Nr. 11 (221) | 14. novembris, 2017

foto: no arhīva

Pirmo reizi pasniedz
Ķekavas novada
uzņēmēju Gada balvas

informācija

Valsts svētkiem

veltītie pasākumi Ķekavas novadā

foto: Velga Kūkuma

ĶEKAVĀ
Ķekavas kultūras namā
17. novembrī plkst. 19.00
Valsts svētku pasākums „Ir Kurzeme,
Vidzeme, Latgale, Zemgale mūsu”.
Ieeja bez maksas.

Ķekavas novada uzņēmēju Gada balvas laureāti.
20. oktobrī Ķekavā norisinājās pirmās Ķekavas novada uzņēmēju dienas, kas pulcēja vietējos uzņēmējus, nozares atbalstītājus, ekspertus
un pašvaldības pārstāvjus. Kopā rasti efektīvāki turpmākās sadarbības modeļi un iedibināta jauna tradīcija – Ķekavas novada uzņēmēju
Gada balva, kas šogad pasniegta deviņās nominācijās.
Šāda mēroga pasākums uzņēmējiem Ķekavas novadā norisinājās
pirmo reizi. Biznesa forumā uzņēmējdarbības vides veidotā-

jiem bija iespēja klātienē risināt
aktuālus jautājumus, apmainīties ar idejām un informāciju, kā
arī saņemt uzņēmuma izveidei

vai tālākai attīstībai nepieciešamo atbalstu. „Šī ir lieliska platforma, kur gūt jaunus biznesa
kontaktus, veidot dialogu ar
pašvaldību un veicināt kopējo
mērķu izpildi,” uzrunā sacīja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Turpinājums 4. lpp.

Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā
18. novembrī plkst. 10.00
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienas svētku dievkalpojums. Dievkalpojumu muzikāli kuplinās privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”
audzēkņu ansamblis un Ķekavas
Kultūras nama vokālais ansamblis
„Cīrulītis”.
BALOŽOS
Baložu kultūras namā
17. novembrī
Plkst.
18.00 Baložu pilsētas
26. gadskārtas un svētku koncerts
„Laimīgā zeme”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 balle „Lauku muzikanti”. Pie galdiņiem, līdzi ņemot cie-

nastu. Biļetes cena iepriekšpārdošanā līdz 15. novembrim – 8 eiro, pēc
tam – 10 eiro. Pieteikšanās, zvanot
uz tālr. nr. 26551966, 67917453 vai
Kultūras nama kasē.
DAUGMALĒ
Daugmales
multifunkcionālajā centrā
16. novembrī plkst. 19.30
Valsts svētku koncerts.
Kopīgi atzīmēsim Latvijas Republikas dzimšanas dienu ar pašu
daugmaliešu dziedātajām dziesmām,
kā arī baudīsim saksofonu kvarteta
„N[ex]t move” priekšnesumu.
Ieeja bez maksas.
KATLAKALNĀ
Katlakalna Tautas namā
16. novembrī plkst. 20.00
Valsts svētku koncerts „Dzimtā pavarda atspulgi debesu jumā”. Piedalās Katlakalna Tautas nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.

14. novembrī –
svētku gājiens ar lāpām
uz Titurgas ezeru
par godu Baložu pilsētas 26. jubilejai.
• Plkst. 18.50 – pulcēšanās skvērā
pretī Baložu pilsētas kultūras namam
• Plkst. 19.00 – gājiena sākums
• Plkst. 19.30 – Titurgas ezers
• Plkst. 20.10 – atpakaļceļš

Ķekavas novada pašvaldības
darbalaiks pirmssvētku un svētku laikā:
17. novembrī – no plkst. 8.00 līdz 12.00;
18., 19. un 20. novembrī – brīvs.
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Domes priekšsēdētāja tiekas
ar Ķekavas Sporta skolas audzēkņu vecākiem
31. oktobrī Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire tikās ar Ķekavas sporta zāles 6. oktobra incidentu pieredzējušo bērnu
vecākiem. Domes priekšsēdētāja rosināja šo tikšanos, lai personiski
varētu vecākiem apliecināt savu gatavību risināt situāciju un vairs
nepieļautu tādus gadījumus, kas varētu apdraudēt bērnu drošību.
Viktorija Baire personiski atvainojās vecākiem par notikušo un
apliecināja, ka uzskata šo situāciju
par nepieņemamu. Viņa informēja vecākus par līdz šim veiktajiem
pasākumiem, piemēram, par domes ierosināto Būvniecības valsts
kontroles biroja (BVKB) ekspertīzi, kura sniegs atzinumu par sporta kompleksa ēku. Par iekārtām
pēc ekspertīzes veikšanas savu

atzinumu sniegs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC),
kas vērtēs, vai, uzstādot iekārtas,
ir ievērotas visas atbilstošās prasības. Tāpat noslēgts līgums ar AS
„Inspecta Latvia”, kas veic gan cietušo, gan esošo iekārtu stiprības
ekpertīzi un sadarbībā ar Valsts
policiju sniegs savu atzinumu.
Pašlaik nodarbības sporta zālē
nenotiek. Tā ir slēgta līdz Valsts

policijas lēmumam. Tāpat domes priekšsēdētāja informēja
vecākus par pašvaldības iekšējās
izmeklēšanas komisijas izveidi:
„Uzskatu, ka šāda izmeklēšana
ir absolūti nepieciešama, jo ir
jāizskata notikušā apstākļi un
jāpieņem lēmumi attiecībā uz
situāciju. Lai gan savu slēdzienu
sniegs gan BVKB ekspertu komisija, gan Valsts policija, tomēr
pašvaldības izmeklēšanas komisija šajā gadījumā ir īpaši svarīga. Esmu pārliecināta, ka mums
izdosies noskaidrot lietas apstākļus un arī par notikušo atbildīgās personas,” saka Viktorija

Baire. Viņa informēja vecākus,
ka izmeklēšanas komisijai savs
slēdziens jāsniedz līdz šā gada
30. novembrim.
Saruna notika konstruktīvā gaisotnē, vecāki interesējās par izmeklēšanas un ekspertīžu gaitu,
tāpat viņi izteica savus pieņēmumus, kādēļ notika negadījums,
un dalījās ar saviem apsvērumiem, ko vajadzētu darīt, lai novērstu tamlīdzīgu situāciju atkārtošanos.
Sarunas noslēgumā Viktorija
Baire Ķekavas novada Sporta
skolas bērnu vecākiem vēlreiz apliecināja savu apņēmību atrisināt

situāciju un informēt sabiedrību
par veiktajiem soļiem. „Mēs noteikti regulāri sniegsim informāciju plašākai sabiedrībai gan par
ekspertīžu rezultātiem, gan par
iekšējās izmeklēšanas komisijas
darbību. Tāpat es vēlos pateikties
vecākiem par šodienas tikšanos.
Esmu pārliecināta, ka sadarbojoties mums izdosies atrisināt jebkuru sarežģītu situāciju,” apgalvoja domes priekšsēdētāja.
Baiba Goba,
Ķekavas novada domes
priekšsēdētājas
preses sekretāre

Strādā pie pašvaldības budžeta 2018. gadam
Ķekavas novada pašvaldībā aktīvi turpinās darbs pie budžeta
2018. gadam sagatavošanas.
Šobrīd īpaši izveidotā Budžeta
komisija tiekas ar pašvaldības
iestādēm un struktūrvienību
vadītājiem, lai pārrunātu un izvērtētu, cik pamatots ir finanšu
pieprasījums.
Pašvaldībai ir jāsagatavo ekonomiski pamatots, pārdomāts un uz
attīstību orientēts budžeta projekts, kas jāiesniedz apstiprināšanai Ķekavas novada domē. Budžeta komisijai ir grūts uzdevums,
jo vēlmju un vajadzību vienmēr
būs vairāk, nekā to pieļauj budžeta iespējas. Tāpēc komisija tiekas
ar katru pašvaldības iestādi un
struktūrvienību, kur tām ir jāaizstāv naudas pieprasījuma lietde-

rīgums. Balstoties uz to, komisija
vērtēs un lems, vai konkrētajam
mērķim piešķirt līdzekļus vai ne.
Arī iedzīvotāji varēja iesniegt
savus priekšlikumus nākamā
gada pašvaldības budžetam, un
pašvaldība saka paldies par izrādīto interesi. Iedzīvotāju idejas
vērtēs Budžeta komisija kopā ar
atbildīgajiem nozares speciālistiem, un iespēju robežās tās tiks
ņemtas vērā.
Pēc tam, kad Budžeta komisija
būs izskatījusi visus pieprasījumus un Finanšu daļa būs sagatavojusi budžeta projektu, to varēs
apspriest novada nevalstiskās
organizācijas. Nākamais solis –
budžeta projektu vērtēs deputāti
domes komitejās, un noslēdzošais etaps būs Ķekavas novada
domes sēde.

Veidojot pašvaldības budžetu, pašvaldībai ir jāraugās, lai
novads attīstītos vienmērīgi. Primāri līdzekļi ir jāvelta pašvaldības
pamatfunkciju nodrošināšanai,
piemēram, izglītībai, ielu uzturēšanai, vides sakopšanai, veselībai,
sabiedriskajai kārtībai, tad nauda
jāpiešķir jau iesākto projektu īstenošanai, kā arī dažādiem obligātajiem maksājumiem, kur lielākais ir
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonds (Ķekavas novada pašvaldība tajā maksā gandrīz 4 miljonus
eiro). Atlikusī nauda jāizvērtē novada attīstības projektiem.
Pašvaldības budžets domē jāapstiprina divu mēnešu laikā pēc
tam, kad Saeima ir pieņēmusi
valsts budžetu 2018. gadam.
Sabiedrisko attiecību daļa

Atkārtoti vērtēs izglītības infrastruktūras pieejamību
un attīstību Ķekavas novadā
Oktobra vidū uz pirmo tikšanos
sanāca darba grupa, lai spriestu
par Pļavniekkalna sākumskolas
tālāko darbību. Tā vienojās, ka,
skatot šo jautājumu, ir nepieciešams vēlreiz kopumā vērtēt izglītības infrastruktūras pieejamību
un attīstību visā Ķekavas novadā.
Tāds lēmums tika pieņemts, ņemot
vērā pašreizējās un jau plānotās izmaiņas izglītības infrastruktūrā,
proti, ir atcelts lēmums par jaunas
Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību esošās skolas vietā, un nākamajā gadā plānots uzsākt Baložu
vidusskolas piebūves būvniecību.
Pēc pašvaldības Izglītības daļas
speciālistu sniegtajiem datiem,
pēdējo septiņu gadu laikā bērnu
skaits Ķekavas novada izglītības iestādēs pieaudzis par 48%.
Vislielākais palielinājums vērojams Baložu vidusskolā (87,5%).
Daugmales pamatskolā audzēkņu skaits šajos gados pieaudzis
par 43%, Ķekavas vidusskolā –
par 35%, Pļavniekkalna sākumskolā – par 28,5%. Šogad novadā ir
divpadsmit 1. klases jeb 297 pirm-

klasnieki. Kā norāda speciālisti,
šāda pozitīva tendence saglabāsies
arī turpmākajos gados.
Raugoties uz šādiem datiem
un vēlreiz pārskatot izglītības infrastruktūras un attīstības prioritātes, darba grupa nevar atrauti
skatīt tikai jaunas Pļavniekkalna
sākumskolas būvniecības jautājumu, tāpēc tā izvērtēs un līdz
gada beigām sagatavos vairākus
priekšlikumus izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībai visā novadā, tostarp – arī Pļavniekkalna
sākumskolas lomu kopējā novada
izglītības sistēmā. Priekšlikumi
tiks analizēti no dažādiem aspektiem: bērnu skaita tendences,
būvniecības izmaksas, pieejamā
infrastruktūra, nekustamā īpašuma piederība, inženierkomunikāciju esamība u.c. Sagatavotie
priekšlikumi tiks nodoti iedzīvotāju apspriedei un domei lēmumu
pieņemšanai.
Nosakot darba plānu, atbildīgos
un termiņus, darba grupas pirmais uzdevums šobrīd ir apkopot
informāciju par izglītojamo skaitu,
plūsmu un nākotnes tendencēm,

par telpu nepieciešamību visās
novada izglītības iestādēs, kā arī
apkopot informāciju par potenciālajiem pašvaldības un privātajiem nekustamajiem (zemes) īpašumiem, kur nākotnē varētu veikt
jaunas skolas būvniecību.
Darba grupu vada izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja Astrīda Vītola, un tajā
strādā speciālisti no pašvaldības
Izglītības, Attīstības un Telpiskās
plānošanas daļas, kā arī Pļavniekkalna sākumskolas direktore Agita Baltmane.
Atgādinām, ka darba grupa izveidota, pamatojoties uz šā gada
21. septembra Ķekavas novada
domes lēmumu, un tās uzdevums
ir sagatavot priekšlikumus jaunas
Pļavniekkalna sākumskolas būvniecībai un pašvaldības normatīvo
aktu grozījumiem. Dome arī atcēla visus iepriekšējā sasaukuma
pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar
jaunas Pļavniekkalna sākumskolas
ēkas būvniecību Katlakalnā un mācību procesa pārcelšanu uz Ķekavu.
Sabiedrisko attiecību daļa
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12. oktobrī
Ķekavas novada domes sēdē
tika izskatīti 16 jautājumi:
• nolemts Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amatam virzīt Ķekavas novada domes
priekšsēdētāju Viktoriju Bairi;
• apstiprināta Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksa 2017./2018. mācību gadam;
• nolemts uzsākt detālplānojuma
izstrādi trim nekustamajiem īpašumiem Ķekavas pagastā: „Usnes”
(Valdlaučos), „Ādiņas-2” (Rāmavā)
un Rāmavas iela 52 (Katlakalnā);
• nolemts apstiprināt zemes ierīcības
projektu īpašumiem Ances iela 7 un
Zāļu iela 5, Ķekavas pagastā;
• nolemts apvienot zemesgabalu
Sūnu iela 15 un „Celtnieks nr. 44”
Krustkalnos, Ķekavas pagastā;
• nolemts pieņemt daļu autoceļa A7
bezatlīdzības lietošanā gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvei;
• nolemts atsavināt nekustamo īpašumu „Aviators 153” Dzērumos,
Ķekavas pagastā;
• pieņemti grozījumi 2014. gada
3. novembra zemes nomas līgumā
Nr. 21-19/14/82 par līguma termiņa pagarinājumu;
• atbalstīta viena dzīvojamās telpas–dzīvokļa maiņa, pagarināts
dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres
līgums trim personām;
• nolemts sniegt finansiālu atbalstu
300 eiro apmērā (ieskaitot PVN)
bērnu drošības sociālajai kampaņai „Lai dzīvo bērni!”;
• apstiprināts Ķekavas vidusskolas
sporta kompleksa maksas pakalpojumu cenrādis.
26. oktobrī
domes sēdē tika izskatīti
15 jautājumi:
• izveidota Ķekavas novada vēlēšanu komisija, apstiprinot to deviņu
locekļu sastāvā;
• nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
lokālplānojuma
nekustamajam
īpašumam „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, redakciju;
• nolemts uzsākt lokālplānojuma
izstrādi teritorijas plānojuma

•
•

•

•
•

•

•
•

grozījumiem DS „Titurga” daļai
Baložos, bet detālplānojuma izstrādi – nekustamajam īpašumam
„Saules ligzda” Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Adamsi”
Ķekavā, Ķekavas pagastā;
apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajiem īpašumiem
„Tego” un „Āpsīši” 1. zemes vienībai Daugmalē, Daugmales pagastā;
apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajiem īpašumiem
„Sildukuri-1” un „Jaundukuri”
Ķekavā, Ķekavas pagastā;
atļauts apvienot zemes gabalus „Uzkalni” un Jasmīnu iela 4,
Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
piešķirtas adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
detālplānojuma Mežmalas iela 2
teritorijā, Krustkalnos, Ķekavas
pagastā;
atbalstīta nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņa nekustamajiem īpašumiem Māras iela 7
(Ķekavā, Ķekavas pagastā) un
„Lāčuki”, „Mežvēji” un „Baltozoli”
(Daugmalē, Daugmales pagastā);
nolemts pagarināt īres līgumu
trim personām;
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Pašvaldības pabalsti
Ķekavas novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot ienākumus” nolemts
izmaksāt vienreizēju pašvaldības
pabalstu 100 eiro apmērā 101 politiski represētai personai Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienā – 18. novembrī.

