja personu apliecinošs
dokuments.
Ķekavas novada pašvaldības pabalsts tiek izmaksāts līdz katra mēneša 16. datumam.

VII. LĒMUMA
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA
45. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas novada domē.
46. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā.
VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu
spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības
2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 40/2010 „Par pašvaldības palīdzību
audžuģimenei”, Ķekavas novada pašvaldības
2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi
Nr. 15/2015 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības” un Ķekavas novada pašvaldības
2015. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
10.1 punktu.
48. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”,
un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire
2019. GADA SEPTEMBRIS
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NORMATĪVIE AKTI

GROZĪJUMI ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 15. JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 3/2015
„PAR ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPORTA AĢENTŪRAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2019. gada 11. jūlija sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 15)
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu

1.

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2015
„Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1. punktu šādā redakcijā: 1. Ķekavas sporta kluba telpu
izmantošana:
Fiziskām personām,
EUR/h

Juridiskām personām,
EUR/h

1.1. Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas)
plkst. 8.00–15.00

25,00

35,00

1.2. Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas)
plkst. 15.00–23.00

30,00

40,00

1.3. Tribīņu sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas)

8,00

12,00

Pakalpojuma veids

1.4. Papildu ģērbtuve/dušas

17,00

1.5. Individuālais apmeklējums bērniem,
jauniešiem līdz 18 g. v., studentiem, pensionāriem,
personām ar invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)*

1,00

1.6. Individuālais apmeklējums no 18 g. v.
(t.sk. ģērbtuve/duša)*

2,50

Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 2. punktu šādā redakcijā: 2. Āra sporta laukumu izmantošana:
Pakalpojuma veids

Fiziskām personām,
EUR/h

Juridiskām personām,
EUR/h

2.1. Sporta laukums pie Ķekavas vsk. sākumskolas

25,00

2.2. Sporta laukums „Bumbiņas”

25,00

2.3. Sporta laukums „Fortius”

25,00

2.4. Slidotava

25,00

2.5. Sporta laukums „Rāmaviņa”

25,00

1.3.

Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 3. punktu šādā redakcijā: 3. Sacensību un pasākumu
rīkošana:
Telpu noma,
EUR/h

Pakalpojuma veids
3.1. Sporta kluba zāle (t.sk. divas ģērbtuves/dušas)

45,00

3.2. Sporta kluba tribīņu zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas)

15,00

3.3. Sauna (pieteikšanās 2 h iepriekš)

10,00

3.4. Kafejnīcas, bufetes u.c. uzstādīšanas noma

10,00

1.4.

Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 5. punktu šādā redakcijā: 5. Dažādi:
Pakalpojuma veids

EUR/1 m2 mēnesī

5.1. Vieta tirdzniecības automāta uzstādīšanai

30,00

5.2. Reklāmas materiālu izvietošana sporta kluba telpās
(plakāti, baneri, uzlīmes, karogi u.c.)

26,00

1.5.

Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 8. punktu šādā redakcijā: 8. Atlaides un atvieglojumi:
Apraksts

Atlaide

8.1. Sporta zāles un laukumu noma sacensībām un pasākumiem ilgāk par 5 h

20%

8.2. Saunas noma ilgāk par 3 h

20%

8.3. Ķekavas sporta kluba zāles izmantošana Reģionālās pašvaldības
policijas darbinieku fiziskās sagatavošanas treniņiem atbilstoši grafikam
1 reizi nedēļā 1

100%

8.4. Ķekavas sporta kluba zāles, tribīņu zāles, papildu ģērbtuves/dušas,
āra sporta laukumu izmantošana Ķekavas novada izglītības iestāžu mācību,
treniņu sacensību nodrošināšanai. Ķekavas novadā reģistrētajām sporta
biedrībām, kurām ir licencēta mācību programma (vismaz 70% sportisti
deklarēti Ķekavas novadā), un sporta komandām, kuras piedalās republikas
līmeņa sacensībās (vismaz 70% sportistu ir deklarēti Ķekavas novadā),
treniņu procesa nodrošināšanai, dalībai valsts mēroga sacensībās

100%

8.5. Pasažieru mikroautobusa izmantošana treniņu, sacensību procesa
nodrošināšanai Ķekavas novada izglītības iestādēm, novadā reģistrētajām
sporta biedrībām, kurām ir licencēta mācību programma
(vismaz 70% sportisti deklarēti Ķekavas novadā)

100%

8.6. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana, individuālais apmeklējums
pensionāriem, personām ar invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)*

100%

2.

