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Atklāts Ķekavas vidusskolas
jaunais korpuss
Foto: Velga Kūkuma

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, virtuāli tika atklāts Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss ar desmit mācību klasēm, plašu ēdamzāli, skolotāju atpūtas istabu un rekreācijas zonu skolēniem. Jaunajās mācību
telpās tiks nodrošinātas vietas vēl 300 audzēkņiem.
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Pašvaldība saņēmusi
gandrīz 400 iedzīvotāju
priekšlikumus
2021. gada budžetam
Ķekavas novada pašvaldība oktobra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2021. gada
budžetā. No novada iedzīvotājiem saņemti 396 priekšlikumi, kas
ir gandrīz četras reizes vairāk nekā gadu iepriekš.

Ķekavas vidusskolas jauno korpusu atklāj skolas direktores vietniece izglītības jomā Ginta Zuša,
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un SIA „Belss” valdes loceklis Kaspars Ziediņš.
„Latvijas dzimšanas dienas mēnesī Ķekavas novada pašvaldība
pasniedz īpaši skaistu dāvanu Ķekavas novadam – jaunu korpusu
Ķekavas vidusskolai ar modernām un plašām telpām, kur novada bērni varēs iegūt kvalitatīvu
izglītību. Piemērota vide ir būtiska
motivācija gan audzēkņiem izglītoties, gan pedagogiem izglītot
mūsu jaunatni, un šādas vides
radīšana ir viena no pašvaldības
galvenajām prioritātēm. Novem-

bris ir nozīmīgs mēnesis arī Baložu
iedzīvotājiem, jo 10. novembrī tika
parakstīts līgums par līdzīga veida
piebūves projektēšanu un būvniecību pie Baložu vidusskolas,”
uzsvēra Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Saistībā ar valstī noteiktajiem
epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 izplatības
ierobežošanai jaunās ēkas atklāšana notika virtuāli, simbolisko

sarkano lenti klātienē pārgriežot
trīs galveno būvniecībā iesaistīto
pušu – pašvaldības, būvnieka un
skolas – pārstāvjiem.
Arī Ķekavas vidusskolas jaunā
korpusa Atvērto durvju dienas ir
pārceltas uz laiku, kad epidemioloģiskās drošības situācija valstī
būs stabilizējusies un varēs drošāk pulcēties, lai kopā izbaudītu
svētku sajūtu.
3Turpinājums
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Visvairāk priekšlikumu saņemti
par nepieciešamību atjaunot ceļa
segumu dažādās novada teritorijās, apgaismojuma ierīkošanu, kā
arī vides labiekārtošanu – spēļu,
sporta laukumu un atpūtas vietas
izveidošanu.
Šogad īpaši aktīvi bijuši Baložu
iedzīvotāji – vairāk nekā puse
jeb 218 no visiem saņemtajiem
priekšlikumiem attiecas uz Baložu un Titurgas teritoriju. Tāpat saņemti 40 priekšlikumi par
vēlamajiem uzlabojumiem Ķekavā, 31 priekšlikums adresēts
Daugmales pagastam, 15 priekšlikumi saņemti gan no Rāmavas,
gan Krustkalnu iedzīvotājiem,
14 priekšlikumi adresēti Valdlaučiem, bet 13 – Katlakalnam.
Saņemti 19 priekšlikumi, kas attiecināmi uz novadu kopumā,
piemēram, attiecībā uz sabiedriskā transporta pieturvietām,
veloceliņa nepieciešamību un
brīvpusdienām bērnudārzos. Arī
citas novada apdzīvotās vietas
saņēmušas atsevišķus ieteikumus
no iedzīvotājiem.
Jau tuvākajā laikā, balstoties uz
pašvaldības struktūrvienību un
iestāžu iesniegtajiem budžeta
pieprasījumiem, kā arī iedzīvotā-
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Ķekavas novada pašvaldība atgādinapakalpojumi klātienē tiek nodrošināti
tikai pēc iepriekšējā pieraksta!

ju priekšlikumiem, darbu uzsāks
budžeta komisija. Pēc tam, kad
nākamā gada pašvaldības budžeta projektu izskatīs budžeta komisija, tas tiks nodots atzinumu
sniegšanai domes komitejās, bet
noslēdzošais etaps būs pašvaldības domes lēmums.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas ikvienam aktīvajam iedzīvotājam var veltīto laiku, sniedzot savus priekšlikumus, idejas
un ieteikumus, lai uzlabotu, padarītu ērtāku un komfortablāku
ikdienu novadā.
Budžeta veidošanas process ir sarežģīts, jo, pārstāvot iedzīvotāju
intereses, pašvaldības vajadzības
un vēlmes vienmēr pārsniedz finansiālās iespējas, tāpēc budžeta
veidošanas kontekstā tās ir nepieciešams izvērtēt no visa novada
attīstības skatpunkta, sabalansējot
izdevumus ar ieņēmumiem. Primāri līdzekļi ir jāvelta pašvaldības
pamatfunkciju nodrošināšanai –
izglītībai, ielu uzturēšanai, vides sakopšanai, veselībai, drošībai utt. –,
kā arī iesākto projektu realizēšanai,
obligātajam maksājumam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
Administratīvā pārvalde
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Uzsākti priekšdarbi bērnudārza „Ieviņa”
piebūves būvniecībai
Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi pirmos priekšdarbus, lai jau šogad varētu uzsākt moduļu tipa piebūves būvniecību bērnudārzam „Ieviņa” Ķekavā. Pēc piebūves celtniecības pabeigšanas bērnudārzs varētu papildus uzņemt vairāk nekā 140 bērnu
jeb sešas grupiņas.

Pašvaldības
pakalpojumus
klātienē var
saņemt tikai
ar iepriekšēju
pierakstu
Īstenojot Covid-19 izplatības iero
be
žošanas pasākumus, Ķekavas novada
pašvaldība no 29. oktobra uz laiku pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē
klientu apkalpošanas centros, bet pakalpojumi klātienē tiek nodrošināti tikai
pēc iepriekšēja pieraksta.

Ķekavā
atjaunots
skeitparks

Bērnudārza „Ieviņa” piebūves vizualizācija.
Būvniecības laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta drošības jautājumiem, jo būvdarbu
laikā mācību process bērnudārzā turpināsies. Tāpēc ir izstrādāts un ar bērnudārza
vadību saskaņots darbu organizācijas projekts. Aicinām bērnudārza apmeklētājus
un audzēkņu vecākus ievērot noteikto
kārtību, kā arī lūdzam būt saprotošiem, jo
būvniecības laikā būs jāsaskaras ar dažām
neērtībām, piemēram, ieeja bērnudārzā
tiks organizēta pa atsevišķām konkrētām
ieejām.
Atgādinām, ka Ķekavas novadā, pateicoties aizvien pieaugošiem dzimstības un iedzīvotāju skaita rādītājiem, viens no prioritārajiem darbiem ir risināt jautājumu, kā
nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar
vietu pašvaldības bērnudārzos. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot aktuālos rādītājus un nākotnes prognozes, plāno realizēt divus prioritārus pirmsskolas

izglītības investīciju projektus – piebūves
būvniecību bērnudārzam „Ieviņa” Ķekavā
un jauna bērnudārza būvniecību Titurgā.
Abi šie izglītības investīciju projekti iekļauti Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskajā rīcības
plānā 2018.–2021. gadam, arī Ministru
kabinets abus šos projektus ir atbalstījis,
ļaujot pašvaldībai pretendēt uz valsts aizdevuma saņemšanu.
Bērnudārza „Ieviņa” paplašināšanas
projekta, izbūvējot moduļu tipa piebūvi, kopējās projektēšanas un būvniecības
izmaksas lēšamas 1,7 miljonu eiro apmērā. Lai pašvaldība to varētu īstenot, tiek
ņemts 1,2 miljonu eiro aizņēmums no
Valsts kases, pārējo finansējuma daļu iekļaujot 2020. un 2021. gada pašvaldības
budžetā.
Administratīvā pārvalde

Foto: Velga Kūkuma

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, šobrīd turpinās pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” piebūves projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt novembrī.
Taču, lai varētu paātrināt būvniecības procesu un veikt priekšdarbus piebūves būvniecībai, no galvenā būvprojekta tika izdalīti trīs darbi – gāzes katlu nomaiņa un
siltummezgla remonts, kā arī inženierkomunikāciju tīklu darbi, proti, AS „Sadales
tīkls” kabeļu pārbūves darbi.
Patlaban ir veikta gāzes katlu nomaiņa un
siltummezgla remonts, būvnieks ierīkojis
būvlaukumu kabeļu pārbūves darbiem, kā
arī jaunās piebūves būvniecībai.
Pēc būvnieka sniegtās informācijas, bērnudārza teritorijā ir uzstādīts mobilais žogs,
kura novietojums ļauj turpināt bērnudārza audzēkņiem izmantot āra nojumes.
Oktobra beigās no krūmiem tika attīrīta
būvniecības teritorija, izvietoti būvniecības
procesam nepieciešamie pagaidu moduļi, demontēts bruģa segums un rotaļu iekārtas, lai novembra sākumā AS „Sadales
tīkls” varētu veikt kabeļu pārbūves darbus.
Pēc šo darbu pabeigšanas un bērnudārza
piebūves būvprojekta saskaņošanas tiks
uzsākti piebūves būvniecības darbi. Drošības apsvērumu dēļ periodiski tiks ierobežota lielāka bērnudārza teritorija pazemes
inženiertīklu (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, siltumtrase, elektronisko sakaru tīkli) izbūves laikā.