9. novembrī
domes sēdē tika izskatīti
19 jautājumi:
• par grozījumu Administratīvās
komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikumā un locekļa ievēlēšanu;
• par sadarbības memoranda noslēgšanu ar biedrību „Ķekavas novada Uzņēmēju padome”;
• par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Mežs nr. 9” Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

• par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas
iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai;
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Jaunāriņi” un „Ceplīši”
Ķekavas pagastā;
• par rezerves zemes fondā ieskaitītā nekustamā īpašuma sadali Ķekavas apvedceļa realizācijai;
• par nekustamo īpašumu Vidzemnieku iela 3 un Vidzemnieku
iela 5, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
apvienošanu;
• par ceļa zīmju uzstādīšanu Gaismas ielā 19, pie 9. korpusa, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• par katlumājas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skolas masīvs” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu SIA „Ķekavas
nami” pārvaldīšanā;
• par nekustamā īpašuma „Spiras-2” Ķekavas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu;
• par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma „Degviela” Ķekavas
pagastā pret daļu no nekustamā
īpašuma „Vidusklaņģi” Ķekavas
pagastā;
• par nomas zemes platības palielināšanu 2014. gada 17. marta
zemes nomas līgumā Nr. 2119/14/5;
• par 2016. gada 21. novembra
zemes nomas līguma Nr. 2119/16/47 termiņa pagarināšanu;
• par 2015. gada 13. aprīļa lauku
apvidus zemes nomas līguma
Nr. 21-19/15/57 termiņa pagarināšanu;
• par dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu M. T.;
• par īres līguma pagarināšanu J. C.;
• par saistošo noteikumu „Sociālā
palīdzība Ķekavas novadā” grozījumu apstiprināšanu;
• par saistošo noteikumu „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem
pakalpojumiem” grozījumu apstiprināšanu;
• par PII „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu.

Rāmavas
un Skolas ielā –
darbs pie nodošanas
ekspluatācijā

Noslēdzoties aktīvajai būvniecības sezonai, noslēgušies ielu pārbūves
darbi Rāmavas ielā Rāmāvā un Skolas ielā Baložos, uz pavasari atliekot apzaļumošanu un horizontālo apzīmējumu veikšanu. Novembrī
tiek kārtota dokumentācija, lai ielas nodotu ekspluatācijā.

foto: Velga Kūkuma

dome lēma
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Skolas iela Baložos pēc rekonstrukcijas.

Nostiprināts Ķekavas upes krasts
Noslēgušies Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas darbi Ķekavā,
pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19, k. 10.
projekta īstenošanas laikā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ietve

niekkalna ielas līdz Merķeļa ielai.
Arī Skolas ielas rekonstrukcijas
projekta ietvaros Baložos atjaunotas inženierkomunikācijas, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas
tīkli, izveidots jauns ielas apgaismojums un gājēju ietve, kā arī uzklāts jauns ielas segums.

foto: Velga Kūkuma

Krastu nostiprināšanai izmantoti
akmeņu krāvumi – gabioni. Tāpat

daudzdzīvokļu mājas pusē, izveidots
norobežojums starp upi un ceļu, kā
arī uzlabota gājēju ietve zaļajā zonā
uz tiltiņu. Šobrīd notiek darbs pie
objekta nodošanas ekspluatācijā.

Rāmavas ielas 1. kārtas rekonstrukcija notika posmā no Depkina
muižas līdz autoceļam V2. Tās laikā
izbūvēta gājēju ietve, apgaismojums
un lietus ūdens drenāža. Līdz ar to
Rāmavas iela šobrīd ir sakārtota visā
tās garumā, jo pērn atjaunošanas
darbi notika ielas posmā no Pļav-

foto: Velga Kūkuma

Rāmavas iela pēc 1. kārtas rekonstrukcijas.

Tiek atjaunota Gaismas iela
Reģistrācijas nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 11 000 eksemplāru.
Redakcijas adrese: Ķekava, Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV–2123.
Redaktore: Vineta Geka, Tālrunis: 67936044.
E-pasta adrese: avize@kekava.lv
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Iespiests: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Ķekavas novada pašvaldības interneta vietne: www.kekavasnovads.lv.
Izdevumā „Ķekavas Novads” publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

Oktobra vidū Ķekavā tika uzsākti remontdarbi Gaismas ielā,
kas ir viena no VAS „Latvijas
Valsts ceļi” īpašumā esošajām
ielām Ķekavas novadā.
Būvdarbi objektā „Valsts vietējā autoceļa V6 Ķekava–Plakanciems posma 0,00.–1,12. km se-

guma atjaunošana” tika uzsākti
oktobrī, un tos plānots pabeigt
līdz nākamā gada vasarai. Darbi
ir attiecināmi tikai uz brauktuves
seguma atjaunošanu un iespēju
robežās – lietus ūdeņu novadīšanas sakārtošanu, bet tie neparedz
jaunu ietvju, gājēju pāreju vai apgaismojuma izbūvi.
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Pirmo reizi pasniedz
Ķekavas novada uzņēmēju Gada balvas
Sākums 1. lpp.

Uzņēmēju dienu apmeklētājiem
tika piedāvāta plaša programma:
pašmāju ražotāju produktu izstāde,
uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēju
konsultācijas, digitālās meistarības
un sociālās uzņēmējdarbības meistarklases, kā arī diskusija par pašvaldības un uzņēmēju turpmākās
sadarbības iespējām.
Ar uzņēmējiem aktuālu un praktiski noderīgu informāciju dalījās
nozares eksperti. Sociālās uzņēmējdarbības meistarklasē „Kad Māte
Terēze satiek Ričardu Brensonu” par
biznesa un misijas apziņas apvienošanu stāstīja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore
Madara Ūlande. Savukārt reklāmas
un konsultāciju aģentūras „Digitālā
meistarība” radītājs Jānis Jakobs lekcijā „Praktiskās taktikas veiksmīgai
„Facebook” reklāmas kampaņai”
atklāja, kā sociālie tīkli var kļūt par
efektīvu pārdošanas kanālu.
Visas dienas garumā pasākuma
dalībnieki varēja apmeklēt Ķekavas novada uzņēmēju izstādi
ar tirdzniecību. Tās laikā ar savu
produkciju iepazīstināja deviņi
ražotāji, mājražotāji un amatnieki,
savukārt pakalpojumus un konsultācijas piedāvāja lielākie uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēji: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera, LIAA Jūrmalas Biznesa
inkubators, Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum” un pasākuma atbalstītājs „SEB banka”, kas
iepazīstināja ar biznesa zināšanu
platformu „eAkadēmija” jaunajiem uzņēmējiem. Lai stiprinātu
vietējo uzņēmēju un pašvaldības
sadarbību, Uzņēmēju dienu laikā
notika Ķekavas novada domes un
Ķekavas novada Uzņēmēju padomes (ĶNUP) diskusija, ko vadīja
žurnālists Dīvs Reiznieks. „Attīstošas uzņēmējdarbības vides
izveide Ķekavas novadā ir viena
no pašvaldības prioritātēm. Lai to

foto: Velga Kūkuma

Akcentē sociālo
uzņēmējdarbību
un digitālo meistarību

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire (centrā) un pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja Astrīda Vītola (no kreisās) pasniedz balvu Gada uzņēmējam – AS „Putnu fabrika „Ķekava””, kuru apbalvošanas ceremonijā pārstāv finanšu direktore Juta Jākobsone.

Ķekavas novada uzņēmēju gada balvas laureāti
GADA UZŅĒMĒJS
AS „Putnu fabrika „Ķekava””
Putnkopības un vistas gaļas produktu ražošanas uzņēmums šogad
svin 50 gadu jubileju. Uzņēmuma
veiksmes atslēga ir zinoša komanda,
spēja elastīgi reaģēt uz mainīgo tirgus situāciju un uzdrošināties riskēt.
GADA RAŽOTĀJS
SIA „PAA”
Viens no vadošajiem santehnikas –
vannu, izlietņu un dušas paliktņu –
ražotājiem Baltijā ar eksporta tīklu
Rietumeiropas, Austrumeiropas valstīs, Skandināvijā un Krievijā.
Atzinība – SIA „CrossChem” un
SIA „Baltās naktis”
GADA PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJS
SIA „Maxi pica”
Restorānu un mobilo ēdināšanas
vietu pakalpojumu sniedzējs ar sasniegumiem produktu klāsta attīstībā, jaunas mobilās aplikācijas ieviešanā un jaunas picērijas atvēršanā
Rīgā.
Atzinība – SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs” un SIA „Fatih”
GADA MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS
ZS „Dorītes”
Uzņēmuma veiksmes atslēga ir sadarbība – biškopim ar bitēm, ke-

izveidotu, nepieciešama skaidra
vīzija un kvalitatīvs dialogs ar uzņēmējiem un investoriem,” sacīja
domes pārstāvis, Ķekavas novada
priekšsēdētājas otrais vietnieks
Neils Kalniņš. Gatavību ciešākai

ramiķei ar mālu un pārdevējam ar
pircēju. ZS „Dorītes” liepziedu medus
2016. un 2017. gadā kļuvis par atzītāko medu Latvijā un apbalvots ar
zelta medaļu.
Atzinība – IK „Snigol” un mājražotājai Dairai Melderei
GADA EKSPORTĒTĀJS
SIA „Pindstrup Latvia”
Kūdras ieguves un substrātu ražošanas uzņēmums visu saražoto
produkciju eksportē uz 80 pasaules
valstīm. Augošākie eksporta tirgi –
Āzijas valstis, Dienvidamerika un
Ziemeļamerika.
Atzinība – AS „Putnu fabrika „Ķekava”” un SIA „CrossChem”
GADA INOVĀCIJA
SIA „Intelligent formula”
Latvijā ražots dabīgs un unikāls produkts aknu funkciju uzturēšanai,
alkohola tieksmes mazināšanai un
fiziskās labsajūtas veicināšanai. Produkta darbības laiks tirgū – 1,5 gadi.
Atzinība – SIA „DIPSTAGE” un
SIA „Jolle”
GADA LABDARIS
SIA „Pindstrup Latvia”
Uzņēmums 2016. gadā sniedzis finansiālu atbalstu Ķekavas novada
fondam 10 000 eiro apmērā, veicinot veselības atbalsta programmas

sadarbībai aptiprināja arī ĶNUP
valdes priekšsēdētāja Angelika
Bondare, paužot biedrības vēlmi
iesaistīties novada teritorijas plānošanas procesā un infrastruktūras jautājumu risināšanā.

Par ceļu un ielu tīrīšanu ziemā
Viena no pašvaldības funkcijām ir
nodrošināt pašvaldībai piederošo
ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu, kas ietver arī brauktuvju attīrīšanu no sniega.