1.6. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanas pieteikšanās kārtība. Lai pieteiktu Ķekavas sporta
kluba telpu izmantošanu, Ķekavas novada izglītības iestādes, novadā reģistrētās sporta biedrības, kurām ir licencēta mācību programma un vismaz 70% sportisti deklarēti Ķekavas novadā,
līdz tekošā gada 1. augustam iesniedz sporta kluba telpu izmantošanas pieprasījumu treniņu
procesa nodrošināšanai Ķekavas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē .”
Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads” un stājas
spēkā to publicēšanas dienā.
Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire

2019. GADA SEPTEMBRIS

PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
TRĪSPADSMIT NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
KRUSTKALNOS, ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019. gada 22. augusta lēmumu Nr. 13 (protokols Nr. 17)
„Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Elko”, kadastra numurs 80700030041, „Saulespuķes”, kadastra numurs 80700030186,
„Spārni”, kadastra numurs 80700030188, „Zirnīši”, kadastra numurs 80700030193, „Rosmes”,
kadastra numurs 80700030194, „Jaunstūri”, kadastra numurs 80700030211, „Jaunkrastiņi”,
kadastra numurs 80700030212, „Odziņas”, kadastra numurs 80700030374, „Jaunkolbergi”,
kadastra numurs 80700030416, „Cibiņas”, kadastra numurs 80700030477, Mežmalas iela 4,
kadastra numurs 80700030129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 80700030581, Mežmalas
iela 12, kadastra numurs 80700030046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.
Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu nekustamo
īpašumu plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM)
apakšzonējums DzM1, jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD), atklāto telpu
(zaļās) teritorijas (Z) apakšzonējums parku un rekreācijas teritorija (ZA1) un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).
Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), rūpniecības apbūves teritorijas (R), dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un transporta infrastruktūras teritorijas (TR).
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības
pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālruņa numurs 67847161).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

PAZIŅOJUMS

* Individuālais apmeklējums pieejams tikai ārpus plānotā sporta nodarbību laika
1.2.

PAZIŅOJUMS

PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „LĀCĒNI”
ĶEKAVĀ, ĶEKAVAS PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ,
NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI
Ķekavas novada dome 2019. gada 22. augustā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma
„Lācēni” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju un dvīņu māju būvniecība.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas laiks – no 2019. gada 10. septembra līdz 1. oktobrim.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. septembrī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (14. kab., Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā).
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā,
Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā
(adrese: Gaismas iela 19. k. 9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (14. kab.,
tālr. nr. 67847161 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–
13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas
beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Projekta „Nāves sala” ietvaros
sakopta salas teritorija
P U B L I C I TĀT E S F OTO

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11/2019
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KULTŪRA
BIBLIOTĒKU JAUNUMI

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
l 11. septembrī plkst. 15.00 jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
l 25. septembrī plkst. 11.00 Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi ar
vecākiem vai auklītēm, lai kopīgi lasītu un apskatītu grāmatas.
l 26. septembrī Dzejas dienas bērniem un pieaugušajiem kopā ar dzejnieci
Elīnu Līci.
l 1. oktobrī plkst. 11.00 Lasītāju kluba tikšanās.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKĀ
l 11. septembrī plkst. 18.00 Katlakalna bibliotēka ielūdz uz dzejas stundu
„No trimdas dzejas skaudruma līdz šodienai”. Pasākumā ar savas māmuļas
trimdas dzeju dalīsies zinātniece Milda Pormale. Šodienas elpu savā dzejā
atklās jaunā dzejniece Evita Kalniņa.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
l 11. septembrī Jaunatnes iniciatīvu centrs un Ķekavas bibliotēka piedāvā:
Dzejas dienas – dzeja veikalā, grāmatu maiņas plaukts, spēles ar valodu,
kokos slēptie stāsti, sirdis un dzeja uz trotuāra, vakars ar rakstniekiem.
l 25. septembrī plkst. 10.30 tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.