Skeitparkam atjaunotas koka konstrukcijas, pilnībā nomainīts konstrukciju virsmas segums. Konstrukcijas uzstādītas uz
jauna, līdzena asfaltēta laukuma. Tāpat
pie laukuma ierīkots jauns apgaismojums.
2020. gada novembris

Šādas izmaiņas paredz 27. oktobrī izdotais
Ķekavas novada pašvaldības rīkojums par
Covid-19 ierobežošanas pasākumiem Ķekavas novadā.
Pašvaldības
pakalpojumus
attālināti
var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru
67935803, 66954825 vai 8488 vai rakstot
uz e-pasta adresi novads@kekava.lv. Tāpat
iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus un
dokumentus, ievietojot tos slēdzamās
pastkastītēs pie pašvaldības klientu apkalpošanas centriem: Ķekavā, Gaismas
ielā 19, k.9 (Ķekavas novada domes ēka);
Baložos, Uzvaras prospektā 1A (Baložu
pilsētas pārvalde); Daugmalē, „Salnās”
(Daugmales pārvalde). Pastkastītes tiks
pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti.
Ķekavas novada būvvaldei dokumentācija jāsniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv.
Savukārt pašvaldības pakalpojuma saņemšana klātienē tiek nodrošināta tikai ar
iepriekšēju pierakstu, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8488 vai rakstot
uz e-pasta adresi novads@kekava.lv. Taču
epidemioloģiskās drošības nolūkos pašvaldība aicina tomēr rūpīgi izvērtēt nepieciešamību tikties klātienē, jo, iespējams,
šo jautājumu var noskaidrot, izmantojot
attālinātās un elektroniskās saziņas iespējas. Apmeklējot iestādi, obligāti jālieto
mutes un deguna aizsegs, jāievēro droša
distance no citiem apmeklētājiem un jādezinficē rokas.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus šajā laikā
aktīvāk izmantot drošas saziņas iespēju –
valsts pakalpojumus pieteikt un saņemt
elektroniski portālā www.latvija.lv. Ķekavas
novada pašvaldības interneta vietnē ir pieejama sadaļa „Pakalpojumi” – „E-pakalpojumi”.
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
pakalpojumus iedzīvotāji varēs pieteikt,
zvanot uz tālruņa numuru 29447270. Pakalpojumi tiks nodrošināti Baložu pilsētas
pārvaldes telpās Baložos, Uzvaras prospektā 1A.
Arī Ķekavas novada Sociālā dienesta un
Bāriņtiesa nodrošinās pakalpojumu sniegšanu, pirms tam telefoniski vai e-pastā ar
klientu vienojoties par pakalpojuma sniegšanas formātu.
Administratīvā pārvalde
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Noslēgts līgums par Baložu vidusskolas piebūves
projektēšanu un būvniecību
Saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus no Centrālās finanšu līgumu aģentūras, Ķekavas novada pašvaldība 10. novembrī noslēdza līgumu ar SIA „Belss” par Baložu
vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību.
Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, atklāta konkursa kārtībā tika izvēlēts būvuzņēmums, kas iesniedza viszemāko cenu un atbilda visiem noteiktajiem
kritērijiem.
Līguma ietvaros plānoti darbi vairākās kārtās: Baložu vidusskolas piebūves un sporta
laukuma pārbūves projektēšana, skolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, kā arī autoruzraudzība. Atbilstoši publiskajam iepirkumam līguma kopējā cena
ir 8,5 miljoni eiro, līguma izpildes laiks –
14 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas jeb līdz 2021. gada beigām. Šie
darbi notiks Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides
uzlabošana” ietvaros. Projekta realizēšanai
tiek piešķirts ERAF finansējums 3,2 miljoni
eiro, valsts dotācija – vairāk nekā 84 000 eiro,
pārējās projekta izmaksas – apmēram 6 mil-

joni eiro – sedz Ķekavas novada pašvaldība,
ņemot aizņēmumu no Valsts kases. Kopējās šī projekta izmaksas ir lēšamas aptuveni
9 miljonu eiro apmērā.
Lai pašvaldība varētu realizēt ideju par Baložu vidusskolas piebūves būvniecību un
sporta laukuma pārbūvi, bija nepieciešams
samazināt projekta kopējās izmaksas, lai
saglabātu šim projektam ERAF finansējumu un iespēju saņemt aizdevumu no
Valsts kases. Tāpēc tika nolemts mainīt piebūves risinājumu uz moduļu tipa piebūvi,
kas izmaksu ziņā ir ekonomiskāka un ātrāk uzbūvējama. Atklātā konkursa rezultātā pašvaldībai izdevās panākt vairāk nekā
4 miljonu eiro samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo skolas piebūves projektu,
līdz ar to rodot iespēju šo projektu realizēt.
Kā skaidro Attīstības un būvniecības pārvaldē, līdzīga tehniskā risinājuma piebūve
novembrī atklāta pie Ķekavas vidusskolas.

Būvniecības process tur noritēja mazāk par
gadu, un tas pašvaldībai vieš pārliecību, ka
arī Baložos skolas piebūves būvniecība varētu būt tikpat veiksmīga un pusotra gada laikā iedzīvotāji varēs sagaidīt skaisto rezultātu.
Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās
piemērotu mācību vidi un radīs papildu
vietas vēl 280 bērniem.
Projekta ietvaros Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar 12 mācību
klašu telpām, tostarp dabaszinību – fizikas un ķīmijas – kabineti, kā arī aktu zāle
ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā
telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.),

skolotāju telpas, ventkamera. Nodrošinot
ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās
darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases), atbilstoši
normatīvo aktu, izglītības programmas
„Sports” un interešu izglītības programmu
prasībām tiks pārbūvēts sporta laukums.
Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”
(Nr. 8.1.2.0/17/I/036) tiek realizēts specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.2. „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
Administratīvā pārvalde
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Sākums 1. lpp.

Jaunais Ķekavas vidusskolas korpuss Ķekavā, Gaismas ielā 9, izbūvēts divos stāvos.
Tajā ir desmit mācību klases – četras pirmajā stāvā, sešas otrajā stāvā. Vienu mācību
klasi ar bīdāmo sienu var sadalīt divās atsevišķās telpās. Šeit bērni varēs apgūt matemātiku, vizuālo mākslu, mūziku, ģeogrāfiju, bioloģiju, angļu un latviešu valodu.
Pirmajā stāvā izveidota plaša ēdamzāle, kā
arī ģērbtuves zona, otrajā stāvā – skolotāju
atpūtas istaba, rekreācijas zonas skolēniem
un ģērbtuves. Jaunā korpusa kopējā platība ir gandrīz 1442 kvadrātmetri, un tas uzcelts skolas basketbola āra laukuma vietā.
Piebūves celtniecības projekta ietvaros ir
atjaunots arī skolas teritorijā esošais skeitparka laukums, izbūvēts stāvlaukums un
velonovietnes. Tāpat izbūvēts arī jauns
gāzes vads apkures nodrošināšanai un
veikta Ķekavas vidusskolas ēkas fasādes
daļas vienkāršota atjaunošana, lai nodrošinātu ārsienu konstruktīvo atbilstību ugunsdrošās sienas prasībām. Jauno
piebūvi ar vidusskolas esošo ēku savieno
gaitenis. Ierīkojot pacēlāju pie kāpnēm uz
otro stāvu, ir nodrošinātas vides pieejamības prasības.
Jaunais korpuss ir aprīkots ar mēbelēm un
dažādiem moderniem IT risinājumiem.
Tā, piemēram, jaunajās mācību klasēs ir
uzstādīti lieli interaktīvi displeji, kurus
var izmantot arī kā tāfeli, uz kuras raksta ar šķidro kristālu marķieri. Tehnoloģija
nodrošina iespēju vairākiem skolēniem
vienlaicīgi darboties interaktīvā režīmā,
kā arī labu redzamību. Komplektā katram
displejam ir dokumentu kamera, ar kuras
palīdzu uz lielā ekrāna var pārnest attēlus, tekstu no mācību grāmatas un pierakstu klades.
Skolas jaunais korpuss ir moduļu tipa

būve, un, pretēji vairākuma viedoklim,
saliekamo moduļu konstrukcijām nav ierobežojumu projektēšanā un būvniecībā.
Moduļu ēkas galvenie plusi ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo
katrs modulis tiek rūpnieciski izgatavots
un uzbūvēts ražotnē, tādējādi tie ir pakļauti obligātajām kvalitātes pārbaudēm
un atbilst visiem standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā, un ēka
būs energoefektīva.
SIA „Belss” valdes loceklis Kaspars Ziediņš
skaidro, ka moduļu mājas pasaulē tiek izvēlētas arvien biežāk. Moduļu sekcijas ražotnē tiek sagatavotas ātrāk un ar lielāku
precizitāti, lai jau konkrētā vietā īsā laikā
taptu jauna būve. Līdz šim pasaulē moduļu būves tika izvēlētas vai nu mazu privātmāju celtniecībā, vai atkārtojoša plānojuma būvēm – viesnīcām, īslaicīgiem ofisiem,
noliktavām. Šodien no moduļiem būvē ne
vien daudzdzīvokļu namus, bet jau specifiskas ēkas ar pasūtītājam nepieciešamo
plānojumu. Moduļi vairs nav tikai atkārtojoši elementi vienveidīgām būvēm, tie tiek
pielāgoti konkrētām vajadzībām neierobežotā plānojuma izvēlē.
Šādas būves, protams, prasa ilgāku laiku
projektēšanas stadijā, tomēr ieguvumi ir
acīm redzami – ātrums, kvalitatīva darbu
kontrole ražotnē, neatkarība no laikap
stākļiem, nepieciešams mazāk cilvēku
būvobjektā, kas pie kvalitatīvu darbaroku
trūkuma ir pozitīvi, un nākotnē arī vieglāk ir veikt daļēju telpu pārplānošanu, ja
tas nepieciešams. Jāatzīst, ka, piemērojot
moduļus katrai būvei individuāli, izvēloties tieši pasūtītājam nepieciešamo plānojumu, šāda darbība ir jauna pasaulē, kur
nu vēl Latvijā. „Arī mēs mācāmies, kā vēl
veiksmīgāk var būvēt no moduļiem arvien
sarežģītākas, individuālākas moduļu būves. Mums ir pārliecība, ka drīzumā uzbū-