Ķekavas pagastā pašvaldības ielas un
ceļu attīrīšanu no sniega un kaisīšanu
ar pretslīdes materiāliem, kā arī sniega izvešanu nodrošina SIA „Ķekavas
sadzīves servisa centrs”, izņemot iekšpagalmus un stāvlaukumus, kas ir SIA
„Ķekavas nami” atbildība. Savukārt
Valdlaučos gan pašvaldības ielas, gan
iekšpagalmus uztur „Ķekavas nami”.
Daugmales pagastā iekšpagalmus
uztur SIA „Ķekavas nami”, bet pārējās pašvaldībai piederošās ielas un
ceļus šajā teritorijā uztur SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

Baložu pilsētā iekšpagalmu tīrīšanu un grunts seguma ceļu uzturēšanu ziemā nodrošina SIA „Baložu komunālā saimniecība”, bet maģistrālās
asfaltētās ielas tīra SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”.
Kontakti pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina pašvaldības
ielu un ceļu uzturēšanu:
• SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” – diennakts tālr.
nr. 67937363 (var pieteikt arī ielu
apgaismojuma bojājumus visā Ķekavas novada teritorijā)
• SIA „Baložu komunālā saimniecība” – tālr. nr. 27734604
• SIA „Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centri Daugmales
un Ķekavas pagastā: Rāmavā –
tālr. nr. 67892848, Valdlaučos –

tālr. nr. 67620830, 26175205, Ķekavā – tālr. nr. 67937280, Daugmalē – tālr. nr. 29511352, 27055398
• kontaktpersona Ķekavas novada
pašvaldībā – ceļu uzraudzības speciālists, tālr. nr. 67847163.
Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti
atbilstoši visā valstī noteiktām prasībām, kas atrunātas Ministru kabineta noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli. Ķekavas novada pašvaldībai piederošo
ielu un ceļu saraksts ar uzturēšanas
klasēm ir pieejams interneta vietnē
kekavasnovads.lv, sadaļā „Pakalpojumi” – „Ceļu uzturēšana”.
Pirmie tiek attīrīti novada maģistrālie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un sko-

un Jauniešu interešu un profesionālās pilnveides programmas realizāciju. Atbalstīta Baložu kūdras
muzejdzelzceļa izveide, sacensību
„Baložu velodrošība” norise un citi
novada iedzīvotājiem nozīmīgi pasākumi.
Atzinība – SIA „Ķekavas tirdzniecības centrs” un SIA „Garozu Ķēķis”
GADA IZAUGSME
SIA „CrossChem”
Nodrošina klientus ar autoķīmijas
precēm un termināļa pakalpojumiem. Apgrozījums 2016. gadā pieaudzis par 19% (pret 2015. gadu).
Investēts uzņēmuma attīstībā –
dzelzceļa termināļa modernizācijā, jaunas ražotnes projektēšanā,
meitasuzņēmumos ārpus Latvijas.
Atzinība – SIA „Maxi pica” un
SIA „DIPSTAGE”
LIELĀKAIS
NODOKĻU MAKSĀTĀJS
SIA „MAXIMA Latvija”
Lielākais uzņēmums Baltijā un viens
no vadošajiem mazumtirdzniecības
tīkliem Latvijā izstrādājis korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju
„Atbildīgi par rītdienu”. 2016. gadā
uzņēmums nodokļos samaksājis
8 174 914,22 eiro.
Atzinība – AS „Putnu fabrika „Ķekava”” un SIA „Sanitex”

Galveno balvu saņem
putnu fabrika „Ķekava”

Lai godinātu uzņēmēju darbu un
popularizētu to devumu novadam,
šogad tika rīkota pirmā Ķekavas novada uzņēmēju Gada balva. Izvērtējot

lēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie
skolām un bērnudārziem.
Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar ceļu uzturētājiem
un sniegt informāciju par tiem pašvaldības ielu vai ceļu posmiem, kuri
nav attīrīti vai kuros nepieciešama ceļa
seguma apstrāde ar pretslīdes materiāliem. Lai ziemas iestāšanās nesagādātu raizes, Ķekavas novada atbildīgie
dienesti ir gatavi darbam, taču pašu
autovadītāju ziņā ir būt piesardzīgiem,
ievērot drošu distanci un braukšanas
ātrumu, kā arī parūpēties par sava
transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un
atbilstību lietošanai ziemā.

Privātīpašnieku ievērībai!

Ņemot vērā to, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu

56 pieteikumus, žūrijas komisija deviņām Gada balvas nominācijām izvirzīja 17 uzņēmumus. Uzņēmēju dienu
noslēguma pasākumā laureātus ar
apbalvojumiem un atzinības rakstiem
sveica Ķekavas novada domes priekšsēdētāja V. Baire un Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieka
pienākumu izpildītāja Astrīda Vītola.
Divas Gada balvas saņēma kūdras ieguves un substrātu ražošanas
uzņēmums SIA „Pindstrup Latvia”,
kas tika pasludināts par 2017. gada
eksportētāju un gada labdari. Apbalvojumu galvenajā nominācijā „Gada
uzņēmējs” saņēma putnkopības
un vistas gaļas produktu ražošanas
uzņēmums AS „Putnu fabrika „Ķekava””. Pateicoties produktu kvalitātei un atbildīgai uzņēmējdarbībai,
putnu fabrika „Ķekava” var lepoties
arī ar iegūto atzinību nominācijās
„Gada eksportētājs” un „Lielākais
nodokļu maksātājs”.
„Šis ir ļoti nozīmīgs novērtējums, jo
tieši šogad aprit 50 gadu kopš putnu
fabrikas „Ķekava” dibināšanas. Pusgadsimta garumā mūsu uzņēmuma
izaugsme ir notikusi roku rokā ar novada attīstību. Esmu gandarīts, ka putnu fabrikas „Ķekava” devums, radot
darbavietas vietējiem iedzīvotājiem,
attīstot ražošanu un eksportu un sniedzot savu pienesumu nodokļu veidā,
ir augstu novērtēts un ka šodien mēs
kopīgiem spēkiem veidojam Ķekavas
novadu par labu un konkurētspējīgu
dzīves, darba un uzņēmējdarbības
vidi,” teica AS „Putnu fabrika „Ķekava”” valdes priekšsēdējājs Andrjus
Pranckevičs. Iedvesmojot turpmākai
attīstībai, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) valdes
loceklis Andris Vanags biedrības
vārdā pasniedza balvu – dāvanu
karti uz LTRK rīkotiem semināriem
6300 eiro vērtībā – kokapstrādes uzņēmumam SIA „Mežmaļi +”.
Ķekavas novada uzņēmēju dienas
organizēja Ķekavas novada pašvaldība
sadarbībā ar Ķekavas novada Uzņēmēju padomi, pasākuma atbalstītāju
„SEB banku” un Svētku pili „4Saules”.
Sabiedrisko attiecību daļa

ielu un ceļu uzturēšanai, servitūtu un
privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu
tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar jebkuru privāto
pakalpojuma sniedzēju.
Lai iedzīvotājiem būtu vienkopus
pieejama informācija, pakalpojuma
sniedzēji, kuri ir gatavi nodrošināt
privāto ceļu tīrīšanu un uzturēšanu ziemā Ķekavas novadā, aicināti
pieteikt savu pakalpojumu Ķekavas
novada Uzņēmēju padomes sludinājumu portālā www.kekavai.lv,
sadaļā „Transports”. Tas izdarāms
arī pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, sadaļā „Sludinājumi”.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Par pašvaldības pabalstu
bērna rehabilitācijai
Ķekavas novada Sociālais dienests aicina vecākus, kuri audzina bērnu, kam noteikta invaliditāte, vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu pašvaldības
pabalstu bērna rehabilitācijai.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2015 „Pašvaldības
pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
šā pabalsta apmērs katru kalen-

dāro gadu ir līdz 250 eiro, un tas
tiek izmaksāts par bērnu, kurš
saņem medicīnisko rehabilitāciju ārstniecības iestāžu reģistrā
esošā, sertificētā institūcijā. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot
vecāku ienākumus. Sīkāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 26630328.
Ķekavas novada
Sociālais dienests

Ziedo mantas kādā no četriem
labdarības punktiem novadā
Sniedzot atbalstu līdzcilvēkiem
un piešķirot lietām otro elpu,
aicinām ziedot noderīgas mantas kādā no četriem ziedošanas
punktiem Ķekavas novadā. Ikviens iedzīvotājs var nodot apģērbu, apavus, rotaļlietas, mēbeles un citas noderīgas lietas
Baložos, Daugmalē un Ķekavā.
Ziedojot mantas līdzcilvēkiem,
tiek sniegts ne tikai materiāls atbalsts, bet arī piešķirts otrais mūžs
lietām, kas joprojām ir derīgas,
taču dažādu iemeslu dēļ nešķiet
aktuālas, piemēram, bērnu apģērbam, kas pašu bērniem kļuvis
par mazu, vai mēbelei, kurai mājā
vairs neatrodas vieta.
Apģērbu un apavus gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī saimniecības preces, rotaļlietas, skolai
derīgas lietas un pat mēbeles Ķekavas novadā var ziedot četrās vietās. Baložos, Jaunatnes ielā 1, katra
mēneša pirmajā un otrajā sestdienā var ziedot apģērbu un apavus
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Daugmalē šāds mantu ziedošanas
punkts atrodas dienas centrā „Adatiņas”, kur ziedotāji gaidīti katru
darbdienu. Ķekavā apģērbu un
dažādas derīgas mantas iespējams
ziedot divās vietās – ceturtdienās
plkst. 8.00–14.00 Ķekavas novada
pašvaldības Sociālās aprūpes centra
pagrabstāvā Gaismas ielā 19, k.8,
kā arī, iepriekš saskaņojot laikus,
labdarības biedrības „No sirds uz
sirdi” birojā Nākotnes ielā 2.
Ziedojot mantas, svarīgi atcerēties – lietai, kuru plānots atdot,
jābūt labā stāvoklī, tīrai, izmazgātai, nesaplēstai, kārtīgi salocītai vai
iepakotai. Pirms mantu nodošanas

labdarībai, vēlams pārliecināties un
rūpīgi izvērtēt, vai konkrētā lieta
tiešām ir labā stāvoklī un joprojām
pilda savu sākotnējo funkciju.
Cilvēki bieži vien pārprot labdarības galveno mērķi, atdodot visu
nevajadzīgo labdarības organizācijām. Būtiski atcerēties, ka labdarības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem,
ģimenēm konkrētās situācijās.
Šobrīd labdarības biedrība „No
sirds uz sirdi” no ziedotājiem ļoti
gaida dažādu izmēru T-kreklus,
vīriešu kreklus, sporta tērpus, kā
arī tekstila izstrādājumus un mēbeles – izvelkamu dīvānu un atpūtas
krēslus. Savukārt Ķekavas novada
pašvaldības Sociālās aprūpes centrā visbiežāk nepieciešams sezonāls
apģērbs un apavi pieaugušajiem.

Ziedošanas punkti novadā

Baložos. Jaunatnes iela 1. Kontaktpersona: Ļiļa Jaksa, tālr. nr.
26786891
Daugmalē. Dienas centrs „Adatiņas”, „Adatiņas”, pagrabstāvs. Kontaktpersona: Līga Voldeka, tālr. nr.
29351095.
Ķekavā. Sociālās aprūpes centrs,
Gaismas iela 19, k. 8, pagrabstāvs.
Labdarības biedrība „No sirds uz
sirdi”, Nākotnes iela 2. Kontaktpersona: Līga Uzulniece, tālr. nr.
26667444. Mājaslapa: www.nsus.lv
Mantas, kuras plānots ziedot,
vislabāk ir iepakot viegli pārvietojamos iepakojumos – apģērbu,
apavus un tekstila izstrādājumus
vēlams ievietot vidēja izmēra iepirkumu maisiņos. Aicinām ņemt
vērā, ka lietas uz ziedošanas punktiem ir jānogādā pašiem.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Noslēdzies projektu konkurss
„Savam novadam”
Noslēdzies Ķekavas novada fonda
rīkotais 2017. gada projektu konkurss „Savam novadam”. Šogad
konkursam tika iesniegti astoņi
projektu pieteikumi. Projekta
konkursa vērtēšanas komisija un
fonda padomes dalībnieki, izvērtējot projektu pieteikumus, nolēma piešķirt finansējumu četriem
vides labiekārtošanas projektiem.

Lai atlasītu labākos projektus, būtisks
faktors ir iesniegto pieteikumu atbilstība pirmajā Ķekavas novada iedzīvotāju forumā paustajām idejām, kas
ilgtermiņā var sniegt labumu pēc iespējas lielākai novada iedzīvotāju daļai. Šogad par labākajiem projektiem
atzītas četras iniciatīvas labiekārtot
un padarīt ērtāku apkārtējo vidi.

Vides sakārtošana
Ķekavas ciema

Projekta ietvaros Ķekavas ciema
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku rajonā uzstādīs četras suņu ekskrementu urnas ar maisiņiem. Lai izvēlētos
atbilstošākās urnu uzstādīšanas
vietas, projekta pieteikuma sagatavošanas laikā notika konsultācijas
gan ar Ķekavas novada pašvaldības

Vides daļas speciālistiem, gan ar
daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem.

Mellupu iedzīvotāju
pulcēšanās vietas
zaļās zonas labiekārtošana

iespēju piedalīties fiziskajās aktivitātēs vienlaicīgi gan mazuļiem un
viņu vecākiem, gan jauniešiem.

Cietās pamatnes ieklāšana
atkritumu konteineru
Mellupu sociālā māja ir vieta, kur novietnes laukumam
iedzīvotāji no Mellupiem, Plakanciema un Dzērumiem pulcējas un
saturīgi pavada brīvo laiku. Lai pulcēšanās vietu padarītu skaistāku,
par projektā piešķirto finansējumu
Mellupu iedzīvotāji un sociālās mājas darbinieki iegādāsies košumkrūmu un dekoratīvo augu stādus,
kurus iestādīs pašu spēkiem.