Talkotāji pie Nāves salas pieminekļa.

„Junior Achievement Latvia”
(JAL) Līderu programmas ietvaros 23. augustā Nāves salā
notika sakopšanas talka, informē projekta „Nāves sala” autore, JAL programmas dalībniece Monta Bergmane, kura
ir arī Daugmales muzeja un
Nāves salas ekskursiju gide, kā
arī Daugmales pamatskolas
absolvente.
Talkas laikā uz salas esošo veco
norāžu vietā tika uzstādītas jaunas
norādes, pie katra vēstures objek-

ta uzstādīti informācijas stendi,
kas ar informatīvajām planšetēm
tiks papildināti divu nedēļu laikā, kā arī atjaunots solu un galdu
krāsojums un sakopta Nāves salas
teritorija – pie pieminekļa brīvības
cīnītājiem, pie Septiņu nezināmo
pieminekļa, atpūtas vieta, ierakumi, zemnīca un pastaigu takas.
Kā stāsta Monta, projekta „Nāves
sala” mērķis ir atjaunot un pilnveidot Nāves salu, saglabājot to
kā vērtīgu vēstures objektu un
veiksmīgu tūrisma galamērķi.
Projekts sadarbībā ar VAS „Lat-

vijas valsts meži”, Ogres tehnikumu, Ķekavas novada pašvaldību
un finansiālu to atbalstu tika īstenots sešu mēnešu laikā.
Talkā piedalījās gandrīz 20 cilvēku – jaunieši, Zemessardzes
54. inženiertehniskā bataljona
zemessargi un Ķekavas novada
pašvaldības Daugmales pagasta
pārvaldes darbinieki. Projekta
autore pateicas visiem par sniegto atbalstu un iesaisti veiksmīgā
projekta realizācijā.
Administratīvā pārvalde

Jau piekto reizi notiks starptautiskais
folkloras festivāls „Rudenāji”
No 13. līdz 15. septembrim
Katlakalnā norisināsies piektais
starptautiskais folkloras festivāls
„Rudenāji 2019”. Festivāla galvenā tēma – ražas daudzināšana.
Svinīgā atklāšana notiks 13. septembrī plkst. 18.00 laukumā pie
Katlakalna Tautas nama; tā ietvaros paredzēta festivāla ieskandēšana, svinīgas uzrunas, viesu un
mājinieku folkloras kopu iepazīšanās stāsti.
Plkst. 19.30 festivāla dalībnieki un
apmeklētāji dosies lāpu gājienā
uz netālo Sauliešu pilskalnu, kur
notiks svinīga uguns iedegšana
un tradicionāli Rudenājiem raksturīgi pateicības rituāli senčiem
un dievībām, līksmas un apcerīgas dziesmas, danči un rotaļas, kā
arī kopīgs mielasts par godu ražīgajam un skaistajam gadam.
Savukārt
nākamajā
dienā,
14. septembrī, pie Katlakalna
Tautas nama svinēsim Saberus,
kas ir sens rudens ražas svētku
nosaukums. No plkst. 11.00 varēs
klausīties festivāla viesu kopu uzstāšanos – skanēs dziesmas, būs
rotaļas, danči, dažādas atjautības
un spēka sacīkstes, kā arī spēles
un konkursi. Gan bērniem, gan
pieaugušajiem būs laba iespēja
iepazīt tradicionālus amatus un