Foto: Velga Kūkuma

Atklāts Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss

Mācību klase vizuālajā mākslā. Visās klasēs ir pieejamas mūsdienīgas un daudzfunkcionālas interaktīvās tāfeles.
vētās moduļu būves būs iespējams transformēt – ne tikai pārvest uz citu vietu, bet
arī viegli mainīt iepriekšējo plānojumu uz
citu, pārvietojot telpu iekšpusē sienas tā,
lai ēkas konstruktīvā noturība saglabājas,”
atzīst K. Ziediņš.
Kā informē Ķekavas vidusskolas direktore
Sandra Pugovka, šobrīd Ķekavas vidusskolā mācās vairāk nekā 1420 skolēnu, un 800
no tiem ir 5.–12. klases audzēkņi, kuri mācās vidusskolas ēkā Gaismas ielā 9. Arī nākamajos gados audzēkņu skaits turpinās
pieaugt, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm 2021./2022. mācību gadā skolā jau
mācīsies 1481 audzēknis, tostarp 838 skolēni 5.–12. klasē.
Ņemot vērā skolēnu skaita pieaugumu,
jau 2019./2020. mācību gadā nācās veikt
daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai
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bērniem nodrošinātu pilnvērtīgu mācību
priekšmetu apguvi. Piemēram, skolotāju istaba tika pārveidota par klases telpu,
sociālā pedagoga kabinets tika pielāgots
svešvalodu grupu nodarbībai, mācību
stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc
moduļu tipa piebūve bija vienīgais reālais
risinājums skolas paplašināšanai.
Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecība
tika sākta 2019. gada decembrī un kopumā
ilga nepilnus 11 mēnešus. Būvdarbus veica
SIA „Belss”, būvuzraudzību nodrošināja
SIA „Marčuks”. Ķekavas vidusskolas jaunā korpusa būvniecību pilnībā finansējusi
Ķekavas novada pašvaldība, šim mērķim
atvēlot vairāk nekā 3 miljonus eiro.
Administratīvā pārvalde
2020. gada novembris

4
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Siltinās daudzdzīvokļu māju
Ķekavā, Nākotnes ielā 36

Ķekavas novada pašvaldība Titurgā, Zaļajā ielā 4, ir izbūvējusi jaunu strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem.

SIA „Ķekavas nami” informē, ka, turpinot darbu pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, oktobrī ir uzsākti daudzdzīvokļu mājas Ķekavā, Nākotnes ielā 36, siltināšanas darbi. Šajā ēkā ir 122 dzīvokļi. Pēc siltināšanas projekta īstenošanas plānots
panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 52%.

2015.–2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta iesniegums Nr. 19-04-AL09-A019.2201-000001).
Attīstības un būvniecības pārvalde

Piešķir finansējumu gājēju pāreju
izbūvei Daugmalē un Katlakalnā

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala
sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana,
jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu
nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa
kāpņu telpās, aukstā un karstā ūdens un
kanalizācijas stāvvadu nomaiņa dzīvokļu
šahtās, apkures un karstā ūdens cauruļu
nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu
pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Darbus paredzēts pabeigt 2021. gada vasarā.
Būvdarbi notiek projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas novadā” (Nr. DME0000313) ietvaros.
SIA „Ķekavas nami” projektu īsteno kā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona,
piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu. Augustā parakstīts
līgums ar attīstības finanšu institūciju „Altum”, kas nodrošina projekta konsultatīvo
vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu.
Projekta attiecināmo izmaksu kopējā sum-

ma ir 1 842 778,27 eiro, ieskaitot PVN. Projekta līdzfinansējums (granta summa) ir
921 389,13 eiro, pārējās projekta izmaksas,
SIA „Ķekavas nami” piesaistot aizņēmumu
„SEB bankā”, 15 gadu laikā segs dzīvokļu
īpašnieki.
Būvdarbus veic SIA „Lagron”, būvuzraudzību – SIA „Būvrem”, autoruzraudzību –
SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs”.
Ārpus projekta aktivitātēm „Ķekavas
nami” šajā mājā sakārto elektroapgādes un
zibensaizsardzības sistēmu, dzīvokļos tiks
uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji. Vēl pirms projekta uzsākšanas mājā ir
nomainīts maģistrālais ūdensvads un atsevišķi kanalizācijas horizontālo cauruļvadu
posmi,
Plašāka informācija pieejama SIA „Ķekavas
nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai
zvanot projekta koordinatoram Jurim Firstam uz tālruņa numuru 29126835, galvenajam inženierim Jānim Freibergam uz tālruņa
numuru 29255787 vai meistaram Uldim Alpam-Lūkam uz tālruņa numuru 29545952.
SIA „Ķekavas nami”
Foto: Laura Barkāne

Laukums ierīkots atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem – tajā ieklāts mākslīgais segums, izveidoti divi spēļu laukumi un
uzstādīti četri basketbola grozi. Laukumu var
izmantot dažādu vecuma grupu iedzīvotāji
gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.
Ņemot vērā šobrīd valstī noteiktos drošības un pulcēšanās ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, jaunā strītbola laukuma svinīgā atklāšana pārcelta uz
nākamā gada pavasari, kad sāksies strītbola sezona un, cerams, būs arī mazināti pulcēšanās ierobežojumi.
Strītbola laukuma izveide izmaksājusi
gandrīz 64 000 eiro, no kuriem 25 500 eiro
līdzfinansē Lauku atbalsta dienests, bet lielāko daļu summas – 38 500 eiro – finansēja
Ķekavas novada pašvaldība.
Projekts tika īstenots biedrības „Partnerība
„Daugavkrasts”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam

Foto: Velga Kūkuma

Titurgā izbūvēts jauns
strītbola laukums

Ķekavas novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu divu gājēju pāreju izbūvei Daugmalē un Katlakalnā, budžeta grozījumos tam atvēlot papildus gandrīz 73 000 eiro.
P85 (Rīgas HES–Jaunjelgava), Ciemata
ceļa un Kompleksa ceļa krustojumā, līdz
ar to nodrošinot gan vides pieejamību,
gan speciālo gājēju pāreju apgaismojumu. Pārbūves darbu ietvaros tiks izbūvēta
arī jauna ietve no gājēju pārejas līdz autobusu pieturai un Ciemata ceļam, autobusa pieturā tiks uzstādīta nojume. Saņemot nepieciešamo papildu finansējumu
budžeta grozījumos, šim mērķim šogad
kopumā ir atvēlēti 72 500 eiro, un pašvaldība var slēgt līgumu par veicamajiem
darbiem.

Lai novada iedzīvotāji varētu pēc iespējas
drošāk pārvietoties, kā arī uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus, pašvaldība izbūvēs
gājēju pāreju autoceļa V2 un Pļavniekkalna ielas krustojumā. To plānots izbūvēt uz
izceltā krustojuma, kas nozīmē, ka autovadītājiem, šķērsojot šo krustojumu, būs
ievērojami jāsamazina braukšanas ātrums.
Projekts ir saskaņots ar VAS „Latvijas valsts
ceļi”, jo autoceļš V2 atrodas valsts pārziņā.
Šobrīd notiek līguma slēgšanas process ar
būvnieku. Kopumā šai izbūvei pašvaldība
atvēlējusi 60 000 eiro.
Savukārt otrs plānotais darbs ir pārbūvēt
gājēju pāreju Daugmalē, valsts autoceļa

Administratīva pārvalde

Pirms apjomīgajiem siltināšanas darbiem Nākotnes ielā 36 tika renovēta daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Nākotnes ielā 8.

Valdlaučos izbūvēta gājēju ietve
Kā informē Ķekavas novada pašvaldības
Īpašumu pārvalde, Valdlaučos iedzīvotāju
ērtībām izveidota paplašināta, bruģēta autostāvvieta, kā arī izbūvēta bruģēta gājēju
ietve Atpūtas ielā, ceļa posmā no veikala
„Top” līdz Jaunatnes ielai. Savukārt Jaunatnes ielā, posmā no Atpūtas ielas, atjaunota
esošā gājēju ietve. Šiem remontdarbiem,
lietderīgi izmantojot resursus, tika izmantots Titurgā demontētais bruģis.
Administratīvā pārvalde
2020. gada novembris

Foto: Velga Kūkuma

Rūpējoties par ceļu un ielu seguma sakārtošanu Ķekavas novadā, kā arī ceļu satiksmes
dalībnieku drošību, veikti labiekārtošanas darbi Atpūtas un Jaunatnes ielā Valdlaučos.
izsoles
Ķekavas novada pašvaldība 2020. gada
7. decembrī Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9-1,
Mazajā sēžu zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar
augšupejošu soli:
5 Stādiņu iela 13, Krustkalni, kadastra nr.
8070 003 0705, 0,0334 ha, sākumcena –
2510 eiro, izsoles laiks plkst. 10.00;
5 Cīruļu
iela
19,
Baloži,
kadastra
nr. 8007 003 3434, 0,0765 ha, sākumcena – 9030 eiro, izsoles laiks plkst.10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jā-
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iemaksā 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, 13. darba
vietā. Tālr. uzziņām 22026854. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2020. gada
4. decembris līdz plkst. 14.00.

Novada ziņas
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Līdzfinansē ielu izbūvi,
ja tai noteikts pašvaldības
nozīmes ielas statuss

Uzvaras prospektā tiek mainīts
ūdensvads un sadzīves
kanalizācijas cauruļvadi

Pamatojoties uz kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai
ielas būvniecībā un uzturēšanā, Ķekavas novada dome piešķīrusi novada biedrībai
„Lāču iela” vairāk nekā 16 000 eiro līdzfinansējumu Lāču ielas posma seguma izbūvei Baložos. Šis ir pirmais šāda veida lēmums atbilstoši kārtībai, kāda ir noteikta
pašvaldības saistošajos noteikumos.

Oktobrī Baložos Uzvaras prospekta pārbūves ietvaros ir uzsākta ūdensvada un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa posmā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.

Lāču iela daļēji pieder privātpersonām un
Ķekavas novada pašvaldībai, un šai ielai
ar Ķekavas novada domes lēmumu ir noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss,
līdz ar to ielas uzturēšanas izmaksas pilnībā sedz pašvaldība, savukārt ielas būvniecības izmaksas atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām pašvaldība var segt daļēji.
Saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības
2019. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā
un uzturēšanā” dome var piešķirt līdzfinansējumu, kura apmērs ielas būvniecībai līdz
100 metriem nepārsniedz 50% no būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000 eiro.