Bērnu laukumiņa
paplašināšana
Baložos, Bērzu ielā 7

Īstenojot projektu, Bērzu ielas
7. nama iedzīvotāji vēlas paplašināt
bērnu rotaļu laukumiņu un uzstādīt vairākus āra trenažierus. Šobrīd
pie mājas ir uzstādīti – smilšu kaste,
atsperu šūpoles un vienkāršs rotaļu
laukuma komplekss, kas piemērots
tikai bērniem līdz skolas vecumam.
Par projektam piešķirto finansējumu iedzīvotāji iegādāsies un uzstādīs pirmo āra trenažieri, radot

Labiekārtojot publiski pieejamu
vides infrastruktūru, pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baložos,
Smilšu ielā 2, tiks atjaunota cietā
seguma pamatne atkritumu konteineru novietnes norobežojumā, kas
atvieglos darbu atkritumu apsaimniekotājiem un padarīs ērtāku atkritumu iznešanu nama iedzīvotājiem.
Projekta konkursa „Savam novadam” budžetu veido pasākuma
„Labdarības bumbu rallijs” laikā
iedzīvotāju saziedotie līdzekļi, kā arī
fonda padomes dalībnieku personīgie ziedojumi. Fonds izsaka pateicību visiem ziedotājiem un projekta
konkursa dalībniekiem. Tie projekti, kurus ierobežotā finansējuma
dēļ šoreiz nebija iespējams atbalstīt,
tiks saglabāti iedzīvotāju labo darbu
„lādītē”, lai šīs ieceres īstenotu brīdī,
kad radīsies tāda izdevība.
Ķekavas novada fonds

Pārvietojoties pa ielām tumšajā laikā,
jāvelk atstarojošs apģērbs
Ar katru brīdi dienas gaisma kļūst
aizvien īsāka, un tumšie rīti un vakari jau kļūst par ierastu mūsu ikdienu. Un tieši šajā laikā īpaša uzmanība ir jāpievērš savai drošībai,
pārvietojoties pa ielām un ceļiem.
Īpaši bīstama ir pārvietošanās gar
neapgaismotu ceļa nomali diennakts tumšajā laikā. Savas dzīvības glābšanā šeit liela nozīme ir
atstarojoša apģērba lietošanai.
Ja iepriekš gājējam vai velobraucējam pietika vien ar atstarotāju
lietošanu pie apģērba vai transportlīdzekļa, tagad atbilstoši grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos
diennakts tumšajā laikā, ja ceļš
nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz
brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar
labi redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem.
Mēs visi tumsā redzam sliktāk,
pat ja to negribam atzīt. Redzes
asums tumsā samazinās par 90%.
Sliktāk var noteikt tuvojošos transportlīdzekļu attālumu un ātrumu.
Sevišķi grūti autovadītājiem ir ieraudzīt kājāmgājējus un riteņbraucējus. Situāciju pasliktina tas, ka
gājēji tic – ja viņi redz apgaismoto
automašīnu, arī transportlīdzeklī
braucošie var redzēt viņus. Taču
autovadītājs kājāmgājēju vai velosipēdistu bieži vien pamana tikai
pēdējā brīdī.
Kā liecina pētījumi, autovadītājs
gājēju bez gaismu atstarojošas vestes
uz ceļa pamana tikai 25–40 metru
attālumā. Ja vadītājs brauc ar ātrumu 90 km/h, šo ceļa posmu viņš veic

1–2 sekundēs, kas ir pārāk mazs laika sprīdis, lai reaģētu un apbrauktu
gājēju. Atstarotāja atspīdināto gaismu autovadītājs pamana 140 metru attālumā, ja transportlīdzeklim
ir ieslēgti tuvās gaismas lukturi, bet
400 metru attālumā, ja ieslēgti tālās
gaismas lukturi. Atstarojošā veste
cilvēku padara 5–10 reizes pamanāmāku, kas ļauj autovadītājam gājēju
pamanīt un nepieciešamības gadījumā nobremzēt un apbraukt.
Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību atstarojošo apģērbu lietošanai,
pārvietojoties pa ielām un ceļiem
diennakts tumšajā laikā, Reģionālā
pašvaldības policija oktobra beigās
uzsāka akciju „Esi redzams!”, kas
turpināsies visu novembri. Tās laikā pašvaldības policijas darbinieki

veiks izglītojošo darbu, kā arī iespēju robežās dāvās gājējiem atstarojošās vestes.
Lai gan par minēto Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzēta atbildība, proti,
par gājējiem noteikto pienākumu
pārkāpšanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu 7–30 eiro
apmērā, Reģionālā pašvaldības
policija uzsver, ka tā primāri veic
profilaktisko un skaidrojošo darbu,
lai novadnieki izprastu, ka, valkājot
atstarojošu vesti, viņi paglābj sev
dzīvību, atrodoties tumsā uz ielas
vai ceļa nomales. Soda uzlikšana
nav pašmērķis.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Latvijas skaistāko
lauku saimniecību vidū arī mūsējie

Konkursā „Skaistākās lauku
saimniecības” atzinību guvusi
arī Ķekavas novada Plakanciemā
iekoptā Raimonda un Līgas Brodužu saimniecība „Mežauļi”, kas
plašāk pazīstama kā zirgaudzētava „Dabas zirgi”. Kopumā apbalvotas desmit lauku saimniecības.
Konkursā varēja piedalīties ikviens Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks, pārvaldnieks vai
cita pilnvarota persona, kura veic
lauksaimniecisko darbību un kura

ir izveidojusi skaistu un sakoptu
lauku sētu. Konkursā tika vērtēts
gan saimniecības tēls, sākot no ceļa
rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan
tas, kā saimniekošana sadzīvo ar
koptu dārzu.
Konkursu jau septīto gadu organizē vadošais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā „Food Union” un
vienīgais lauku dzīvesstila žurnāls
Latvijā „IEVAS Māja”.
Sabiedrisko attiecību daļa

Informācija zvejniekiem
Aicinām Ķekavas novada zvejniekus līdz 1. decembrim pieteikties brīvo rūpnieciskās
zvejas rīku limitu izmantošanai 2018. gadam atbilstoši
30.11.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

Ķekavas novada teritorijā
2018. gadam pieejami šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – viens murds, Rīgas HES
ūdenskrātuvē – 12 murdi (pašpatēriņam). Sīkākai informācijai
lūdzam zvanīt Vides un labiekārtošanas daļai uz tālruņa numuru
67936039.
Vides un labiekārtošanas daļa

Noslēgusies Ķekavas parka
pirmās kārtas būvniecība
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu realizēts
2016. gada vasaras nogalē uzsāktais Ķekavas parka pirmās
kārtas būvniecības projekts,
kura ietvaros labiekārtota
1,5 hektāru plaša teritorija
starp Rīgas ielu, Skolas ielu,
mazo stadionu un Ķekavas upi.
Parka teritorijā izbūvēts bruģa seguma gājēju ceļš aptuveni 450 metru garumā un teju
120 metru gara koka laipa ar paplatinājumiem, kur novietoti soli
Ķekaviņas plūduma vērošanai.
Pie stadiona Skolas ielā izbūvētas
kāpnes un panduss, atvieglojot
pārvietošanos ar velosipēdiem
un bērnu ratiņiem. Savukārt otras jaunizbūvētās kāpnes ved uz
parka ieejas laukumiņu pie Doles
Tautas nama, no kura paveras
plašs skats uz labiekārtoto teritoriju un Ķekavas upīti.

Upes krasta teritorija līdz šim
bija grūti pieejama un maz izmantota. Noslēdzoties pirmās
kārtas būvniecībai, iegūta jauna telpa atpūtas iespējām svaigā gaisā. Tagad gar līkumoto
Ķekavas upītes malu ved ceļš,
nodrošinot jaunu, ērtu, drošu
un ainaviski pievilcīgu pastaigu
maršrutu.
Parka teritorijā iestādīti dažādi kokaugi – kļavas, ievas, kizili,
pīlādži, vītoli un melnalkšņi –
un iekoptas vairākas dekoratīvo stādījumu dobes aptuveni
700 kvadrātmetru platībā. Pirmie ziedi parka apmeklētājus
priecēja jau šovasar. Stādiem
labāk ieaugoties, tie ziedēs vēl
krāšņāk.

Projekts Nr. 16-04-AL09A019.2201-000001 „Ķekavas parka izveide, 1. kārta” tika īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Pašvaldībai piešķirtais publiskais finansējums
45 000 eiro apmērā ieguldīts gājēju ceļa un parka apgaismojuma
izbūvē. Ķekavas parka pirmās
kārtas būvniecību veica uzņēmums AS „Siguldas būvmeistars”.
Attīstības daļa

Par siltumenerģijas tarifu Baložos
Pēdējā laikā Baložu iedzīvotājus satrauc informācija par siltumenerģijas tarifa celšanu. Šā
gada 28. septembrī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome
apstiprināja jaunu SIA „Baložu
siltums” saražotās siltumenerģijas tarifu, kas stājās spēkā
šā gada 1. novembrī. Jaunais
tarifs bija pieaudzis par 20%,
salīdzinot ar iepriekšējo.

Līdz šā gada 1. jūlijam SIA ,,Baložu siltums” aktīvi izmantoja
valsts atbalstu koģenerācijai un
atjaunojamajiem resursiem, kas
arī ļāva noteikt zemākus tarifus
un uz atbalsta pasākumu rēķina
neveikt ražošanas modernizāciju.
SIA „Baložu komunālā saimniecība” (BKS), kas ir siltumenerģijas piegādātājs Baložu iedzī-

votājiem saskaņā ar 2003. gadā
noslēgto trīspusējo līgumu ar Baložu pilsētu un SIA „Baložu siltums”, jau oktobrī iesniedza tarifu pārrēķinu, vienlaikus norādot,
ka cer, ka nākotnē izdosies atrast
efektīvākus veidus siltumenerģijas iegādei un apkures izmaksas
iedzīvotājiem izdosies samazināt.
Tādēļ 2. novembrī BKS iesniedza
pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā par SIA „Baložu siltums”
tarifu apstrīdēšanu, jo, kā norādīts
pieteikumā, BKS pastāv pamatotas šaubas, ka apstiprinātais tarifs
ir ekonomiski pamatots. Ķekavas
novada domes deputāts Olafs Klūdziņš ir pārliecināts, ka tiesas lēmums būs labvēlīgs: „Ir aizdomas,
ka SIA „Baložu siltums” darbība
14 gadu garumā ir bijusi ārkārtīgi
nesaimnieciska, tādēļ ceru, ka tiesa ņems šo faktu vērā un atjaunos

iepriekšējo siltumenerģijas tarifu.
Tas ir absolūti nepieņemami, ka
iespējamas siltumenerģijas piegādātāja nesaimnieciskas rīcības dēļ
Baložu iedzīvotājiem tik ļoti pieaug maksa par siltumu. Mēs kopā
ar BKS turpināsim veikt visas nepieciešamās darbības, lai šo maksu
samazinātu.”
7. novembrī Administratīvā
apgabaltiesa nolēma pieņemt
BKS pieteikumu par Regulatora noteiktā tarifa atcelšanu un
ierosināt administratīvo lietu.
Saskaņā ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu lūgums par Regulatora lēmuma apturēšanu tiks
izskatīts 2017. gada 1. decembrī
rakstveida procesā.
Baiba Goba,
domes priekšsēdētajas
preses sekretāre

Par vēlētāju likumprojektu parakstīšanu
Ķekavas novada pašvaldībā tiek
nodrošināta iespēja Latvijas pilsoņiem parakstīties par vēlētāju
likumprojektiem, kas reģistrēti
Centrālās vēlēšanu komisijas
interneta vietnes www.cvk.lv sadaļā „Vēlētāju iniciatīvas”.
Pašlaik var parakstīties uz trim
aktuālajām vēlētāju iniciatīvām:

• Likums par 2012. gada 8. novembra likuma „Grozījumi
likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu””
atcelšanu;
• grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”;
• Saeimas atsaukšanas ierosināšana.

Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams arī Ķekavas novada bāriņtiesā, kura veic notariālas
darbības. Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam
ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās
bāriņtiesas darbības teritorijā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Konkursā „Sējējs 2017”
balvu saņem Daugmales mazpulks
13. oktobrī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas organizētā
konkursa „Sējējs 2017” laureātus
un veicināšanas balvu saņēmējus.

Šogad laureāta nosaukumu, diplomus
un balvas piešķīra astoņās konkursa
nominācijās. Nominācijā „Rītdienas
sējējs – mazpulks” vienu no veicināšanas balvām saņēma Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte”, kura vadītāja ir
Zinaida Matisone. Konkursa „Sējējs”

apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par
vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga
darba apliecinājuma zīmi.
Sabiedrisko attiecību daļa

Kultūra

2017. gada 14. novembris | Ķekavas Novads

7

Ķekavas Mākslas skolas
„Viens no simta” –
absolvents
deju kolektīvam „Baloži” triennālē Tallinā
desmitā jubileja

foto: Velga Kūkuma

Līdz 3. decembrim Tallinā notiek starptautiskā laikmetīgās mākslas
triennāle „Eksperimenta!”, kurā jaunie autori no 10 valstīm prezentē savus darbus par tēmu „Māksla un ekonomika”. Latviju izstādē
pārstāv 11 jaunieši ar deviņiem īpaši triennālei veidotiem darbiem,
un to vidū arī Ķekavas Mākslas skolas absolvents Stefans Pavlovskis
(attēlā) ar darbu „Zīmoli un pieredzes”.

foto: R. Lielbriedis, Z. ozoliņa-šneidere

Jubilejas koncertā „Viens no simta”.
„Es redzu – stāv vīri pelēkos
vadmalas svārkos, ir 2017. gads,
dimd Baloži, un desmitie Baložu jubilejas svētki ir izdejoti!” –
ar šādiem vārdiem, atskanot
pirmajiem dziesmas „Manai
Dzimtenei” akordiem, vadītājs
noslēdza vidējās paaudzes deju
kolektīva „Baloži” 10. jubilejas
koncertu „Viens no simta”.

tīva vēsturē, dažādās „Baložu”
dzīves aktivitātēs, tādējādi uzzinot un saprotot, ko tad īsti „Baložiem” nozīmē svinēt dzīvi kopā.
Arī pasākuma vadītājs – aktieris
Andris Bulis – nebija nejauša izvēle, bet gan draudzīgs atbalsts
kolektīvam, jo, kā pasākuma gaitā noskaidrojās, kādā no seriāla
„Viņas melo labāk” epizodēm ir
nofilmējušies gandrīz puse „Baložu” dalībnieku, par masu skatiem nemaz nerunājot.
Koncerta pirmajā daļā uzstājās paši jubilāri, izdejojot astoņas
krāšņas dejas, kuras visa koncerta garumā skanīgi papildināja
burvīgās kokļu skaņas Baložu
Kultūras nama koklētāju ansambļa „Sakta” izpildījumā. Par to
Baložu dejotāji saka lielu paldies
koklētājām un ansambļa vadītājai
Inesei Kraucei.
Otrajā daļā savus deju priekšnesumus sniedza draugu kolektīvi no Rīgas – „Bānītis” un

„Svinam dzīvi kopā,” – tā par
sevi saka deju kolektīva „Baloži”
dalībnieki, šā gada 21. oktobrī
svinot desmit skaistus deju soļu
gadus. „Viens no simta” – tā tika
nosaukts „Baložu” jubilejas koncerts, jo, lai gan dalībnieki, kas
„Baložos” dejo kopš kolektīva
izveidošanas pirmās dienas, ir
tikai seši un koncertmeistare Ināra Laure, kopā visu pastāvēšanas
laiku deju soļus kolektīvā ir izmēģinājuši 100 „balodīši”.
Koncertā ikvienam klātesošajam bija iespēja ielūkoties kolek-

„Sidrabi”, kā arī draugi no Valdemārpils – „Krišjānis”. Bez dejotājiem sveicēju vidū bija arī pašmāju draugi – jauniešu vokālais
ansamblis „Vivo”, vadītāja Ieva
Janiševa.
Koncerta izskaņā „Baloži” izdejoja lepno „Es mācēju danci
vest” un kopā ar viesiem izdziedāja savu mīļāko dziesmu „Manai Dzimtenei”. Koncerts ir izskanējis, bet kopā būšanas prieks vēl
ilgi sildīs dejotāju sirdis.
VPDK „Baloži” kopā ar vadītāju Mārtiņu Ezeriņu, repetitori
Ilonu Bogdanovu un koncertmeistari Ināru Lauri saka lielu
paldies ikvienam, kurš svētku
dienā bija kopā ar viņiem, bet jo
īpaši kolektīva pirmajai vadītājai
Regīnai Grebežniecei un bijušajai
vadītājai Andai Kirilovai. Lai ražīga, skaista un koncertiem bagāta arī nākamā desmitgade!
Elita Širsone