gūt prasmes noderīgu un jauku
lietu darināšanā.
Saberu nosaukums nācis no senas tradīcijas rudens svētku laikā
ziedot un sabērt kopā rudens veltes, lai pēc tam kopā svētītu ražu.
Sestdien kopīgi tiks veidota lielā
Katlakalna saberu skulptūra, un,
lai tā taptu īpaši krāšņa, aicinām
ikkatru ņemt līdzi kādu ziedu,
dārzeni, graudu sauju vai rudens
augli. Par to, lai Saberu svētku dalībnieki un ciemiņi būtu paēduši, gādās ēdināšanas uzņēmums
„Garozu ķēķis”, būs iespēja iegādāties arī atspirdzinošus dzērienus. Plkst. 14.00 sāksies festivāla
ārzemju viesu koncerts, savukārt
no plkst. 19.30 Katlakalna Tautas
namā notiks festivāla dalībnieku
kopīgi veidots uzvedums „Apjumību dzīres”.
Svētdien, 15. septembrī, festivāls
viesosies Jūrmalas Brīvdabas muzejā. No plkst. 11.00 līdz 14.00
notiks Rudenāju godi – sadziedāšanās jūras krastā, priežu meža
pakalnos un muzeja pagalmā.
Turpat uz ugunskura tiks vārīta
īpašā Rudenāju vira.
2019. gada festivāla „Rudenāji”
viesi – indiešu tradicionālās
muzicēšanas un deju kopa no
Pendžabas apkaimes, piejūras
ļaudis, lietuviešu folkloras kopa

„Meguva” no Palangas, igauņu
koklētāju kopa „Kannelkond” no
Tallinas un baltkrievu tradicionālās kultūras studija „Vargin” no
Minskas. Latviešus pasaulē šogad pārstāvēs „Dūdalnieki” no
Ziemeļanglijas. Latvijas kopas:
latgalieši – Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis „Šķilbanu sīvas”,
vidzemnieki – Siguldas „Senleja”
un Vidzemes sēļi „Krauklēnieši”
no Cesvaines, divas Kurzemes
puses kopas – Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis un folkloras un
tradīciju draugu kopa no Ziemupes. Zemgales un Daugavas
krasta dziesmas dzirdēsim no
Tomes „Graudiem”. Savukārt no
Rīgas ieradīsies „Grodi”, „Garataka” un mazāk pazīstamā „Skaņava”. Festivāla mājinieki – Katlakalna „Rāmupe”.
Festivālu rīko Ķekavas pagasta
Kultūras centra Katlakalna Tautas
nams. Festivāla norises sadarbības
partneris – Jūrmalas Brīvdabas
muzejs. Informatīvais atbalstītājs –
Latvijas Folkloras biedrība. Plašāka
informācija par festivālu: rudenaji.
blogspot.com, Ķekavas novada kultūras lapā www.parkulturu.lv un
„Facebook” profilā @rudenaji.
Gunta Saule,
festivāla pārstāve
2019. GADA SEPTEMBRIS
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BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
14. septembrī no plkst. 9.00 iemiķeļošana: plkst. 9.00 Rudens gadatirgus;
plkst. 11.00 kultūras programma „Meitas
gaida Miķeļdienu, kā saulītes uzlecot”, aicina tautas deju kolektīvi; plkst. 14.00 animācijas filma bērniem bez vecuma ierobežojuma „Lielais ceļojums”. Kāds izklaidīgs
stārķis ir sajaucis adreses un atnesis lācim
pandu mazuli. Kārtībai jābūt, tāpēc lācis
nolemj nogādāt mazuli īstajiem vecākiem.
Kopā ar ceļabiedriem – zaķi, alni, pelikānu,
vilku un tīģeri – lācis mēro grūto un raibiem
piedzīvojumiem bagāto ceļojumu uz Dienvidķīnu. Biļetes cena: 3 eiro.