Kā savā iesniegumā pašvaldībai norādījusi
biedrība „Lāču iela”, ielas posma seguma
izbūves kopējās izmaksas tiek plānotas
gandrīz 36 000 eiro. Atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam šogad šī projekta
realizācijai tika piešķirts līdzfinansējums
10 000 eiro apmērā, atlikušo summu –
vairāk nekā 6000 eiro – paredzot piešķirt
2021. gadā.
Ar saistošajiem noteikumiem „Par kārtību,
kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā” var iepazīties pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv.
Administratīvā pārvalde

Pašvaldība uzlabo ielu
segumu iekšpagalmos
Oktobrī Ķekavas novada pašvaldība veikusi iekšpagalmu ielu sakārtošanas darbus
Ķekavā un vēl šogad plāno šāda veida darbus veikt arī Rāmavā.
Labiekārtošanas darbu ietvaros Gaismas
ielā 19, pie daudzdzīvokļu mājas 13. korpusa, ir noasfaltēts stāvlaukums, bet pie 3. korpusa ir nomainītas bojātās ceļu apmales un
atjaunots asfalta segums. Ielas seguma atjaunošanas darbus veica SIA „Ķekava PMK”.
Līdzīgu darbu veikšanai Rāmavā, pie
daudzdzīvokļu mājām Rāmavas ielā 19, 21
un 23, pašvaldība oktobrī izsludināja iepirkumu. Šo darbu ietvaros vēl šogad plānots
atjaunot segumu šo māju iekšpagalmā, kā
arī stāvlaukumu pie SIA „Ķekavas nami”.
Rāmavas ielas posms pie mājas Nr. 27 tiks
sakārtots nākamgad, kad „Ķekavas nami”
izbūvēs zem ielas jaunus inženierkomunikāciju tīklus.

Kā informē Īpašumu pārvalde, arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalma sakārtošanas
darbi Ķekavā, Nākotnes ielā, ir pārcelti uz
nākamo gadu, kad šo māju apsaimniekotājs – SIA „Ķekavas nami” – mainīs novecojušos inženierkomunikāciju tīklus, kas
atrodas zem šīm ielām, un tikai pēc tam tiks
asfaltētas ielas. SIA „Ķekavas nami” šo tīklu
pārbūvi varētu uzsākt nākamā gada pavasarī, tiklīdz tas būs tehnoloģiski iespējams,
un pēc to pabeigšanas pašvaldība veiks ielu
asfaltēšanu. Līdz ar to iedzīvotāji iegūs gan
jaunas un drošas inženierkomunikācijas,
gan noasfaltētas iekšpagalmu ielas.
Administratīvā pārvalde

Baložos uzsākti Saulgriežu
ielas pārbūves darbi
Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā būvnieks SIA „VIA” veic Saulgriežu ielas
pārbūvi Baložos. Šobrīd ir uzsākti lietus kanalizācijas izbūves darbi, paralēli tiem notiek ielas konstruktīvo kārtu izbūve.
Būvdarbu laikā autotransporta satiksme
tiks ierobežota lokāli darbu veikšanas vietā – vienā braukšanas joslā.
Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, Saulgriežu
ielas pārbūves pirmajā kārtā pārbūvējamā
posma garums no Kalnu ielas līdz Labrenča
ielai ir 1,21 kilometrs. Pārbūves laikā paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu,
gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī četras
autobusu pieturvietas.
Posmos, kur nav iespējams novadīt lietus
ūdeņus ar atklātu metodi, tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma.

Ielas pārbūves termiņš ir 18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Savukārt līdz Saulgriežu ielas pārbūves otrās kārtas (no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai) realizēšanas uzsākšanai ir jāveic
sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkla
projektēšana un izbūve šajā posmā.
Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem
Saulgriežu ielas pārbūves pirmās kārtas būvniecības izmaksas ir vairāk nekā 965 000 eiro.
Pašvaldība šo projektu realizē, ņemot gandrīz 724 000 eiro aizņēmumu no Valsts kases.
Attīstības un būvniecības pārvalde

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības un būvniecības pārvalde, projekta
ietvaros tiks pārbūvēts Uzvaras prospekts
760 metru garumā, izbūvējot jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu, gājēju ietves un
jaunu ielu apgaismojumu. Tiks nomainīti
arī komunikāciju tīkli, sakārtojot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvējot jaunus lietus ūdens kanalizācijas tīklus.
Pēc būvnieka sniegtās informācijas, jaunie
ūdensvada cauruļvadi tiks guldīti blakus
esošajiem tīkliem un tikai pēc šo darbu pabeigšanas (plānots – nākamā gada janvārī)
tiks veikta pārslēguma maiņa, un šajā brīdī
būs jārēķinās ar īslaicīgiem ūdens atslēgumiem naktī. Savukārt sadzīves kanalizācijas
tīkli tiks pārbūvēti pa esošo trasi.
Kopš Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas pārbūves projekta uzsākšanas Uzvaras
prospektā ir paveikta ceturtā daļa no paredzētajiem darbiem. Līdz šim vairāk nekā
95% apmērā ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, 95% apmērā ir izbūvētas elektronisko
sakaru sistēmas, turpinās ceļu apmaļu izbūves darbi un ir uzsākta individuāla dizaina
ielu apgaismojuma balstu uzstādīšana.
Atbilstoši projektam Uzvaras prospektā tiks
pārbūvēta iela, vienā ielas pusē izbūvēta
gājēju ietve, bet otrā – apvienotais gājēju
un veloceliņš, izbūvēts jauns ielas apgaismojums, drošas gājēju pārejas trijos ielu
krustojumos (izveidojot izceltus vaļņus ātruma samazināšanai) un jauna lietus ūdens
novadīšanas sistēma. Ņemot vērā akūtu
autostāvvietu trūkumu pilsētā, šajā ielā tiks
izbūvētas papildu stāvvietas un pārbūvēts
stāvlaukums pie Baložu pilsētas pārvaldes.
Uzvaras prospekta pārbūves projektā paredzēts izbūvēt arī apgaismojumu, ietvi un
ielu, kā arī elektrības tīklus. Papildus tiks
pārbūvēti sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli, lai novērstu avārijas situācijas un
netiktu bojāts jaunizbūvētais ielas segums.
Papildus tiks atjaunoti hidranti, kas būs ērti
pieejami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta vajadzībām.

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks labiekārtota teritorija – iestādīti koki un iesēts zālājs,
uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veloturētāji un paviljoni autobusu pieturvietās.
Plānots, ka Uzvaras prospekta remontdarbi
noslēgsies 2021. gada vasaras beigās.
Jaunatnes ielā būvdarbi ir pabeigti 99% apmērā un uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā. Plānots, ka Jaunatnes ielas pārbūves
darbi tiks pabeigti līdz šā gada beigām.
Atgādinām, ka apjomīgākie būvdarbi Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā Baložos
tika uzsākti šovasar – 1. jūnijā. Šis process
ir ļoti sarežģīts, jo vienlaikus ar ielu pārbūvi
tiek īstenoti vēl divi projekti – SIA „Baložu
komunālā saimniecība” īsteno siltumtrašu
pārbūvi Titurgā, savukārt SIA „Baložu siltums” veic jaunas savienojošās siltumtrases
izbūvi, tādēļ, kā uzsver Attīstības un būvniecības pārvalde, būvniekiem jārespektē
darbu secība, lai visi iesāktie remontdarbi
tiktu realizēti korekti un sistemātiski.
Apjomīgo būvdarbu dēļ radītās neērtības
uz laiku skar arī vairāku daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāju saimniecisko ikdienu un
pārvietošanos pilsētā. Izprotot iedzīvotājus,
pašvaldība rūpīgi seko līdzi projekta gaitai
un noteiktajam darbu izpildes grafikam,
kā arī aicina iedzīvotājus būt šajā situācijā
saprotošiem, lai pēc projekta beigām iegūtu
cerēto labo rezultātu – sakārtotas ielas, jaunu apgaismojumu, jaunas ietves, kā arī jaunus un drošus inženierkomunikāciju tīklus.
Projekts Nr. 3.3.1.0/18/I/010 „Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam
Baložos, Ķekavas novadā” tiek īstenots
ERAF darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Attīstības un būvniecības pārvalde

Izbūvēs speciālo apgaismojumu
gājēju pārejām Baložos
Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar būvuzņēmumu SIA „Eltors” par
divu gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi Baložos, Rīgas ielā 4 un Rīgas ielā 14.
Kā informē Īpašumu pārvalde, šo darbu
laikā tiks izbūvēts specializēts, tieši gājēju
pārejām domāts apgaismojums atbilstoši
valstī noteiktajam standartam, līdz ar to šajās vietās tiks uzlabota ceļu satiksmes dalībnieku, īpaši gājēju, drošība. Lai šos darbus
varētu veikt, tika strādāts pie tā, lai saņemtu
saskaņojumu no VAS „Latvijas valsts ceļi”,
jo Rīgas iela atrodas valsts pārziņā.
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Viena gājēju pāreja atrodas Rīgas un Smilšu
ielas krustojumā, otra – Rīgas un Skolas ielas krustojumā, iepretim veikalam „Mego”.
Gājēju pāreju apgaismojuma izbūves laikā satiksmes ierobežojumi nav paredzēti,
un būvdarbus plānots pabeigt līdz šā gada
beigām.
Administratīvā pārvalde
2020. gada novembris

6

Novada ziņas

dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
15. oktobrī izskatīti 23 jautājumi:
5 par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” vidēja termiņa
darbības stratēģijas 2021.–2023. gadam
apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” direktora apstiprināšanu amatā;
5 par grozījumiem 2015. gada 10. decembra Ķekavas novada domes sēdes lēmumā Nr. 3, § 4. (protokols Nr. 33);
5 par 2011. gada 30. augusta lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. 21-19/11/121
termiņa pagarināšanu;
5 par zemes piešķiršanu nomā V.K. uz daļu
no pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaperi” Ķekavā, Ķekavas pagastā;
5 par nekustamā īpašuma „Stādiņu iela 13”
Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;
5 par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 10. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2010
„Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” apstiprināšanu;
5 par nekustamo īpašumu maiņu;
5 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Lielkurši”
Daugmalē, Daugmales pagastā;
5 par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Cirsmas
ielā 20, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īpašnieku;
5 par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Cirsmas ielā
16, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īpašnieku;
5 par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Līdumu
ielā 9, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īpašnieku;
5 par zemes vienību „Ausma Nr. 244” un
„Ausma Nr. 243” Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;
5 par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu detālplānojuma
„Siļķes” teritorijā Ķekavas pagastā;
5 par detālplānojuma „Dārznieki” Ķekavā,
Ķekavas pagastā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu;
5 par detālplānojuma „Pilbārži” Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
5 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Olektes” Rāmavā, Ķekavas pagastā;
5 par lokālplānojuma teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, projekta nodošanu
pilnveidošanai;
5 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Zaļā iela”
un Zaļā iela 4, Baložos;
5 par darba grupas izveidi jaunveidojamā
novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu izstrādei;
5 par pilnvarojumu parakstīt vienošanās
grozījumus, aizņēmuma ņemšanu un papildu vienošanos Uzvaras prospekta būvdarbu līgumam;
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par Ķekavas novada pašvaldības informatīvo stendu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu;
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
piešķiršanu detālplānojuma „Lapenieki”
teritorijā, Lapeniekos, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā.