Starptautiskās laikmetīgās mākslas
triennāles „Eksperimenta!” atklāšana notika 20. oktobrī Tallinas
Mākslas zālē, un tajā būs apskatāmi
vairāk nekā 70 darbi, kurus radījuši jaunie autori (vecumā no 14 līdz
21 gadiem) no Vācijas, Krievijas,
Brazīlijas, Slovēnijas, Kanādas, Turcijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas. Atklājot izstādi, Igaunijas
Mākslinieku savienības prezidents
Vano Allsalu izcēla jauno autoru
darbu īpaši augsto māksliniecisko
kvalitāti: „Esmu pārsteigts par to,
cik daudzpusīgs ir jauno mākslinieku redzējums un cik dažādas ir
pieejas gan personiskiem jautājumiem, gan globālām problēmām.”
„Starptautiskā laikmetīgās mākslas triennāle „Eksperimenta!” ir
vērienīgs mākslas pasākums jauniešiem, kas ir kā atspēriena punkts
jaunām idejām un eksperimentiem
laikmetīgās mākslas laukā. Varētu
teikt, ka tā ir „mazā Venēcijas bien-

nāle” jauniešiem,” stāsta Latvijas
Nacionālā kultūras centra vizuālās
mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča. Latvijas jaunie autori meklējuši
izteiksmes veidus, kā paust savu
attieksmi, reflektējot par laiku, naudu, materiālo pasauli, sabiedrību,
un izcelt tās vērtības, kuras pašiem
šķiet nozīmīgas un aktuālas šobrīd.
Dalība laikmetīgās mākslas triennālē
jauniešiem nozīmē jaunu, starptautisku pieredzi, kā arī iespēju saprast
laikmetu savu vienaudžu acīm. Jaunie mākslinieki no Latvijas starptautiskajā laikmetīgās mākslas triennālē
piedalās jau trešo reizi. Latvijas pārstāvniecību šajā pasākumā organizē
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
„Eksperimenta!” ietvaros notika
arī starptautiska fotodarbnīca un
daudzveidīgi izglītojoši pasākumi.
Zīle Ozoliņa-Šneidere,
Ķekavas Mākslas skolas
skolotāja

Dziesmu ciklā „Putnu bari”
prezentē Ķekavas novadu

Jūtu un sirds koncerts „Nāc līdzās!”

Vokālais ansamblis „Jūti”.
2. novembrī Ķekavas Kultūras
namā notika vokālā ansambļa
„Jūti” skaņdarba „Putni bari”
video prezentācija.

foto: Velga Kūkuma

Ar viņiem kopā koncertēja kultūras nama jauktais koris „Mozaīka”
un jauniešu ansamblis „Jūti”. Visi
līdzās bija jau otro reizi Ķekavā, un
izskanēja vēlme, ka tas varētu kļūt
par tradīciju.
Esot šādā koncertā, tu apzinies to,
kas tev ir dots: redzēt, dzirdēt, sajust, saprast un staigāt. Kaut kas no
tā visa liegts kora jauniešiem. Neba
velti kora nosaukumā ir aicinājums

foto: Velga Kūkuma

Antuans de Sent-Ekziperī reiz teicis: „Īsti mēs redzam tikai ar sirdi.
Būtiskais nav acīm saredzams.”
Un šāds jūtu un sirds koncerts
saulainā 22. oktobra pēcpusdienā
notika Ķekavas kultūras namā,
kad uzstājās koris „Nāc līdzās!”,
kurā dzied jaunieši ar īpašām vajadzībām – neredzīgi, ar kustību
un intelekta traucējumiem.

Mirklis no koncerta Ķekavas kultūras namā.
nākt līdzās un sniegt palīdzīgu
roku. Kora „Nāc līdzās!” galvenais
balsts un mākslinieciskais vadītājs
ir diriģents Rūdolfs Bērtiņš. Paldies

viņam par cēlo darbu un mūsu kolektīviem par atsaucību nākt līdzās!
Ķekavas kultūras nams

Skaņdarbs rakstīts vokālajam ansamblim „Jūti” 10 gadu jubilejā –
20 minūšu garš Lauras Gustovskas dziesmu cikls „Putnu bari” ar
Aspazijas dzeju, piedaloties flautai, arfai un akordeonam. Video ir

redzamas Ķekavas novada skaistās vietas – Baložu priežu meža
reljefs, Valdlauču pļavas, Rāmavas
muižas parka poētika, Daugmales
pilskalna varenais virsskats, Plakanciema zirgi un Ķekavas dzirnavu drupas. Skaņdarba video tapis ar Ķekavas novada pašvaldības
līdzfinansējumu.
Sabiedrisko attiecību daļa
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jubilāri

dzimtsarakstu nodaļas informācija

Ķekavas novadā
2017. gada novembrī

2017. gada oktobrī
Reģistrēti 16 mirušie:
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

Ārija Brūna......................................(1933)

Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, māt!
(K. Apškrūma)

Esam skumjās kopā
ar mūsu kolēģi Lindu Zaķi,
vīru pēkšņi aizsaulē aizvadot.

Leonida Drozdova.........................(1944)
Andris Gorbunovs.........................(1957)
Aldis Jurģelis..................................(1959)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Uldim Bautrim un viņa tuviniekiem,
māti mūžībā aizvadot.

Ķekavas novada
pašvaldības kolektīvs

Jānis Kazeks....................................(1917)
Jurijs Krasovskis...........................(1965)

Ķekavas novada sporta skolas kolektīvs

Hermīne Krastiņa.........................(1932)
Jevgenija Larčenko.......................(1920)

Jēzus Kristus saka:
„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic man,
nemirs nemūžam.”
(Jņ 11:25)

4. novembrī mūžībā aizsaukta
Alma Plostiņa – saprotoša,
uzticama, zinoša un pašaizliedzīgi
kalpojoša mūsu draudzes māsa,
mīloša sieva, mamma
un vecmāmiņa.

Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.
(I. Ziedonis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei.
Pieminam Almu Plostiņu
ar vissiltākajām atmiņām.

Doles-Ķekavas ev. lut. draudze
izsaka visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.

Jaunais Miltu teātris

Ķekavas pagastā
98 gadu jubileju svin
Hermīne Brigmane
95 gadu jubileju svin
Skaidrīte Šendo
90 gadu jubileju svin
Mirdza Krieva
Marija Filoņenko
Staņislavs Pudāns
Ernestīne Daugule
85 gadu jubileju svin
Leontīne Ķibilde
Jansone Rita
80 gadu jubileju svin
Voldemārs Serpāns
Leontīne Kļava
Skaidrīte Elksnīte
Ādolfs Jegorovs
Nina Ivanova
Elga Auziņa
Baložu pilsētā
90 gadu jubileju svin
Aleksandrs Kozlovs
85 gadu jubileju svin
Mirdza Sproģe
Olga Šoldra
Daugmales pagastā
95 gadu jubileju svin
Proskovja Manuilova

adventa pasākumi
Doles-Ķekavas
ev. lut. draudzes
Mūžības svētdienas,
Adventa
un Ziemassvētku
dievkalpojumi
Mūžības svētdiena
(Svecīšu vakars)
Ķekavas kapos
26. novembrī plkst. 17.00
1. Adventes
dievkalpojums
3. decembrī plkst. 10.00
Muzicēs Rīgas Tehniskās
universitātes jauktais koris „Vivere”
Diriģents Gints Ceplenieks
2. Adventes
dievkalpojums
10. decembrī plkst. 10.00
Piedalīsies bērnu un jaunatnes
radošo spēju attīstības centra
grupa „Namiņš”
Vadītāja Līga Taube
3. Adventes
dievkalpojums
17. decembrī plkst. 10.00
Piedalīsies Ķekavas Kultūras nama
vokālais ansamblis „Cīrulītis”
Vadītāja Ilze Millere

Koncerts „Ziemassvētki
cauri gadsimtiem”
17. decembrī plkst. 19.00
Muzicēs: vokāls Endija Rezgale,
ērģelniece Jana Zariņa, flautiste
Elza Bleikša, vijolniece Līva Tomiņa
Biļetes cena: 7 eiro
4. Adventes
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 10.00
Dziedās draudzes ansamblis
Vadītāja Danuta Eltermane
Ziemassvētku vakara
dievkalpojums
24. decembrī plkst. 18.00
Muzicēs Ķekavas kultūras nama
vokālais ansamblis „Jūti”
Vadītāja Antra Dreģe
Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00
Dziedās draudzes ansamblis
Vadītāja Danuta Eltermane

Sporta pasākumu un sacensību kalendārs
Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

15. novembrī
16. novembrī
17. novembrī
17. novembrī
19. novembrī
22. novembrī
24. novembrī
25. novembrī
25. novembrī
25. novembrī
25. novembrī
26. novembrī
26. novembrī
26. novembrī
26. novembrī
26. novembrī
27. novembrī
29. novembrī
1. decembrī
1. decembrī
2. decembrī
3. decembrī
3. decembrī
3. decembrī
3. decembrī
8. decembrī
9. decembrī
9. decembrī
10. decembrī
10. decembrī
10. decembrī
10. decembrī
10. decembrī
11. decembrī

20.00–21.30
17.15–19.00
19.00–24.00
20.00–22.00
12.00–17.00
20.00–21.30
19.00–24.00
10.00
11.00–19.00
13.00–18.00
19.00–21.00
11.00–11.50
11.50–12.40
12.40–13.30
13.30–14.20
16.00–18.00
21.00–22.30
20.00–21.30
19.00–24.00
21.00–23.00
13.00–22.00
11.00–11.50
11.50–12.40
12.40–13.30
13.30–14.20
20.00–22.00
8.00–20.00
13.00–18.00
11.00–11.50
11.50–12.40
12.40–13.30
13.30–14.20
16.00–18.00
21.00–22.30

Ķekavas vidusskolas sporta zālē
Ķekavas sporta klubā
Ķekavā, Skolas ielā 2
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas vidusskolas sporta zālē
Daugmales multifunkcionālajā centrā
Baložu vidusskolā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas vidusskolas sporta zālē
Ķekavas vidusskolas sporta zālē
Daugmales multifunkcionālajā centrā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas sporta klubā
Baložu vsk. sporta kompleksā
Baložu vsk. sporta kompleksā
Baložu vsk. sporta kompleksā
Baložu vsk. sporta kompleksā
Ķekavas sporta klubā
Ķekavas vidusskolas sporta zālē

Maxibasketbols 55+ vīrieši Ķekava–Garkalnes novads
Latvijas čempionāts florbolā U14 (zēni) Ķekavas Bulldogs–Ulbroka
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē Zolīte, 1. posms
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava/Optibet–RSU
Latvijas čempionāts florbolā U9 (zēni) sabraukums
Maxibasketbols 50+ vīrieši Ķekava–Rīgas Satiksme
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē Zolīte, 2. posms
Latv. individuālās ceļu satiksmes dalībn. sacensības „Baložu Velodrošība 2017”, 4. posms
Ķekavas novada sacensības galda tenisā
Latvijas čempionāts florbolā U10 (zēni) sabraukums
„ELVI” līgas spēle florbolā (vīr.) Ķekava–Rubene
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FK Daugmales dadzis–FC Ķengarags
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FK Ķekava–FK NAUDA
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā Kadaga/Ķekava ASK–FK Mārupe
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā Antidopings–Trilines Poligrāfija
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle florbolā (siev.) Ķekavas Bulldogs–Rēzeknes BJSS
„Olybet” darba dienu basketbola līga (vīr.) ISG/Ķekava–CBF Binders
Maxibasketbols 45+ vīrieši Ķekava–SC Group
Ķekavas novada čempionāts kāršu spēlē Zolīte, 3. posms
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–BJBS Rīga/DSN /Sporta bode
Boksa sacensības „Ķekavas boksa cīņas”
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā Trilines poligrāfija–FK Mārupe
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FK NAUDA–Antidopings
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FK Ķekava–FK Daugmales dadzis
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FC Ķengarags-Kadaga/Ķekava ASK
Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas spēle BK Ķekava–SC Mēmele/Bauskas BJSS
Latvijas kausa izcīņa novusā sievietēm un vīriešiem
Latvijas čempionāts florbolā U11 (zēni) sabraukums
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā Trilines poligrāfija–FK Ķekava
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FC Ķengarags–FK NAUDA
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā FK Mārupe–FK Daugmales dadzis
Ķekavas novada čempionāts telpu futbolā Antidopings–Kadaga/Ķekava ASK
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle florbolā (siev.) Ķekavas Bulldogs–Rēzeknes BJSS
„Olybet” darba dienu basketbola līga (vīr.) ISG/Ķekava–Rīdzene/Sportapunkts.lv

Mirdza Meldriņa...........................(1931)
Egons Nore......................................(1942)
Reģistrēti 20 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Pēteris, Kerija, Alīna, Martins,
Gļebs, Pauls, Anna, Ivans, Silvija,
Melānija, Marks, Stefānija, Oskars,
Grēta, Gustavs, Lote, Marimija,
Markuss, Kārlis, Vendija Laura.
Noslēgtas piecas laulības,
t.sk. divas baznīcā.