1. oktobrī plkst. 18.00 pasākums senioriem. Jāņa Ābeles fotoizstādes „Vienīgi
jums” prezentācija ar pašmāju kolektīvu un
mākslinieku piedalīšanos. Ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
19. septembrī plkst. 19.30 dokumentālā
filma „Meklējot Mr. Kauliņu”. Biļetes cena:
2 eiro.
22. septembri plkst. 11.00 animācijas filma „Lielais ceļojums”. Biļetes cena: 2 eiro.
27. maijā plkst. 19.30 mākslas filma „Tur”.
Biļetes cena: 3 eiro.

15. septembrī plkst. 18.00 dokumentālā filma „Meklējot Mr. Kauliņu” (2019;
rež. K. Roga.). Biļetes cena: 2 eiro.
22. septembrī plkst. 18.00 spēlfilma „Tur”
(2019; rež. U. Cipsts). Ģeniālas programmētājas Gundegas pasaule sabrūk: viņa
zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Taču viņai
izdodas neiespējamais – radīt pasaulē pirmo mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš iemīlas Gundegā un pārņem viņas bojāgājušā
drauga Raimonda personību. Gundegai
nākas izvēlēties – mīlēt datorprogrammu,
slēpjot to no visas pasaules centieniem iegūt miljardiem vērtu atklājumu, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei tehnoloģisko brīnumu. Biļetes cena: 3 eiro.
25. septembrī plkst. 19.00 komēdija „Viņi
melo labāk”. Ar izrādi Baložos atkārtoti viesosies „Pannas teātris”. Jaunās izrādes režisors Juris Rijnieks, autors – dramaturgs
Artūrs Dīcis, bet „viņu” lomās iejutīsies
aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris. Darbosies izbraukuma kafejnīca. Biļetes cena: 8,
10 un 12 eiro.
29. septembrī plkst. 18.00 dokumentālā filma „Spiegs, kurš mans tēvs” (2019;
rež. Jaks Kilmi, Gints Grūbe). Personisks
stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties „aukstā kara” aizskatuvē.
Filma ir tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāsts un vēsta par
notikumiem, kas risinājās pirms četrdesmit
gadiem. 1978. gadā Ieva kā studente viesojās Amerikas Savienotajās Valstīs pie tēva
Imanta Lešinska, kurš tobrīd strādāja PSRS
diplomātiskajā misijā ANO, nolēma pārbēgt
ASV pusē un šo piedāvājumu izteica arī savai meitai. Ģimenei tika piešķirtas jaunas
personu identitātes un piedāvāts sākt dzīvi
kā citiem cilvēkiem. 80. gadu vidū, pēc tam,
kad Imants Lešinskis bija publiski nācis klajā
ar VDK darbību Latvijā izgaismojošiem faktiem, viņš nenoskaidrotos apstākļos nomira.
Biļetes cena: 2 eiro.
6. oktobrī plkst. 18.00 spēlfilma „Jelgava '94” ( 2019; rež. Jānis Ābele). Stāsts par
14 gadus veco pusaudzi Jāni pagājušā
gadsimta 90. gados Jelgavā. 1994. gads
Jelgavā kļūst leģendārs izbēgušo cietumnieku dēļ, bet pasaulē jaunieši pielūdz
grupas „Nirvana” mirušo solistu Kurtu
Kobeinu. Vietējās skolas 9. klasei, kurā mācās Jānis, pievienojas Kristīne. Viņa nezina,
ka Jānis bijis pats neievērojamākais, pats
neinteresantākais skolas puisis. Lai viņas
acīs izceltos, Jānis pievēršas alternatīvajai
kultūrai – metālmūzikai. Viņam ir vajadzīgi īstie draugi, īstā mūzika un īstās drēbes.
Jānim ir jāspēlē grupā. Biļetes cena: 3 eiro.
13. oktobrī plkst. 18.00 spēlfilma „Oļegs”
(2019; Latvija, Beļģija, Lietuva, rež. Juris Kursietis). Psiholoģiska drāma par jauna vīrieša
cerībām uz labāku dzīvi – caur viesstrādnieka
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5. oktobrī plkst. 14.00 Senioru atpūtas
pēcpusdiena. Ieeja bez maksas.