Ķekavas novada domes sēdē
29. oktobrī izskatīti 19 jautājumi:
5 par grozījumiem 2020. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetā;
5 par saistošo noteikumu Nr. 10/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības
2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”„ apstiprināšanu;
5 par valsts un pašvaldības budžeta dotāciju izlietošanu Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo brīvpusdienām;
5 par izdevumu segšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sakarā ar Covid-19 izplatību;
5 par saistošo noteikumu „Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2015. gada
24. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot
ienākumus” apstiprināšanu;
5 par atbalsta piešķiršanu Doles-Ķekavas
evaņģēliski luteriskajai draudzei;
5 par zemes piešķiršanu nomā V.V. uz daļu
no pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilkvālītes” Ķekavā, Ķekavas pagastā;
5 par zemesgabala Dzeņu ielā 24, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā D.K.;
5 par dzīvojamās platības izīrēšanu K.K.;
5 par dzīvojamās telpas piešķiršanu Baložu
vidusskolas pedagogam;
5 par grozījumiem 2010. gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par
pašvaldības aģentūras „Ķekavas Sociālās
aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”;
5 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā;
5 par nekustamo īpašumu „Akmeņkalni”,
„Rudeņi”, „Avenes”, „Rīteņi”, „Madarkalni”,
„Dūjiņas” un „Mārkalni” Dzintaros, Daugmales pagastā, apvienošanu;
5 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Jenču ciems”
Jeņčos, Ķekavas pagastā;
5 par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Līdumu ielā
12, Saulgožos, Ķekavas pagastā, īpašnieku;
5 par apbūves tiesības nodibināšanu uz zemesgabala „Murdiņi” Dārznieku ielā 13,
Ķekavā, Ķekavas novadā, daļu;
5 par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Krastmalas ielai un Acāliju ielai
Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
5 par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Asteru iela 30”
Katlakalnā, Ķekavas pagastā;
5 par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma „Ezermalas iela 14” Baložos īpašnieku.

Piešķir sejas maskas sociāli
mazaizsargātiem iedzīvotājiem
Covid-19 izplatības laikā Ķekavas novada pašvaldība bez maksas piešķir divas auduma mutes un deguna aizsargmaskas sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem. Tāpat ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem tiek nodrošināti pedagogi un pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri sniedz pakalpojumus klātienē.
Sociālais dienests aicina saņemt sejas maskas Ķekavas novadā deklarētās trūcīgās
un maznodrošinātās personas, kā arī personas ar 1., 2. grupas invaliditāti un bērnu ar invaliditāti vecākus. Sejas maskas
var saņemt Sociālajā dienestā, iepriekš
zvanot dienesta pārstāvim: Baložos – uz
tālr. nr. 27876091, Daugmalē – uz tālr. nr.
29351095, Ķekavā – uz tālr. nr. 25630808,
Mellupos – uz tālr. nr. 25605739. Pirms
saņemšanas jāuzrāda trūcīgas vai mazno2020. gada novembris

drošinātas ģimenes (personas) izziņa vai
personas ar invaliditāti apliecība.
Šo aizsardzības līdzekļu iegādei finansējums tiks ņemts no pašvaldības budžetā
atvēlētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kopumā plānots izsniegt vairāk
nekā 2000 sejas masku, kas atbilst noteiktajam Eiropas standartam un ir ar atbilstošu
sertifikātu.
Administratīvā pārvalde

Aicina pieteikties
bezmaksas rehabilitācijas
pakalpojumiem bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Biedrība „Baltic Nutrition and Health Federation” Ķekavas novadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu šoruden uzsākusi projekta īstenošanu, kura ietvaros bērni ar
funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus.
Šis ir jau otrais ar sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanu saistīts projekts
Ķekavas novadā, ko biedrība īsteno.
Pielāgojot bērna vajadzībām nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, ir iespējams uzlabot bērna funkcionālās spējas,
psihoemocionālo stāvokli un vispārējās
prasmes integrēties sabiedrībā kopumā,
kas veicina pozitīvu mikroklimatu arī
ģimenē. Būtiski uzsvērt, ka projekts paredzēts arī bērnu likumisko pārstāvju veselības un psihoemocionālā stāvokļa atjaunošanai un stiprināšanai.
Rehabilitācijas pakalpojumu klāsts ir plašs.
Tas ietver fizioterapeita, masiera, ergoterapeita, psihologa, logopēda, uztura speciālista, mākslas terapeita un sociālā darbinieka pakalpojumus. Starpdisciplināru
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas
mērķis ir palīdzēt uzlabot bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes dzīves kvalitāti,

kā arī veicināt viņu tiesību apzināšanos un
cieņpilnas attieksmes stiprināšanu sabiedrībā.
Būtiski, ka visi rehabilitācijas pakalpojumi
gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejami bez maksas, bez garām
rindām un uz vietas sava novada teritorijā. Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus
pieteikties projektā, rakstot uz e-pasta
adresi balticnutrition@gmail.com vai zvanot sociālajai darbiniecei Sandrai Balodei
uz tālruņa numuru 20332625 vai projekta
vadītājai Vandai Sargautienei uz tālruņa
numuru 28728338.
Projekts „Daudzdisciplināri rehabilitācijas
pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem”
(Nr. 9.2.2.3/20/A/011).
Biedrība „Baltic Nutrition and Health
Federation”

Eiropas Sociālais
fonds

Skolēni no daudzbērnu,
trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm
saņems pārtikas pakas
Lai nodrošinātu brīvpusdienas 7.–9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu, trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes, kuriem mācību process kādā no Ķekavas novada skolām notiek attālināti, Ķekavas novada pašvaldība izsniegs pārtikas pakas.
Viena pārtikas paka tiks izsniegta par periodu viena nedēļa, aprēķinot pakas satura
vērtību atbilstoši darbdienu skaitam šajā
periodā. Pārtikas pakas vienas dienas vērtība nepārsniegs Ķekavas novada domes
noteiktās maksimālās apmaksājamās viena
izglītojamā ēdināšanas izmaksas dienā, kas
šobrīd ir aptuveni 1,61 eiro.
Pirmās pārtikas pakas tika komplektētas
uzreiz par trim nedēļām (par periodu no
26. oktobra līdz 15. novembrim jeb 15 darbdienām), kad 7.–9. klasēm mācības notika
attālināti, un tās tika izsniegtas novembra
pirmajā nedēļā.
Informācija par šādu iespēju vecākiem ir
nosūtīta skolas e-klasē, un vecāki ir aicināti
sazināties ar Ķekavas novada Sociālo dienestu, lai vienotos par pārtikas pakas saņemšanas laiku un varētu organizēt pārdomātu un
drošu cilvēku plūsmu pārtikas paku izsniegšanas vietā. Ar Sociālo dienestu var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi socdienests@
kekava.lv vai zvanot uz tālruņa numuru
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27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale) vai
67935977 (Ķekava).
Brīvpusdienas pārtikas paku veidā tiks nodrošinātas arī visiem 1.–6. klases skolēniem,
ja Ministru kabinets vai izglītības iestādes
vadītājs, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju konkrētajā brīdī vai atbildīgo institūciju
norādījumus, būs noteicis, ka arī šīm klasēm
mācībām jānotiek attālināti. Šādā situācijā,
ņemot vērā lielo apjomu, pārtikas pakas saņemšanai tiks noteikta cita kārtība.
Atgādinām, ka arī šogad pavasarī, kad valstī
bija izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19
izplatības dēļ, Ķekavas novada pašvaldība
izsniedza pārtikas pakas bērniem no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu
ģimenes. Vienā mēnesī tika nodrošinātas
apmēram 500 pārtikas pakas. Šo paku saturu īpaši izstrādāja pārtikas tehnologs, kā
arī tika uzklausīti ģimeņu ieteikumi. No ģimenēm tika saņemtas pozitīvas atsauksmes
par pārtikas paku daudzveidīgo saturu.
Administratīvā pārvalde
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Ķekavas ambulancē paplašināts ārstu speciālistu klāsts
Izvērtējot Ķekavas ambulances darbību piecos gados un iepazīstoties ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par ambulances pakalpojumiem, kas liecina par pozitīvu novērtējumu pieaugumu, tika apstiprināta Ķekavas ambulances stratēģija turpmākajiem trijiem gadiem.
Pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.–
2023. gadam tika apstiprināta Ķekavas
novada domes sēdē 15. oktobrī, pirms tam
ambulances darbību un nākotnes stratēģiju
izvērtējot domes Sociālo lietu komitejā.

Paplašināts ārstu speciālistu klāsts
Ķekavas ambulance piecu gadu laikā ir
spējusi paplašināt sekundāros veselības
aprūpes pakalpojumus, proti, iedzīvotāju
ērtībām ambulance šobrīd piedāvā 16 dažādu jomu ārstu speciālistu pakalpojumus.
Novadnieki var saņemt konsultācijas, piemēram, pie zobārstiem, zobu higiēnista,
ginekologa, okulista, LOR, urologa, rehabilitologa, podologa, ķirurga, uztura speciālista, veikt ultrasonogrāfiju vai saņemt
masāžas un sertificētu fizioterapeitu pakalpojumus.
Šo iespēju, ka vienuviet, nebraucot uz galvaspilsētu, var ērtāk un ātrāk saņemt ārsta
speciālista palīdzību tepat Ķekavas novadā, pozitīvi novērtējuši arī iedzīvotāji. Kā
skaidro ambulances direktors Juris Jerums,
ņemot vērā ierobežoto pašvaldības telpu
pieejamību, šobrīd šis ir optimālākais risinājums, kā salāgot telpu noslodzi ar speciālistu pakalpojumu nodrošinājumu.
Savukārt, ņemot vērā mūsdienu sabiedrības veselības tendences, kad Eiropā,
tostarp arī Latvijā, pieaug veselības problēmas, kas saistītas ar mazkustīgu dzīvesveidu un ilgstošu darbu pie datora, Ķekavas ambulancē ir izveidota profesionāļu
komanda fizikālās medicīnas un rehabilitācijas jomā. Šos pakalpojumus aktīvi izmanto iedzīvotāji gan veselības profilakses
nolūkos, gan pēc dažādām traumām un
operācijām, lai atjaunotu un uzlabotu savu
veselības stāvokli.