Konstancija Pilvere......................(1936)
Anna Rudzāte.................................(1931)
Valentīna Rukmane.....................(1935)
Pēteris Spūlis..................................(1929)
Jānis Vrubļevskis..........................(1928)
Silvija Zaķe......................................(1940)

Plānojumi
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Paziņojums par lokālplānojuma projekta „Ledenīte”
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017. gada numu izskatīšanas sapulce notiks
26. oktobrī pieņēmusi lēmumu 2018. gada 11. janvārī plkst. 18.00
Nr. 2. § 1. „Par lokālplānojuma te- Ķekavas novada pašvaldības admiritorijas plānojuma grozījumiem nistrācijas ēkā (35. kab.) Gaismas
nekustamajā īpašumā „Ledenīte” ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagasĶekavā, Ķekavas novadā, nodošanu tā, Ķekavas novadā).
publiskajai apspriešanai un atzinu- Ar lokālplānojuma redakcijas mamu saņemšanai”.
teriāliem var iepazīties Ķekavas
Lokālplānojuma mērķis ir terito- novada pašvaldībā, Ķekavas norijas plānotās (atļautās) izmanto- vada pašvaldības tīmekļa vietnē
šanas maiņa no lauksaimniecības www.kekavasnovads.lv un Latvijas
teritorija (L), satiksmes infra- ģeotelpiskās informācijas portāla
struktūras objektu teritorija (TL), www.geolatvija.lv sadaļā „Teritoriatklāto telpu (zaļās) teritorijas jas attīstības plānošana”. Rakstisparku un rekreācijas teritorijas kus priekšlikumus var iesniegt (vai
apakšzonējuma (ZA2) uz publiskās nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada
apbūves teritoriju (P), transporta pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19,
infrastruktūru (TR), dabas un apstā- k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķedījumu teritoriju (DA). Lokālplānoju- kavas novads, LV-2123) vai Latvijas
ma redakcijas publiskās apsprieša- ģeotelpiskās informācijas portāla
nas laiks: no 2017. gada 21. novembra www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorilīdz 2017. gada 19. decembrim. jas attīstības plānošana”. NeskaidrīInformācija par publisko apsprie- bu gadījumā iespējams vērsties Ķešanu pieejama Ķekavas nova- kavas novada pašvaldībā (35. kab.,
da pašvaldības tīmekļa vietnē tālr. nr. 67847161). Apmeklētāju
www.kekavasnovads.lv,
Ķeka- pieņemšana notiek pirmdienās
vas novada informatīvajā biļete- plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās
nā „Ķekavas Novads” un Latvijas
plkst. 14.00–19.00.
ģeotelpiskās informācijas portāla Tiks pieņemti rakstiski iesnieguwww.geolatvija.lv sadaļā „Teritori- mi un priekšlikumi, kas iesniegti
jas attīstības plānošana”.
līdz publiskās apspriešanas beiPubliskās apspriešanas sanāksgām. Ja priekšlikumu iesniedzējs
me notiks 2017. gada 7. decembrī
vēlas saņemt rakstisku atbildi,
plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvalpar to jānorāda iesniegumā.
dības administrācijas ēkā (24. kab.)
Iesniegumā jānorāda: fiziskām
Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķeka- personām – vārds, uzvārds, dzīvas pagastā, Ķekavas novadā.
vesvietas adrese; juridiskām perPubliskās apspriešanas laikā saņem- sonām – nosaukums, adrese, reģisto priekšlikumu un institūciju atzitrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma Mazā Rāmavas iela 5 Valdlaučos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
apspriešanas
sanākspašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19,
Ķekavas novada dome 2017. gada Publiskās
me notiks 2017. gada 30. novembrī
9. novembrī pieņēmusi lēmumu
k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekaplkst. 18.00 Ķekavas novada pašval- vas novads, LV-2123) vai Latvijas
Nr. 2 § 1. „Par detālplānojuma Mazā
Rāmavas iela 5 Valdlaučos, Ķekavas dības administrācijas ēkā (24. kab.) ģeotelpiskās informācijas portāla
Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
pagastā, Ķekavas novadā, projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai un pagastā. Publiskās apspriešanas laikā attīstības plānošana”. Neskaidrību
saņemto priekšlikumu un institūciju
gadījumā iespējams vērsties Ķekainstitūciju atzinumu saņemšanai”.
vas novada pašvaldībā (35. kab.) vai
Detālplānojuma mērķis ir zemes ga- atzinumu izskatīšanas sapulce notiks
2017. gada 21. decembrī plkst. 18.00 zvanīt uz tālr. nr. 67847161 (Andris
bala sadalīšana un tirdzniecības obĶekavas novada pašvaldības adminis- Lācis). Apmeklētāju pieņemšana nojekta būvniecība.
Detālplānojuma
publiskās
ap- trācijas ēkā (35. kab.) Gaismas ielā 19, tiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00,
ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
spriešanas laiks: no 2017. gada k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā.
21. novembra līdz 2017. gada Ar detālplānojuma redakcijas ma- Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi
teriāliem var iepazīties Ķekavas un priekšlikumi, kas iesniegti līdz
12. decembrim. Informācija par
publisko apspriešanu pieejama Ķe- novada pašvaldībā, Ķekavas no- publiskās apspriešanas beigām. Ja
vada pašvaldības tīmekļa vietnē
priekšlikumu iesniedzējs vēlas sakavas novada pašvaldības tīmekļa
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ņemt rakstisku atbildi, par to jānorāvietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļeģeotelpiskās informācijas portāla da iesniegumā. Iesniegumā jānorāda:
tenā „Ķekavas Novads” un Latvijas
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritori- fiziskām personām – vārds, uzvārds,
ģeotelpiskās informācijas portāla jas attīstības plānošana”. Rakstisdzīvesvietas adrese; juridiskām persowww.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas kus priekšlikumus var iesniegt (vai nām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
attīstības plānošana”.
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada

paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Usnes” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 12. oktobra lēmumu
Nr. 2. § 1. p. „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Usnes” Valdlaučos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Usnes”, kadastra numurs 8070 003 0132.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir nekustamā īpašuma sadale, paredzot noliktavu un loģistikas ēku

būvniecību nekustamajā īpašumā
un vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan piegulošajām teritorijām. Detālplānojuma izstrādes
uzdevums ir detalizēt nekustamā
īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu – jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) un satiksmes
infrastruktūras objektu teritorija
(TL), lai īstenotu konkrēto attīstības
priekšlikumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas
novada Telpiskās plānošanas daļas
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

paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Adamsi”
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu
Nr. 2. § 4. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„Adamsi” Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22)
Ķekavas novada dome nolemj:
1) apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Adamsi”
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra numurs
8070 008 2806);
2) noslēgt administratīvo līgumu par
detālplānojuma īstenošanu pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām;
3) uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības

9

informatīvajā biļetenā „Ķekavas
Novads” un pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv;
4) uzdot Telpiskās plānošanas daļas
speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu
namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007,
viena mēneša laikā no tā publikācijas
dienas Latvijas Republikas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar apstiprināto detālplānojumu var
iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

paziņojums
Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ādiņas-2”
Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
(atļauto) izmantošanu – mazstāvu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 12. oktobra lēmumu Nr. 2. dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)
§ 2. p. „Par detālplānojuma izstrādes apakšzonējumu (DzM1) un satiksmes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
infrastruktūras objektu teritoriju
„Ādiņas-2” Rāmavā, Ķekavas pagastā, (TL), lai īstenotu konkrēto attīstības
priekšlikumu.
Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpa- Detālplānojuma izstrādes ierosināšumā „Ādiņas-2”, kadastra numurs
tājs ir fiziska persona. Detālplāno8070 007 0178.
juma izstrādes vadītājs – Ķekavas
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir novada Telpiskās plānošanas daļas
teritorijas plānotājs Andris Lācis
nekustamā īpašuma sadale, paredzot
savrupmāju un dvīņu māju būvniecī(tālruņa numurs 67847161).
informācija
pieejama
bu nekustamajā īpašumā un vienotu Papildu
ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
izveidi gan detālplānojuma teritorijā,
www.kekavasnovads.lv un Latvijas
gan piegulošajām teritorijām. Detāl- ģeotelpiskās informācijas portāla
plānojuma izstrādes uzdevums ir dewww.geolatvija.lv sadaļā „Teritoritalizēt nekustamā īpašuma plānoto
jas attīstības plānošana”.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga” Baložos, Ķekavas novadā,
teritorijas daļai
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 2.
§ 2. p. (protokols Nr. 22) „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas
novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.–2020. gadam, izstrādes
uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības „Titurga” Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba
uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta
lokālplānojuma izstrāde daļai dārzkopības kooperatīva.

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas
plānojumam 2008.–2020. gadam
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
„Titurga” teritorijā plānotā (atļautā)
izmantošana ir noteikta – plānotās
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM3) un
līnijbūvju teritorija (L).
Ar lokālplānojumu plānots mainīt
nekustamā īpašuma plānoto (atļauto)
izmantošanu uz mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritoriju (DzM) un trans-

porta infrastruktūras teritoriju (TR).
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs
ir fiziskas personas. Lokālplānojuma
izstrādes vadītājs – Ķekavas novada
Telpiskās plānošanas daļas 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
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā „Saules ligzda” Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017. gada
26. oktobrī pieņēmusi lēmumu
Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Saules ligzda” Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs ir juridiska
persona. Detālplānojuma izstrādes
vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās
plānošanas daļas teritorijas plāno-

tājs 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
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 52, Rāmavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2017. gada 12. oktobra lēmumu
Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 52,
Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā
Rāmavas iela 52, kadastra numurs
8070 007 0155.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
zemesgabala sadale, paredzot sav-

rupmāju un dvīņu māju būvniecību,
veidojot vienotu un caurbraucamu
ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan
detālplānojuma teritorijā, gan ar
tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar
pašvaldības ielām/ceļiem). Atbilstoši
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas
DzM apakšzonējums DzM1 un satik-

smes infrastruktūras objektu teritorijas TL. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona. Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas 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”.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē,
jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un
reģistrācijas maksa 50 eiro apmērā 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. Tālr. nr. uzziņām
67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017. gada 24. novembris līdz plkst. 14.00.

izsoles
Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada
29. novembrī Ķekavā, Gaismas ielā 17,
Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
• Bērtuļa iela 4, Baloži (kadastra
Nr. 8007 003 2643), 0,0604 ha; sākumcena – 11 810 eiro, izsoles laiks plkst. 9.00;

• Barbaras iela 1, Baloži (kadastra
Nr. 8007 003 2737), 734 m²; sākumcena – 13 410 eiro, izsoles laiks
plkst. 9.30;
• Rožu iela 7/9, Baloži (kadastra Nr. 8007 003 3445), 1304 m²;
sākumcena – 12 310 eiro, izsoles laiks
plkst. 10.00;

• Artas iela 6, Baloži (kadastra
Nr. 8007 003 2950), 0,0608 ha; sākumcena – 5890 eiro, izsoles laiks
plkst. 10.30;
• Artas
iela
8,
Baloži
(kadastra Nr. 8007 003 2948), 606 m²;
sākumcena – 5890 eiro, izsoles laiks
plkst. 11.00.

10 Sports

Ķekavas Novads | 2017. gada 14. novembris

Regbija kluba „Miesnieki” prezidents Uldis Bautris: „Sezona bija
ļoti laba, Latvijas galvenie turnīri
tika uzvarēti. Protams, cerējām
veiksmīgāk nospēlēt Baltijas sacensībās, kur šogad palikām bez
medaļām. Priecē, ka nākamgad
kluba 25 gadu jubileju sagaidām ar
labiem rezultātiem, labi attīstās arī
bērnu un jaunatnes komandas.”
Sezonu komanda sāka netipiski
agri – februārī, kad, gatavojoties
sezonai, aizvadīja vērtīgu regbija 7
pārbaudes turnīru Izraēlā, kur sanāca mēroties spēkiem gan ar Izraēlas izlasi, gan Fidži klubu izlasi.
Savukārt Latvijas regbija sezonu
klubs sāka 1. aprīlī, kad Ozolniekos izcīnīja Prezidenta kausu, pārspējot tā brīža Latvijas čempionus

„Livonia/Garkalne”. Abu klubu
komandas dažas nedēļas vēlāk
Baldonē mērojās spēkiem Latvijas
kausa izcīņas regbijā 7 finālā, kur
pagarinājumā pārāki tomēr izrādījās „livonieši”.
Taču atlikusī regbija 7 sezona
izvērtās veiksmīgi. Maijā grandiozajā „Amsterdam Sevens”
turnīrā komanda izcīnīja 20. vietu 48 komandu konkurencē, kas
klubam ir atkārtots labākais sasniegums Amsterdamas turnīrā.
Aiz sevis izdevās atstāt pat Polijas
izlasi. Sezonas pīķis bija izcīnītais
Latvijas čempionu tituls regbijā 7 – šādu panākumu nebija izdevies sasniegt kopš 2012. gada
sezonas, un kopumā klubam tas
bija piecpadsmitais Latvijas čempionu tituls regbijā 7.
Klasiskajā regbijā „STATS/
Ķekava” komandai sezona ritēja
pēc līdzīga scenārija kā „mazajā
brālī” – regbijā 7: kausa izcīņas
pusfinālā nepārvarama izrādījās
„Livonia/Garkalne” barjera, to-

Pirmā nakts volejbola turnīra uzvarētāji –
komanda „XXX”
14. oktobrī Ķekavas sporta klubā norisinājās pirmais nakts volejbola turnīrs „Ķekavas novada kauss 2017”, kurā piedalījās
20 komandas.
Komandas tika sadalītas četrās
apakšgrupās, kurās aizvadīja viena apļa turnīru, pēc kura rezultātiem to uzvarētāji turpināja cīņas pusfinālos. Pēc spraigām un
saspringtām cīņām par šā gada
nakts turnīra čempioniem kļuva
komanda „XXX” (Gints Krauja,
Andrejs Bundzis, Māris Garklāvs
un Sanita Kuprašova), 2. vietā
„Krustkalni” (Matīss Ribkinskis,
Atis Linārs, Uvis Bērtulsons un

Arīna Palamarčuka), 3. vietā komanda „Dialogs” (Kārlis Bērziņš,
Matīss Andrēvičs, Jānis Ivanovs
un Kristīne Cīrule), par turnīra
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Māris Garklāvs no komandas „XXX”.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra saka lielu paldies
visiem turnīra dalībniekiem, tiesnešiem un atbalstītājiem – putnu fabrikai „Kekava”, „Piebalgas
alum” un „Ķekavas avotam” par
sarūpētajām pārsteiguma balvām!
Turnīra rezultāti un foto –
sports.kekava.lv.
Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra

Izšķirošā spēle par uzvaru Latvijas čempionātā „STATS/Ķekava”–
„Livonia”
ties Latvijas čempionātā izdevās
revanšēties, pēc gada izlaišanas atgriežoties čempionu tronī. „Miesnieki” par Latvijas čempioniem
kļuva 11. reizi.
Komanda startēja arī Baltijas
čempionātā, taču šogad palika

goda pjedestāla pakājē gan „lielajā”
(4. vieta), gan „mazajā” (5. vieta)
regbijā. Atzīmēšanas vērts notikums kluba dzīvē bija arī spēle pret
Kārdifas un tās apgabala izlasi – no
sešiem klubiem komplektētā izlase
vasarā viesojās Rīgā un nodemons-

trēja Velsas regbija standartu, pārspējot mūsu komandu.
Jau tradicionāli liels bija kluba
pienesums Latvijas izlasēm: Latvijas regbija izlases krāsas aizstāvēja
trīspadsmit „miesnieki”, Latvijas
regbija 7 izlasē spēlēja divi, U20 izlasē – astoņi, U18 izlasē – četri, bet
U18 regbija 7 izlasē – viens.
Runājot par sporta infrastruktūras pieejamību, kluba prezidents
atzīst, ka „diemžēl mīnuss ir savas
bāzes neesamība Ķekavas novadā –
spēlējam un trenējamies visur, tikai
ne Ķekavas novadā. Labi, ka mums
ir bāze Rīgas Tehniskajā koledžā,
ceram arī uz renovēto laukumu
Baldonē, kur jau tā bieži spēlējam,
un ceram ar baldoniešiem sadarboties nākotnē.” Viņš izsaka pateicību par sadarbību sponsoriem un
sadarbības partneriem – „Transact
Pro”, „STATS Serviss”, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai
un Ķekavas novada sporta skolai.
Regbija klubs „Miesnieki”

Pierīgas novadu sporta spēlēs
peldētājiem 8. vieta
Ikgadējo Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros 28. oktobrī Babītes sporta kompleksā norisinājās peldēšanas sacensības, un

10 Pierīgas novadu vidū bija arī
Ķekavas novads, kuru pārstāvēja pieci peldētāji, kopvērtējumā
ierindojoties 8. vietā.

foto: No Arnolda Kadiķa arhīva

Noslēgusies 2017. gada Latvijas
regbija sezona, kuru ar labiem
panākumiem aizvadījis Ķekavas
regbija klubs „Miesnieki”, kļūstot
par Latvijas čempioniem gan regbijā, gan regbijā 7.

foto: No regbija kluba arhīva

Ķekavas novada regbisti aizvadījuši teicamu sezonu

Ķekavas novada peldētāju komanda.