Jāņa Joņeva romāns „Jelgava '94”, kas ir filmas scenārija pamatā, tulkots norvēģu,
igauņu, franču un citās valodās, kā arī ieguvis dažādas balvas, to skaitā ES Literatūras
balvu un „Autortiesību bezgalības balvu 2017”.
statusu un savas dzīves dziļāko bezdibeni
tomēr atrodot spēku celties augšup. Oļegs
ir krievu izcelsmes Latvijas nepilsonis, miesnieks, kurš labākas dzīves meklējumos devies
uz Beļģiju, kur strādā gaļas kombinātā. Taču
Oļegs zaudē darbu, nonāk atkarībā no poļu
viesstrādnieku mafijas un attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Kad sasniegts viszemākais punkts, viņam tomēr pietiek spēka atsperties un celties augšup – psiholoģiskā spriedze
spiež galveno varoni pieņemt lēmumu par
bēgšanu, kas sākumā šķiet neiespējama. Fil-

mas pamatā ir patiesos notikumos balstīts un
uz spēcīga sociāla fona veidots cilvēcīgs stāsts
par jauna vīrieša cerībām un sapņiem izcīnīt
sev labāku dzīvi. Biļetes cena: 3 eiro.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS
11. oktobrī plkst. 17.30 „Latvietim būt?”.
Tikšanās ar Sarmīti Strautmani. Ieeja par
ziedojumiem.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Septembra svētdienās plkst. 12.30 improvizācijas spēle. Katlakalna improvizācijas teātris, uzsākot jauno sezonu, piedāvā
izmēģināt spēkus improvizācijas spēlē.
Motivācijas vēstuli sūti uz e-pasta adresi
toms.zvejnieks@kekava.lv.
13.–14. septembris starptautiskais folkloras festivāls „Rudenāji 2019” Katlakalnā.
21. septembrī plkst. 19.30 dokumentālā
filma „Meklējot Mr. Kauliņu”. Biļetes cena:
2 eiro.
22. septembrī plkst. 20.00 Baltu vienības
uguns iedegšana Sauliešu pilskalnā kopā
ar folkloras kopu „Rāmupe”.
28. septembrī plkst. 19.30 Katlakalna improvizācijas teātris aicina uz sezonas atklāšanas šovu „Smieties nav aizliegts”. Biļetes
cena: 4 eiro, vietu rezervācija pie galdiņiem, zvanot uz tālr. nr. 29443493.
11. oktobrī plkst. 19.30 spēlfilma „Tur”.
Biļetes cena: 3 eiro.
12. oktobrī plkst. 12.00 interešu kluba
„Vecie draugi” sezonas atklāšanas pasākums „Es vēlos gleznot pasauli rudenī”.
Biļete cena: 3 eiro; kluba biedriem bez
maksas.
18. oktobrī plkst. 19.30 spēlfilma „Jelgava ‘94”. Biļetes cena: 3 eiro.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
20. septembrī plkst. 19.00 Raimonda
Paula un Andra Bērziņa koncerts „Es šonakt
sēdēšu uz jumta”. Visas biļetes izpārdotas!
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Pastāvīgās ekspozīcijas: „Ķekavas novada
pieci stāsti”; „Mākslinieka un novadnieka
E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”; „Latvijas karikatūristi G. Bērziņš, Ē. Ošs, G. Vīndedzis,
E. Ozoliņš”; „Ķekava bildēs senāk un tagad. Foto K. Gulbis”.
Līdz 14. septembrim K. Gulbja foto izstāde „Ķekavas novads no putna lidojuma”.
19. septembrī plkst. 15.00 „Arvien modri!”/„Vienmēr gatavs!” – izstāde par skolēnu un jauniešu organizācijām atklāšana.

Sabiedrības informēšanas nolūkos
pasākumā var notikt foto vai video fiksācija.
Vizuālais materiāls var tikt
ievietots Ķekavas novada pašvaldības
informatīvajos kanālos.
Vairāk – https://ej.uz/
kekava_privatuma_politika.