Uzlabotas ambulances telpas ģimenes ārstu prakšu darbībai
Šobrīd Ķekavas novadā praktizē 11 ģimenes ārsti, pie kuriem ir reģistrējušies kopumā 20 697 pacienti. Deviņas ģimenes ārstu
prakses atrodas Ķekavas ambulances telpās – sešas Ķekavā, divas Baložos un viena
Valdlaučos.
Pašvaldība, ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, pērn pilnībā izremontēja telpas Titurgā, Zaļajā ielā 5, tur veicot telpu
pārplānošanu un remontu. Savukārt vides
pieejamības prasību nolūkos tika pilnībā
pārbūvēts sanitārais mezgls, izbūvēts lifts,
izveidota autostāvvieta personām ar invaliditāti un veikta daļēja tuvējo ietvju seguma nomaiņa. Tāpat ir izremontētas telpas
Daugmalē ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
Īpaši pēdējos gados ir pievērsta uzmanība telpu energoefektivitātes uzlabošanai,
piemēram, ambulances telpās Titurgā un
Ķekavā ir uzstādīta apkures sistēmas automatizācija, daļēji veikta logu nomaiņa
ambulances ēkā Gaismas ielā 15, kā arī
lielākajā daļā ambulances valdījumā esošo telpu apgaismojums nomainīts ar energoefektīvu apgaismojumu. Tāpat atsevišķās telpās ir veikts kosmētiskais remonts.

Klientu ērtībām apmeklētāju pieņemšanas telpās lielākajās ārstu prakšu vietās ir
izvietoti jauni, ērtāki un labāk uzkopjami
krēsli, kā arī uzstādītas dzeramā ūdens
iekārtas.
Runājot par primārās veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jāsecina, ka arī
Ķekavas novads saskaras ar to pašu problēmu, kāda tā ir visā valstī, proti, ar ģimenes ārstu skaita nepietiekamību un topošo
ārstu nevēlēšanos strādāt reģionos. Tāpēc
kā vienu no iespējamiem risinājumiem un
motivējošiem argumentiem ambulances
vadītājs saskata pašvaldības stipendiju pirmo kursu ģimenes medicīnas rezidentūras
studentiem, ar kuriem būtu vienošanās
par to, ka viņi pēc augstskolas pabeigšanas
nāk kā ģimenes ārsti strādāt uz Ķekavas
novadu.
Atbilstoši iedzīvotāju skaitam optimālā variantā novadā būtu jādarbojas 13 ģimenes
ārstiem. Taču jau šobrīd ir grūtības nodrošināt ģimenes ārsta pieejamību Daugmalē, kur ir pat izveidotas jaunas telpas. Šis
jautājums arī turpmāk būs Ķekavas ambulances dienaskārtībā. Taču jāsaprot, ka gala
lēmums, vai atvērt ģimenes ārsta praksi vai
pārņemt jau kādu esošo, būs paša ģimenes
ārsta lēmums.
Papildus infrastruktūras uzlabošanas darbiem pēdējo gadu laikā ir būtiski uzlabotas
Ķekavas ambulancei pieejamās iekārtas un
aprīkojums. Ir veikta pilna mazo iekārtu
un aprīkojuma nomaiņa uz aparatūru ar
CE sertifikātiem. Finansiāli lielākais pašvaldības ieguldījums diagnostikas iekārtu
modernizēšanā ir šogad plānotā ultrasonogrāfijas iekārtas nomaiņa, kuras izmaksas
lēšamas aptuveni 30 000 eiro apmērā.
Kā nākotnes perspektīvas J. Jerums saredz
nepieciešamību Ķekavas ambulances ēku
Gaismas ielā 15 nosiltināt un paplašināt,
pārplānojot telpas, kā arī izbūvējot liftu, tādējādi nodrošinot vides pieejamību arī uz
ēkas otro stāvu. Tāpat ir jādomā par skaņas
izolācijas nodrošināšanu telpās.
Raugoties uz Ķekavas ambulances attīstību
ilgtermiņā, 2019. gadā tika iegādāta daļa
no ambulancei blakus esošā zemesgabala,
lai nākotnē varētu ambulances telpas paplašināt, tādējādi nodrošinot plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu novada
iedzīvotājiem.
Tāpat ir jāstrādā pie veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības nodrošināšanas
Plakanciema un Mellupu iedzīvotājiem,
bet Valdlaučos ambulances piederošajā
ēkā jāizveido ērtāka vides pieejamība.

Iedzīvotāju veselības veicināšanai –
gandrīz pusmiljons eiro
Kopš 2017. gada Ķekavas novadā tiek īstenots Eiropas Savienības līdzfinansēts
projekts „Veselības veicināšana un slimību
profilakse Ķekavas novadā”. Ķekavas ambulance veic kopējo šī projekta īstenošanu,
kā arī organizē slimību profilakses aktivitātes, savukārt fizisko aktivitāšu veicināšanu
īsteno Sporta aģentūra.
Dažādām veselības veicināšanas aktivitātēm Ķekavas novadā šī projekta ietvaros

sešos gados kopumā būs piesaistīti vairāk
nekā 400 000 eiro. Šogad jūnijā ir apstiprināts projekta turpinājums uz nākamajiem
trim gadiem, līdz ar to novada iedzīvotājiem būs lieliska iespēja arī turpmāk bez
maksas piedalīties dažādos veselības vecināšanas pasākumos.
Projekta pirmajos trīs gados ir noorganizēti
33 vispārējās profilakses pasākumi, 422 izglītojošas un praktiskas nodarbības skolas
un pirmsskolas vecuma bērniem par veselīga uztura nozīmi, 25 uztura meistarklases bērniem, 67 lekcijas sertificētu uztura
speciālistu vadībā. Fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos īstenotas 700 nodarbības
baseinā sertificētu treneru vadībā grūtniecēm, zīdaiņiem un bērniem, 830 dažādas
fizisko aktivitāšu veicināšanas nodarbības
skolas un pirmsskolas vecuma bērniem
dažādos sporta veidos, 300 vingrošanas
nodarbības skolas vecuma bērniem stājas
nostiprināšanai sertificēta fizioterapeita
vadībā.
Tāpat noorganizēts 31 dienas orientēšanās pasākums skolas vecuma bērniem,
trīs orientēšanās pasākumi pieaugušajiem, 200 TRX nodarbības pieaugušajiem,
118 nūjošanas nodarbības, 250 nodarbības
sirds un asinsvadu veselības veicināšanai.
Kopumā šo gadu laikā veselības veicinā-

šanas pasākumos pirmreizēji piedalījušies
vairāk nekā 3000 iedzīvotāju.

Iedzīvotāji pozitīvāk novērtē ambulances pakalpojumus
Kā liecina Ķekavas ambulances šogad rudenī veiktā iedzīvotāju aptauja par ambulances sniegtajiem pakalpojumiem,
salīdzinot ar 2017. gadu ir pieaudzis iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar visiem
sniegtajiem pakalpojumiem.
Akcentējot galvenās trīs pozīcijas, vislielāko uzlabojumu iedzīvotāji izjutuši ambulances reģistratūras darbā – novērtējumu
„teicami” un „labi” snieguši vairāk nekā
80% aptaujāto. Pirms trim gadiem šis rādītājs bija 56%.
Otru lielāko pozitīvo novērtējumu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novadnieki
snieguši par fizikālās terapijas pakalpojumiem, kas uzlabojuši savus rādītājus par
22%. Trešajā pozīcijā ierindojas ģimenes
ārsti, kuru darbību kā teicamu un labu novērtējuši gandrīz 64 %aptaujāto.
Plašāk par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un ambulances nākotnes iecerēm var
izlasīt Ķekavas ambulances vidējā termiņa
darbības stratēģijā 2021.–2023. gadam.
Administratīvā pārvalde

saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 28/2020
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas
sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”
Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2020.gada 29.oktobra sēdes
lēmumam Nr. 8. (protokols Nr. 30.)
Izdoti saskaņā ar
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2010
„Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 1.5. punktu ar 1.5.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.5.17.

Mobilais kāpurķēžu pacēlājs

diennaktī

2,75

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.7. punktu, 1.7.1. un 1.7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.7.

Ergoterapeita, fizioterapeita un psihologa
pakalpojumi

1.7.1.

Ergoterapeita, fizioterapeita vai psihologa
konsultācija (pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētām personām)

Viena konsultācija
līdz 60 min.

16,00

1.7.2.

Ergoterapeita, fizioterapeita vai psihologa
konsultācija (citā administratīvajā teritorijā
deklarētām personām)

Viena konsultācija
līdz 60 min.