Kā stāsta Ķekavas novada peldēšanas entuziastu komandas
organizators Arnolds Kadiķis,
Ķekavas komandas sastāvā šoreiz bija tikai vīrieši – Niks
Goldmanis, Pauls Pērkons, Iļja
Koļesņikovs, Aigars Bergs un
Arnolds Kadiķis, kuriem peldēšanas māka bija jādemonstrē
sīvā konkurencē.
Vīriešiem jaunāko dalībnieku V1 vecuma grupā ātrāks bija
Niks Goldmanis, izcīnot 5. vietu,
bet 6. vietā ierindojās Pauls Pērkons. V2 grupā, tāpat kā pērn,
godalgoto 1. vietu ieņēma Iļja
Koļesņikovs, un tajā pašā grupā
septītais palika Aigars Bergs, savukārt V3 vecuma grupā 7. vietu
ieņēma Arnolds Kadiķis.
Peldēšanas entuziastu komandas organizators A. Kadiķis novēlēja visiem dalībniekiem un
līdzjutējiem līdz nākamajiem
mačiem pavasarī Jelgavā trenēties un iegūt pārliecību, ka peldēšana ir ne tikai veselīga, bet
arī nepieciešama dzīves aktivitāšu sastāvdaļa. Tāpat viņš aicina
pieteikties komandā jaunus dalībniekus, kuri vēlētos pārstāvēt
Ķekavas novadu dažāda mēroga
peldēšanas sacensībās. „Lieku arī
lielas cerības uz aktīvo peldētāju skaita pieaugumu tuvākajos
pāris gados un faktu, ka Ķekavā ir atklāts jauns peldbaseins,
uz kuru drīzumā, kā bija solīts,
būs iespēja doties arī pārējiem
novada iedzīvotājiem, ne tikai
mazajiem un lielajiem skolēniem,” pauž Kadiķis. Pieteikties
peldēšanas entuziastu komandā var, rakstot uz e-pasta adresi
arnolds.kadikis@inbox.lv.
Vairāk par rezultātiem un foto –
sports.kekava.lv.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Ķekavas novada biedrība „Solis
tuvāk” „Erasmus+” programmas ietvaros šoruden realizējusi divus starptautiskus jauniešu
apmaiņas projektus.

Projektā „Cēsis by hike” pulcējās
18 dalībnieki no Latvijas un Polijas, savukārt projektā „EntrepreDREAMship – sapņu darbs kļūst
par realitāti” gan valstu, gan dalībnieku skaits bija kuplāks, proti,
30 jaunieši pārstāvēja sešas valstis:
Latviju, Lietuvu, Turciju, Rumāniju,
Čehiju un Kipru. Mūsu valsts grupā
bija arī vairāki jaunieši no Ķekavas.
Projekta
„EntrepreDREAMship – sapņu darbs kļūst par realitāti” uzdevumi bija izpētīt jaunatnes
uzņēmējdarbības pamatprincipus,
attīstīt dalībniekos zināšanas par
uzņēmējdarbību, ņemot vērā viņu
ilgtspējīgas sociālās iniciatīvas ra-

dīšanas spēju uzlabošanu, apgūt
nepieciešamo, kas attiecas uz laika
un veicamo uzdevumu plānošanu,
kā arī konfliktu atrisināšanu, lai izveidotu savu biznesa plānu. Tāpat
projekta dalībnieki centās attīstīt
radošumu, inovāciju un spēju strādāt komandā, pašiniciatīvu, kā arī
sapratni par labas prakses modeli
uzņēmējdarbības veicināšanai.
Tāpat biedrība „Erasmus+” programmas ietvaros realizē projektu
„I can do it”. Projektu vada partneris no Bulgārijas „International
development alliance”, un projekta
aktivitātes vienlaicīgi notiek visās
partnervalstīs – Latvijā, Bulgārijā,
Rumānijā, Itālijā, Spānijā, un Brazīlijā. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku, treneru, jauniešu līderu, kas strādā ar jauniešiem
ar invaliditāti, kompetenci. Projekta ietvaros tiek radīta metodoloģija

darbam ar jauniešiem ar invaliditāti, šī metodoloģija tiek aprobēta
apmācībās un diskutēta apaļā galda diskusijās. Latvijā notika divas
jaunatnes darbinieku, speciālistu,
kas strādā ar invalīdiem (tajā skaitā
Ķekavas novada Sociālais dienests
un Bāriņtiesa) un jaunatnes līderu
apmācības, kopā pulcējot 50 dalībniekus. Divās apaļā galda diskusijās, tiekoties ar invalīdu intereses
pārstāvošajām organizācijām Siguldā un Rīgā, tika iegūti ieteikumi no
45 diskusiju dalībniekiem.
Vairāk informācijas par projektiem var saņemt, rakstot uz e-pasta
adresi solis.tuvak@inbox.lv vai ieskatoties biedrības interneta vietnē
www.solistuvak.lv.
Andra Vanaga,
biedrības „Solis tuvāk”
valdes locekle,
projekta koordinatore

foto: no biedrības arhīva

Īsteno starptautiskus jauniešu apmaiņas projektus

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanā nav uzskatāms par tās satura
apstiprinājumu. Tā atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

foto: no biedrības arhīva

foto: Velga Kūkuma

Bērnu deju kolektīvam „Daina” Putnu fabrikai „Ķekava”
veltīta izstāde
jauni tautastērpi

Līdz 30. decembrim var iepazīties ar putnu fabrikai „Ķekava” veltītu
izstādi. Līdz ar tās celtniecību pirms 50 gadiem sākās jauns posms
Ķekavas attīstībā. Kā tas bija? Par to stāsta P. Ķāpiņa fotogrāfijas
un citas liecības.

informācija ķekaviešiem
Biedrība „Dejas pasaule”, gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, aktīvi uzsākusi
tautastērpu darināšanu tērpu
demonstrēšanai un izglītojošajiem pasākumiem.
Tas ļaus ne tikai skatīt etnogrāfiski pareizi darinātu tērpu, bet arī
uzskatāmi iepazīties ar tā valkāšanas tradīcijām. Lauku atbalsta
dienests 2016. gada 21. oktobrī

apstiprināja projektu „Greznākie
tautastērpi Latvijas simtgadei”, kas
izstrādāts, pamatojoties uz biedrības „Partnerība „Daugavkrasts””
vietējo attīstības stratēģiju.
Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas ir 14 391,66 eiro, no kurām tika saņemts publiskais līdzfinansējums 12 952,49 eiro apmērā. Projekta īstenošanu atbalstīja
Ķekavas novada dome, piešķirot
līdzfinansējumu 1000 eiro ap-

mērā. Trūkstošās izmaksas –
439,17 eiro – segtas no biedrības ziedojuma fonda. Daļu jauno tērpu bērnu deju kolektīvs
„Daina” prezentēs Valsts svētku
koncertā 17. novembrī Ķekavas
kultūras namā.
Daina Marija Zozuļa,
biedrības „Dejas pasaule”
valdes locekle,
projekta vadītāja

Ķekavā bagātīgi nosvinēti Ražas svētki
21. oktobrī Doles Tautas namā
norisinājās pensionāru biedrības „Polārblāzma” organizētie
Rudens ražas svētki ar senioru
gatavoto mājražojumu prezentāciju un degustāciju, viktorīnu un
loteriju, kā arī vietējo zemnieku
sumināšanu un ražas izstādi.
Ražas svētku apmeklētājiem bija iespēja degustēt un vērtēt pensionāru
gatavotos mājražojumus. Par sarūpēto produkciju visas mājražotājas
saņēma sertifikātu „Latvijas prece”.
Visaugstāko vērtējumu ieguva Ļubovas Kamaldiņas, Raisas Ļipņickas, Ināras Grigales, Regīnas Zīvertes un Annas Zgirskas produkcija,

nopelnot pateicības balvas. Pasākuma galvenā daļa bija klātesošo
zināšanu pārbaude viktorīnā, kuras
jautājumus bija apkopojusi lauku
speciāliste Dace Kārkliņa. Pareizo
atbilžu sniedzējiem bija iespēja piedalīties zemnieku rīkotajā loterijā.
Vietējie zemnieki izstādē demonstrēja pašu izaudzēto dārzeņu ražu,
kas pēc apskates tika nodota labdarībai. Katrs pasākuma dalībnieks
izlozēja dāvanu ar lauksaimniecības
produkciju. Par to paldies vietējiem
zemniekiem: Guntaram Gulbim
(ZS „Liepkalni”), Jānim Slišānam
(ZS „Apiņi”), Ivaram Pundiņam
(ZS „Velnapurvs”), Līgai Mangulei
(SIA „Flourishing”), Lotāram Gul-

bim no Katlakalna „Vaivadiem”,
Andrejam Bērziņam no „Kalna
Liepām”, Birutai Stendzeniecei no
Plakanciema, Anrijam Vojevodam no „Liepavotiem”. Pateicībā
par veiksmīgo sadarbību un dāsno rudens ražas devumu zemniekiem tika pasniegts Latvijas
preces sertifikāts, kas derīgs līdz
2018. gada 6. oktobrim. Paldies
arī seniorēm Mārai Brikulei par
bagāto ķirbju izstādi un Ludmilai
Petrušai par daudzveidīgo ābolu
šķirņu izstādi!
Dzintra Maļinovska,
biedrības „Polārblāzma”
pārstāve

Piedāvājam iespēju nosūtīt Ziemassvētku dāvanas saviem draugiem Bordesholmā
ar busiņu, kas dosies uz Bordesholmu šā gada 30. novembrī. Dāvanas lūgums nogādāt Ķekavas vidusskolā Ainai Maļinovskai līdz 29. novembra plkst. 19.00.

Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības biedrība

informācija senioriem
15. decembrī plkst. 14.00 Doles Tautas namā atpūtas pēcpusdiena senioriem „Gaidot Ziemassvētkus” – sadziedāšanās ar ansambli „Akords” Alda vadībā
un dziedošajiem Ķeguma viesiem. Muzicēs Dzintars no Daugmales. Mīļi gaidām, savlaicīgi paziņojot, līdzi ņemot
groziņus un rūķu vai eņģelīšu kolekciju
izstādes noformēšanai. Organizatore
Dzintra Maļinovska (tālr. nr. 26120206).
26. decembrī plkst. 14.00 Latvijas
Nacionālajā teātrī notiks Gadu mijas
koncerts. Pieteikties ceturtdienās plkst.
11.00–13.00 Ķekavas kultūras namā.
Aicina ziedot labdarībai
Ķekavas novada senioru veselības grupa un citi pensionāri piedalījās Ķekavas
novada fonda organizētajā labdarības
pasākumā, ziedojot grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem. Ziemassvētkus gaidot, daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem ziedoti cimdi, zeķes,
šalles un citas noderīgas lietas.
Ziedot labdarībai iespējams joprojām.
Seniori, kuri vēlas un spēj sniegt savu
atbalstu, aicināti ziedot ne tikai adījumus, bet arī segas, gultasveļu un citas
sadzīvē noderīgas lietas. Ziedojumi
tiek pieņemti katru ceturtdienu plkst.
11.00–13.00 Ķekavas Kultūras nama
pagrabstāvā, pensionāru biedrības „Polārblāzma” telpās. Lūgums labdarībai
nodot mantas, kas nav novalkātas un

ir tīras. Papildinformācijai vērsties pie
biedrības valdes priekšsēdētājas Brigitas Auželes (tālr. nr. 29110872).
Pensionāru biedrība
„Polārblāzma”
Sagaidot Latvijas simtgadi, 25. novembrī plkst. 14.00 Doles Tautas namā
aicinām uz tikšanos Ķekavas novada
ievērojamākās personības, ar kurām
lepojamies un kuras savu darbu un zināšanas ieguldījušas Ķekavas novada,
Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta
un Baložu pilsētas izaugsmē:
• Goda pilsoņus;
• Latvijas valsts Aizsardzības fonda
„Lāčplēsis” Goda zīmes kavalierus,
• Latvijas savienības „Černobiļa” Goda
zīmes saņēmējus,
• Barikāžu dalībniekus,
• cilvēkus, kuri veltījuši savu dzīvi sabiedrības labā.
Pasākums pie tējas un kafijas tases,
klausoties dziesmās un atmiņu stāstos;
ar mums kopā būs vīru koris „Ķekava”
diriģenta Arvīda Platpera vadībā, muzicēs akardeonists Kaspars Gulbis.
Lai būtu iespēja ērtāk saplānot pēcpusdienas tikšanos, lūdzu pieteikties līdz
15. novembrim, zvanot Dzintrai Maļinovskai (tālr. nr. 26120206) vai Mārim
Šopam (tālr. nr. 29289153). Esat mīļi
gaidīti, un ceram uz jūsu atsaucību!
Dzintra Maļinovska
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMI
5. decembrī plkst. 19.00 Adventa laika koncerts „Brīnumu laiks”. Piedalās
ģitārists A. M. Santošs (Portugāle), ģitārists K. Zemītis un vokālā grupa „Putni”
(vad. Antra Dreģe). Biļetes cena: 7 un
5 eiro. Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs un stundu pirms koncerta norises vietā.
9. decembrī plkst. 18.00 Latvijas
Leļļu teātra izrāde „Koko un Riko. Piedzīvojums ziemā”. Pēc izrādes – Ziemassvētku egles iedegšana. Biļetes
cena: 3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā
„Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī stundu
pirms izrādes norises vietā.