24,00

Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire

policijas informācija
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes informācija
par 2020. gada oktobri:
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Normatīvie akti
Saistošie noteikumi Nr. 21/2020
„Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai
personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem”
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2020. gada 17. septembra sēdes lēmumu Nr. 22 (protokols Nr. 25)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.	Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumus vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem un kārtību, kādā tiek piešķirti atbalsta pasākumi.
2.	Noteikumu mērķis ir palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar invaliditāti, lai uzlabotu
iespējas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī, lai atvieglotu
personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.
3.	Noteikumos lietotie termini:
3.1. persona – persona ar I vai II grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, kustību traucējumi vai kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto ratiņkrēslu;
3.2. ģimenes locekļi – personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības,
kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
3.3. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās daļa,
dzīvokļa īpašums vai tā daļa;
3.4. mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā vai lietošanā uz īres līguma pamata esošās dzīvojamās telpas un dzīvojamo telpu ekspluatācijai nepieciešamās telpas (gaitenis, virtuve, sanitārtehniskās telpas un citas līdzīgas nozīmes telpas);
3.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietošanā esošās viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un īpašumam piegulošā teritorija (nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai (līdz 5 m joslā));
3.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas
slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;
3.7. pacēlājs – stacionāra inženiertehniska ierīce, kas paredzēta ratiņkrēslu pārvietošanai ar vai bez
personas;
3.8. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, kā arī aprīkošana ar stacionārām nepieciešamajām ierīcēm un pielāgošana personas vajadzībām, lai
nodrošinātu personai iekļūšanu/izkļūšanu un pārvietošanos mājoklī;
3.9. pabalsts – pašvaldības finanšu līdzekļi mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai, t.sk. būvniecības dokumentācijas izstrādei mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai.
II. Pabalsta piešķiršanas nosacījumi un apmērs
4.	Tiesības saņemt pabalstu ir noteikumos paredzētai personai, kura ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms pabalsta pieprasīšanas dienas ir deklarējusi savu dzīvesvietu
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
5.	Pabalstu piešķir mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai, t.sk. būvniecības dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai, izņemot gadījumu, ja mājoklī veikta patvaļīga būvniecība. Mājokļa pielāgošanas darbi noteikumu izpratnē neietver mājoklī esošo komunikāciju sistēmu izbūvi, pārbūvi vai
atjaunošanu vai mājokļa kosmētisko remontu.
6.	Pabalstu piešķir tikai personas viena mājokļa pielāgošanai, un tas atbilst šādiem nosacījumiem:
6.1. mājokli, kuram paredzēts veikt mājokļa pielāgošanas darbus, persona ir deklarējusi kā savu
dzīvesvietu un tas atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
6.2. mājoklis pieder personai vai tās ģimenes locekļiem vai par mājokļa lietošanu personai vai
tās ģimenes locekļiem ir noslēgts īres līgums uz termiņu, kas būs spēkā vismaz vēl 5 (piecus)
gadus no pabalsta piešķiršanas dienas.
7.	Pabalstu nepiešķir tādu ierīču vai iekārtu uzstādīšanai, kurus personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu.
8.	Pabalstu ir tiesības saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados, ja:
8.1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošu dzīvokli saskaņā ar
noslēgto īres līgumu;
8.2. ir iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus persona nevarēja iepriekš paredzēt un novērst un kuru rezultātā persona vairs nevar lietot pielāgoto mājokli, ko apliecina
sertificēta būveksperta atzinums. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas, ugunsnelaime, eksplozija, kā rezultātā mājoklis ir neatgriezeniski bojāts un lietošanai vai atjaunošanai
nederīgs.
9.	Kopējais pieejamais Ķekavas novada pašvaldības finansējums pabalstu piešķiršanai mājokļa vides
pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem vienā budžeta gadā ir līdz 15 000 eiro.
10.	Pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai vienai personai tiek piešķirts līdz 5000 eiro
reizi piecos gados.
III. Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība
11.	Pabalsta saņemšanai mājokļa pielāgošanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedz Ķekavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests):
11.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai;
11.2. mājokļa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai īres līguma kopiju, ja mājoklis tiek
īrēts (uzrādot oriģinālu);
11.3. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja persona nav mājokļa īpašnieks;
11.4. visu kopīpašnieku rakstveida piekrišanu, bet daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā –
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanas darbus, ja
mājokļa pielāgošanas darbus paredzēts veikt vai tie skars dzīvojamās mājas kopīpašumā
esošo daļu;
11.5. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionēšanas ierobežojumus izraisījušās pamata diagnozes un blakus diagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskajai statisko
slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā;
11.6. ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem;
11.7. speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana), atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai;
11.8. informāciju par aprīkojumu, ierīci (bukleti, iekārtas ražotāja preces/iekārtas apraksti, prasības lietošanai/uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts
veikt nepieciešamās ierīces iegādi un uzstādīšanu;
11.9. tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām.
12.	Sociālais dienests 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas:
12.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu prasībām un personas vajadzības pēc pieprasītā pabalsta;
12.2. apseko personu dzīvesvietā, novērtējot personas pašaprūpes spējas, individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;
12.3. nodod Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija „Ķekavas novada
pašvaldība”” Īpašumu pārvaldei izskatīšanai personas iesniegto speciālista atzinumu (noteikumu 11.7. apakšpunkts) un tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un
izmaksām (11.9. apakšpunkts) atzinuma sniegšanai.
13.	Sociālais dienests 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc noteikumu 12. punktā minēto apstākļu
un dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību mājokļa
pielāgošanai un pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo personai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
14.	Ja personas mājokļa iekšējās vides pielāgošanai ir paredzēts veikt tikai aprīkojuma, ierīces iegādi
un uzstādīšanu un šiem darbiem nav nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saga2020. gada novembris

tavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, tad persona Sociālajā dienestā pēc
noteikumu 13. punktā minētā lēmuma paziņošanas iesniedz attaisnojuma dokumentu (rēķinu)
par aprīkojuma, ierīces iegādi un uzstādīšanu.
15.	Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz noteikumu 13. punktā minēto lēmumu, pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar ierīces piegādātāju,
pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem par tā piegādi un uzstādīšanu, nepārsniedzot noteikumu 10. punktā noteikto pabalsta apmēru.
16.	Ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt darbus, kuriem ir nepieciešama normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā sagatavota būvprojekta dokumentācija vai paskaidrojuma raksts, persona
vai tās ģimenes locekļi vai pilnvarotā persona veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus
mājokļa pielāgošanas darbu realizācijai līdz to nodošanai ekspluatācijā.
17.	Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad noteikumu 16. punktā minētie
mājokļa pielāgošanas darbi pabeigti un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemti ekspluatācijā, ko apstiprina attiecīgs dokuments, kopā ar ergoterapeitu veic mājokļa pielāgošanas darbu
apsekošanu un pēc slēdziena saņemšanas no Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Centrālā
administrācija „Ķekavas novada pašvaldība”” Īpašumu pārvaldes (tikai gadījumos, ja nav bijusi
nepieciešama būvvaldes pieņemšana nodošanai ekspluatācijā vai veikto darbu atbilstības apstiprināšana) pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu, veicot norēķinus ar komersantu par
sniegtajiem pakalpojumiem (projekta dokumentācijas izstrāde) un/vai būvkomersantu par veiktajiem darbiem, nepārsniedzot noteikumu 10. punktā noteikto pabalsta apmēru, un paziņo personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18.	Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka piešķirtais pabalsts nav izlietots noteikumu 11.8. apakšpunktā minēto aprīkojumu, iekārtu iegādei un uzstādīšanai vai bez attaisnojoša iemesla netiek ievērotas citas noteikumu prasības, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atprasa
piešķirto pabalstu un nodrošina piešķirtā pabalsta atgūšanu.
IV. Personas vai likumiskā pārstāvja līdzdarbības pienākumi
19.	Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir pienākums:
19.1. izvēlēties būvkomersantu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs veikt mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanas darbus;
19.2. uzturēt un lietot mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai izbūvēto pandusu (uzbrauktuvi), uzstādīto pacēlāju, iegādātās un uzstādītās iekārtas un konstrukcijas ar pienācīgu rūpību atbilstoši to funkcijām un tehniskajai specifikācijai;
19.3. pēc mājokļa iekšējās un ārējās vides iekārtu uzstādīšanas, noslēgt līgumu par to tehnisko
apkopi ar brīvi izvēlētu pakalpojumu sniedzēju, līguma kopiju iesniedzot Sociālajā dienestā;
19.4. nodrošināt finansējuma daļu, kas pārsniedz noteikumu 10. punktā paredzēto pabalsta apmēru.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
20.	Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus persona var apstrīdēt Ķekavas novada domē, bet Ķekavas
novada domes pieņemtos lēmumus persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire
Saistošie noteikumi Nr. 24/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2020. gada 1. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 9 (protokols Nr. 27)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta pirmo prim, otro un trešo daļu, 33. panta otro daļu, 35. panta otro, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016
„Sociālā palīdzība Ķekavas novadā” šādus grozījumus:
1) aizstāt saistošo noteikumu 15.1. apakšpunktā skaitli „325,00” ar skaitli „338,00”;
2) aizstāt saistošo noteikumu 15.2. apakšpunktā skaitli „305,00” ar skaitli „318,00”;
3) papildināt saistošos noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:
„38.1 Šo saistošo noteikumu 38. punktā noteiktie pabalsti, kas pārskaitāmi uz klienta norādīto kredīt
iestādes kontu, tiek apmaksāti ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta
piešķiršanu pieņemšanas;”.
Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire

Saistošie noteikumi Nr. 26/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2020 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada
budžetu””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 30)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par
Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu” šādus grozījumus:
1) izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
	„1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam ieņēmumos sadalījumā pa
ieņēmumu veidiem 40 640 771 eiro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.”;
2) izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
	„2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam izdevumos 47 462 924 eiro
apmērā, t.sk. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 40 000 eiro apmērā, aizņēmumu pamatsummas
atmaksas līdzekļi 1 954 761 eiro apmērā un pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās 320 600 eiro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.”;
3) izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
	„3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020. gada
1. janvāri 3 644 892 eiro apmērā, tajā skaitā dabas resursu nodokļa atlikums 32 839 eiro un autoceļu dotācijas atlikums 6205 eiro, 2020. gada aizņēmumu summu 3 177 261 eiro apmērā, t.sk.
Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai 1 374 960 eiro, Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas
Baložos pārbūvei 716 799 eiro, jaunās pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā būvniecībai 75 000
eiro, pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” piebūves būvniecībai 237 582 eiro, pamatkapitāla palielināšanai SIA „Baložu komunālā saimniecība” 299 767 eiro, Saulgriežu ielas pārbūvei Baložos
1. kārtai 217 173 eiro, Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā 163 112 eiro, veloceliņa izbūvei gar
autoceļu V2 Ķekavā 92 868 eiro. Apstiprināt saistību apjomu 2020. gadā 2 399 021 eiro apmērā
saskaņā ar 6. pielikumu.”;
4) izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);
5) izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);
6) izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);
7) izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);
8) izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

Bezmaksas infotālrunis

Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire
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Uzņēmējiem
Saistošie noteikumi Nr. 25/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 10. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 24/2010 „Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2020. gada 15. oktobra sēdes lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 29)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 10. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24/2010 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” šādus grozījumus:
1) izteikt norādi, uz kāda likuma pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
	„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu”;
2) izteikt saistošo noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību */**/***”;
3) papildināt saistošo noteikumu 2. punkta beigas ar tekstu:
	„*** Tirdzniecības dalībniekam, kas no trešās personas nomā tirdzniecības vietu, tiek piemērota
100% atlaide”;
4) izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Nodeva maksājama ar pārskaitījumu saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības izsniegto rēķinu.”.