16. novembrī plkst. 19.30 Valsts
svētku koncerts. Kopīgi atzīmēsim
Latvijas valsts dzimšanas dienu
ar pašu daugmaliešu dziedātajām
dziesmām, kā arī baudīsim saksofonu kvarteta „N[ex]t move” priekšnesumu. Ieeja bez maksas
23. novembrī plkst. 19.30 dokumentālā filma „Astoņas zvaigznes”. Režisora
A. Saulīša filma par latviešu nācijas
pašapzināšanās procesa spilgtāko un
traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. Biļetes cena: 1 eiro.
25. novembrī plkst. 17.00 koncerts
„Rudens sarma”. Uzstāsies JDK „Pavediens” (Rīga); VPDK „Luste” (Stopiņu
nov.); JDK „Saulīte” (Rīga); folkloras
kopa „Ceidari” (Rīga) un Daugmales folkloras kopa. Pēc koncerta – Danču vakars. Līdzi jāņem ērti apavi un groziņš.
(Galdiņa rezervācija, zvanot uz tālr.
nr. 26410473). Ieeja bez maksas.
3. decembrī plkst. 16.00 Ķekavas novada fonda rīkotais labdarības koncerts
„No sirds uz sirdi”.
9. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku labo darbu tirdziņš. Tuvojoties
Ziemassvētkiem, ikvienam būs iespēja jau laicīgi sagādāt sirsnīgas un ar
mīlestību gatavotas svētku dāvanas
saviem mīļajiem.

DAUGMALĒ
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAJĀ
CENTRĀ
15. un 29. novembrī plkst. 18.30
„Latvietim būt”. Aicinām uz lekcijām,
kurās kopīgi apgūsim visdažādākās
latviskās dzīvesziņas puses – sākot ar
zīmēm un tradīcijām, līdz pat dzimtas
spēka izpratnei!
Lekcijas
notiks
trešdienās
no
plkst. 19.00 līdz 21.00. Pulcējamies
no plkst. 18.30, lai ieskandinātu telpu
un dziedātu spēka dziesmas, iespēlētu
kokles vai vienkārši būtu kopā un baudītu noskaņu. 15. novembrī lekciju vadīs Ingus Freibergs. 29. novembrī Ieva
Ančevska stāstīs par dzimtas spēku un
mantojumu tautas tradīcijā. Nāc un iepazīsti senču zināšanas un to praktisko
pielietošanu ikdienā! Sīkāka informācija – Olita (tālr. nr. 29252594)
Visu novembri darbdienās dienas
centrā „Adatiņas” Jāņa Ābeles fotoizstāde „Rudens vārti”.

KATLAKALNĀ
KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
24. novembrī plkst. 19.00 režisora
Aika Karapetjana psiholoģiskā drāma-trilleris „Pirmdzimtais” par vīrieti, kurš mēģina atjaunot savu godu
un vīrišķību savas sievas priekšā. Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes nopērkamas
TN pirms seansa.
25. novembrī plkst. 19.00 Latvijas
laikapstākļi ir neparedzami, bet paredzams ir viens – aicinām sildīties
kopā ar mums! Humora šova „Smieties nav aizliegts” jaunākais izlaidums
ir klāt! Dažādi improvizēti, humora
pilni un izklaidējoši stāsti par aktuālo un mazliet aizmirsto. Labs humors
sasilda! Vietas pietiks visiem. Biļetes
cena: 3 eiro. Galdiņu rezervācija, zvanot uz tālr. nr. 26439276
27. novembrī plkst. 17.00 radošā
darbnīca ģimenēm „Rotā eglīti pats”.
Veidosim eglītes rotājumus no dabas
materiāliem.
1. decembrī plkst. 19.00 režisora
A. Saulīša jaunā filma „Astoņas zvaig-

publicitātes foto

BALOŽOS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
12. novembrī plkst. 17.00 dokumentāla spēlfilma „Ievainotais jātnieks”
(2017) par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli, kuram 2018. gadā
atzīmēsim 130. jubileju.
Režisore Ilona Brūvere, Kārļa Zāles
lomā Imants Strads. Komponists Ēriks
Ešenvalds. Biļetes cena: 1 eiro.
19. novembrī plkst. 17.00 filma
„Pirmdzimtais” (2017). Režisors Aiks
Karapetjans. Lomās: Kaspars Znotiņš, Maija Doveika, Kaspars Zāle.
Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes nopērkamas KN kasē.
26. novembrī plkst. 17.00 dokumentālā filma „Astoņas zvaigznes” (2017)
par latviešu nācijas pašapzināšanās
procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem, par latviešu
strēlnieku brīvprātīgajiem bataljoniem.
Režisors A. Saulītis. Biļetes cena: 1 eiro.
3. decembrī plkst. 16.00 kamermūzikas koncerts 1. adventē „Altera veritas”.
Piedalās: Anda Eglīte (kokle un basa
kokle), Ieva Mežgaile (kokle un basa
kokle), Kaspars Gulbis (akordeons),
Andis Klučnieks (flauta). Programmā:
Kaspars Zemītis, Alvils Altmanis, Platons Buravickis, Imants Mežaraups,
Kristaps Pētersons.
Biļetes cena: 4 eiro; skolēniem, pensionāriem – 3 eiro. Iepriekšpārdošanā
no 20. novembra līdz 1. decembrim –
2,50 eiro. Biļetes nopērkamas KN kasē.
17. decembrī plkst. 12.00 un
plkst. 17.00 muzikāla pasaka visai ģimenei „Grinča ziemassvētki”. Sirsnīga
muzikāla pasaka divās daļās, kurā netrūks arī jautrības un Ziemassvētku noskaņas. Izrādes režisors Imants Strads.
Lomās: Māris Bezmers, Marģers Eglinskis, Madars Zvagulis, Terēza Lasmane,
Agnese Kalniņa, Aigars Vilims, Ivars
Šterns, Esmeralda Aizupiete. Biļetes
cena: 10, 11 un 12 eiro. Biļetes nopērkamas KN un „Biļešu paradīzes” kasēs.
29. decembrī plkst. 19.00 Vecgada koncerts „Sounds of the music”.
Skaistākās pasaules mūziklu melodijas Simfoniskā orķestra pavadībā
izpildīs Dailes, Nacionālā, Valmieras
un Liepājas teātra labākie dziedošie
aktieri. Biļetes cena: 12, 15, 18 un
20 eiro. Biļetes nopērkamas KN un
„Biļešu paradīzes” kasēs.

Arī Ķekavas novadā var noskatīties dokumentālu filmu par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli
Zāli, kuram 2018. gadā atzīmēsim 130. jubileju.
znes” par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko
parādību – latviešu strēlniekiem. Biļetes cena: 1 eiro. Biļetes nopērkamas TN
pirms seansa.
2. decembrī plkst. 16.00 Ķekavas
novada fonda organizētais labdarības
koncerts „No sirds uz sirdi”.
3. decembrī plkst. 16.00 bluķa vakars Katlakalnā „Vilksim svētkus kalniņā” – bluķa vilcēju ceļš no Katlakalna TN cauri ciematam ar viesošanos
sētās un pagalmos. Kopīgas dziesmas,
rotaļas un vēlējumi ar folkloras kopu
„Rāmupe”. Noslēgumā Bluķa ugunskurs un egles iedegšana pie Tautas
nama. Nāc un pievienojies!
9. decembrī plkst. 12.00 interešu
kluba „Vecie draugi” pasākums „Tik
balti kā jasmīns” ar muzikālu koncertprogrammu viesosies leģendārā
Atmodas laika komponista E. Rozenštrauha skatuves partnere Indra Lintiņa-Lučka. Biļetes cena: 3 eiro; kluba
biedriem bez maksas.
16. decembrī plkst. 11.00 un 13.00
svētku pasākumi bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, kopā ar muzikālo
teātri „Varavīksne”. (Lūdzam ierasties
ielūgumā norādītajā laikā!)
17. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku koncerts Ķekavas novada senioriem. (Dāvanas saņemšanai lūdzam
ņemt līdzi ielūgumu!)
ĶEKAVĀ
DOLES TAUTAS NAMĀ
14. novembrī plkst. 19.00 I. Brūveres filma „Ievainotais jātnieks” Biļetes
cena: 1 eiro.
21. novembrī plkst. 18.30 Ķekavas
Mūzikas skolas koncerts.
25. novembrī plkst. 14.00 sagaidot
Latvijas simtgadi, tikšanās ar Ķekavas
novada Goda pilsoņiem, Latvijas valsts
aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda
zīmes kavalieriem, Latvijas savienības
„Černobiļa” Goda zīmes saņēmējiem un
barikāžu dalībniekiem.
25. novembrī plkst. 19.00 danču
vakars. Gaidām lielus un mazus dancotājus. Spēlē tautas muzikanti no
Rīgas un Ķekavas.
26. novembrī plkst. 17.00 pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radīta
izrāde „Kā man gribas iet”. Piedalās
Elīna Apsīte (balss), Lilija Lipora, Edgars Lipors (kustība), Maija Švēden-

berga (marimba). Biļetes cena: 3 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tūrisma
informācijas centrā un stundu pirms
izrādes norises vietā.
28. novembrī plkst. 19.00 A. Saulīša
filma „Astoņas zvaigznes” par latviešu
nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu
strēlniekiem. Biļetes cena: 1 eiro.
1. decembrī plkst. 19.00 dziesmoti
dzejisks vakars pie galdiņiem ar Guntaru Raču un īpašajiem viesiem. Biļetes
cena: 3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā
Tūrisma informācijas centrā un stundu
pirms izrādes norises vietā.
2. decembrī plkst. 11.00 audiovizuāla koncertlekcija par starptautiski
atzītu mūzikas apmācības sistēmu
ABRSM. Vada pianists Eduards Grieznis. Ieeja bez maksas.
2. decembrī plkst. 20.00 pirmizrāde – Jānis Einfelds „Puma un Skandināvija”. Pēc tematiska darba „Pilsonis
Puma un Ceturtdienas karš ar Skandināviju” motīviem. Režisore Estere
Pumpura. Biļetes cena: 2 eiro; pensionāriem, studentiem un skolēniem –
1 eiro. Bērniem līdz 12 gadu vecumam
skatīties neiesakām.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
20. novembrī plkst. 14.00 cirka šovs
„Annas un Elzas piedzīvojumi pasaku
karaļvalstī”.
Biļetes cena: 8 un 6 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā vai trīs stundas pirms
pasākuma kultūras nama kasē.
10. decembrī plkst. 14.00 Dobeles pūtēju orķestra un zēnu kora koncerts kopā
ar Ķekavas zēnu kori „Ziemas idille”.
13. decembrī plkst. 18.30 Ķekavas
Mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts.
14. decembrī plkst. 19.00 deju grupu
„Daina”, „Zīle” un „Sidrabaine” sarūpētais labdarības pasākums „Pasauli sasildīt!”. Ieeja ar ielūgumiem.
16. decembrī plkst. 15.00 vīru kora
„Ķekava” koncerts „Dāvana!” – veltījums senioriem, Ziemassvētkus gaidot.
(Dāvanas saņemšanai lūdzam ņemt līdzi ielūgumu!)
17. decembrī plkst. 11.00 un 13.00
svētku pasākumi bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, kopā ar muzikālo
teātri „Varavīksne”. (Lūdzam ierasties
ielūgumā norādītajā laikā!)
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
23. novembrī plkst. 14.00 saruna
par A. Dziļumu un bukleta prezentācija
Ķekavas pagasta bibliotēkā.
Līdz 30. decembrim var iepazīties ar
putnu fabrikai „Ķekava” veltītu izstādi.
Līdz ar tās celtniecību pirms 50 gadiem
sākās jauns posms Ķekavas attīstībā.
Kā tas bija? Par to stāsta P. Ķāpiņa fotogrāfijas un citas liecības.
Sekojiet līdzi kultūras notikumiem
www.parkulturu.lv

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
14. novembrī plkst. 9.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums –
ziemeļvalstu autoru darbu lasījums bērniem.
Piedalās Baložu vidusskolas 1.c klase.
15. novembrī plkst. 9.45 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums –
ziemeļvalstu autoru darbu lasījums pusaudžiem.
Piedalās Baložu vidusskolas 9.a klase.
16. novembrī plkst. 18.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
„Krēslas stunda pieaugušajiem”.
Lasīsim Ullas-Lēnas Lundbergas darbu „Ledus”.
Laipni aicināti visi interesenti!
29. novembrī plkst. 11.00 Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi
ar vecākiem vai auklītēm, lai kopīgi lasītu
un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
7. decembrī
Tikšanās ar folkloristiem Ivetu
un Vidvudu Medeņiem. Ieeja bez maksas.
13. decembrī plkst. 15.00 Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”.
14. decembrī plkst. 14.00 Rūķu radošā darbnīca – Ziemassvētku gaidās.
Dalība bez maksas.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
15. decembrī 16.00
Ziemassvētku pasākums bibliotēkas lasītājiem
„Ziemassvētku miers, lai ielīst katrā sirdī”.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
13. novembrī plkst. 11.45 Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas pasākums skolēniem.
29. novembrī plkst. 10.30	Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.
1. decembrī plkst. 19.00
Dziesmoti dzejisks vakars pie galdiņiem
ar Guntaru Raču, Andri Alviķi un Uģi Tirzīti.
	Organizē Doles Tautas nams sadarbībā
ar Ķekavas pagasta bibliotēku. Biļetes cena: 3 eiro.