Saistošie noteikumi Nr. 27/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības
nolikums””
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 30)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. pantu un 24. pantu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1.	izteikt saistošo noteikumu 52.1 punktu šādā redakcijā:
		„52.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) likumā „Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos. Kārtību, kādā komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā), nosaka domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.”;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 88.1 punktu šādā redakcijā:
		„88.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) likumā „Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos.
Kārtību, kādā domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), nosaka domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 2. novembrī.
Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire

Domes priekšsēdētāja
Viktorija Baire

Mājražotājiem nepiemēros maksu Veiksmīgi noslēdzies
par ielu tirdzniecības atļauju
uzņēmējdarbību veicinošs
Uzklausot Ķekavas novada Uzņēmēju padomes ierosinājumu, lai veicinātu mājražo- pasākumu cikls
tāju un mazo uzņēmumu darbību, Ķekavas novada pašvaldība piešķirs 100% atlaidi
ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai tiem, kuri nomā tirdzniecības vietu, nevis izmanto pašvaldības noteikto tirdzniecības vietu.
Šādas izmaiņas paredz pašvaldības saistošie noteikumi „Nodeva par tirdzniecības
vietu publiskās vietās”. Kā informē Īpašumu pārvalde, šīs izmaiņas attiecas galvenokārt uz tiem uzņēmējiem, kas ir mājražotāji, kuri savu produkciju tirgo, piemēram,
pie autoceļiem, pie tirdzniecības centriem
u.tml. un jau maksā vietas īpašniekam nomas maksu.
Arī turpmāk šiem uzņēmējiem būs jāiesniedz pašvaldībā visi nepieciešamie dokumenti tirdzniecības atļaujas saņemšanai.

Jau šobrīd pašvaldība saistošajos noteikumos „Nodeva par tirdzniecības vietu
publiskās vietās” ir piemērojusi atlaides
nodevas maksai, proti, Ķekavas novadā
deklarētiem vai reģistrētiem tirgus dalībniekiem tiek piemērota 20% atlaide, bet
sabiedriskā labuma un bezpeļņas organizācijām, ja tirdzniecība tiek organizēta
līdzekļu vākšanai labdarības nolūkos, tiek
piemērota 100% atlaide.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada Uzņēmēju dienas
aizritējušas tiešsaistē
Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kā arī rūpējoties par dalībnieku un lektoru veselību, šogad Ķekavas novada Uzņēmēju dienu pasākumos klātienē varēja piedalīties
ierobežots apmeklētāju skaits, tādēļ iedzīvotāji varēja izmantot iespēju un sekot līdzi ekspertu diskusijām tiešraidēs Ķekavas novada sociālajos tīklos.
Ķekavas novada Uzņēmēju dienas norisinājās 28. un 29. oktobrī, īpašu uzmanību
pievēršot tādām tēmām kā nākotnes izaicinājumi darba tirgū, atbalsta saņemšanas
iespējas uzņēmējiem un digitālo rīku efektīva izmantošana.
28. oktobrī Ķekavā, Jaunu ideju centrā, notika ekspertu saruna „Pieprasīts darbinieks
un nākotnes darbavieta”, kurā diskutēja
par to, kas ir pašlaik aktuālās prasmes darba tirgū, ko darba devējs sagaida no darbinieka, un kādi ir ieguvumi no elastīgā
darba laika ieviešanas ikdienā. Diskusijā
piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts Pēteris Leiškalns,
„Draugiem Group” runasvīrs Jānis Palkavnieks, kā arī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.
Savukārt 28. oktobra pēcpusdienā pārstāvji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, AS „Attīstības finanšu institūcijas
„Altum””, kā arī nevalstisko organizāciju
sektora dalījās ar vērtīgu informāciju par
dažādiem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem – gan Covid-19 radītās ietekmes mazināšanai, gan finansējuma iegūšanai.

Uzņēmēju dienu ietvaros 29. oktobrī bija
iespējams pievienoties tiešsaistes apmācībai „Digi rīts kopā ar inovāciju un pārmaiņu konsultantu Miķeli Bendiku”. Interaktīvā procesā varēja saņemt atbildes uz
jautājumiem, cik digitāli zinošs vadītājs es
esmu šobrīd, kā veiksmīgi vadīt savu komandu attālināti, ko sagaida patērētājs 21.
gadsimtā. Tāpat lekcijas laikā varēja iepazīties ar digitālo rīku iespējām un nozīmi
mārketingā, pārdošanā, uzņēmuma vadībā, kā arī noskaidrot knifus un padomus
ikdienas plānošanā un organizēšanā.
Ievērojot valdības noteiktos jaunos epidemioloģiskās drošības nosacījumus un pulcēšanās ierobežojumus, „Ķekavas novada
uzņēmēju gada balvas 2020” svinīgā apbalvošanas ceremonija pārcelta uz vēlāku laiku, kad situācija valstī saistībā ar Covid-19
izplatību būs stabilizējusies.
Paldies ikvienam, kurš nobalsoja par nominācijas „Iedzīvotāju simpātija” kandidātiem!
Balsojums ir noslēdzies, līderiem iegūstot vairāk nekā 70% no visām saņemtajām balsīm.

Pozitīvām atsauksmēm un jaunām ierosmēm izskanot, noslēdzies projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”, kuru realizēja Ķekavas novada Uzņēmēju padome sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds
izglītībai un zinātnei”.
Projekts ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem. Pasākumu ciklā,
kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu
uzņēmēju pieredzes stāsti un praktiskas
nodarbības, piedalījās 20 mazo uzņēmumu
īpašnieki un jaunie uzņēmēji.
Projekta apmācību cikla programmā bija
iekļautas gan lekcijas par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā, gan informācija par
ilgtspējīgas saimniekošanas principiem,
gan lekcijas un praktiskās nodarbības par
projekta dalībnieku pašu izvēlētajām aktuālākajām tēmām. Pasākumā jaunajiem uzņēmējiem bija iespēja papildināt zināšanas
par zīmolvedības nozīmi un digitālā mārketinga izmantošanu biznesa attīstībā, dzirdēt
par aprites un bioekonomikas, kā arī zaļo
inovāciju attīstības aktualitātēm no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves. Par ļoti noderīgām projekta
dalībnieki atzina saņemtās atziņas projektu
sagatavošanā un realizācijā, kā arī informāciju par dažādajām finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībā, kurās dalījās
projektu vadītāja Inese Kukle.
Pasākumu ciklā savā uzņēmējdarbības
pieredzē aktīvi dalījās arī Ķekavas novada
Uzņēmēju padomes valdes locekļi – sociālā uzņēmuma „Dabas zirgi” izveidotāja
un vadītāja Līga Broduža, SIA „JOLLE” un
zīmola „Krippu” idejas autore un izveidotāja Jolanta Māziņa, kā arī SIA „Zemgus
Poligrāfijas Serviss” valdes priekšsēdētājs,
biznesa stratēģis Ervīns Lasmanis. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzklausīt arī
atziņas un pieredzes stāstus no virtuālā
tirgus „Svaigi.lv” izveidotājas Elīnas Novadas un grupas „Mammu kopstrāde” radītājas zīmolvedes Diānas Ņikitinas.
Pasākumu dienas otrā daļa bija veltīta prak-

tisku uzdevumu veikšanai un darbam grupās, kurās jaunie uzņēmēji un mazo uzņēmumu īpašnieki panākumu treneres Santas
Ogriņas vadībā strādāja pie savas biznesa
vīzijas un misijas, izvērtēja sava pakalpojuma, produkta stiprās un vājās puses,
dziļāk iepazina savu mērķtirgu, izvērtēja
potenciālos mārketinga kanālus un gatavoja uzņēmuma stratēģiju, kā arī izstrādāja
nākamos soļus uzņēmējdarbības attīstībai
tuvākajam gadam. Praktiskajās nodarbībās
kā galvenais ieguvums tiek atzīmēta domu,
prioritāšu strukturizēšana, skaidrs plāns un
nākamie soļi biznesa idejas realizēšanai.
Projekta dalībniekiem bija arī iespēja saņemt individuālas koučinga sesijas uzņēmējdarbības atbalstam, kuras tika atzinīgi
novērtētas. Viena no pasākuma dalībniecēm atzina: „Tas man bija kaut kas jauns un
izcils. Koučinga sesija palīdzēja atrisināt ne
tikai biznesa jautājumus, bet arī privātos.”
Kā galvenos ieguvumus pasākuma dalībnieki min gūto pārliecību, drosmi un iedvesmu
turpināt iesākto, ticību sev un savam produktam vai pakalpojumam un tam, ka ar
mērķtiecīgu darbību var visu atrisināt.
Šī projekta Ķekavas novada Uzņēmēju
padomes koordinatore Līga Broduža un
biedrības „Urbāna fonds” projekta vadītāja
Inese Kukle atzīst: „Mēs ticam, ka pasākuma dalībnieki ir soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai un projekts sekmēs Ķekavas novada ilgtspējīgu attīstību nākotnē!”
Projekts tika realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” īstenotā Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu
līdzfinansēja Ķekavas novada pašvaldība.
Biedrība „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”

Administratīvā pārvalde
Bezmaksas infotālrunis

9 8488
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Dažādi

Līdz 15. novembrim
bez maksas var nodot
bioatkritumus un četras
nolietotas riepas

paziņojums
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
„Lielkurši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Vides pakalpojumu uzņēmums SIA „Clean R” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību līdz 15. novembrim organizē akciju, dodot iespēju novada iedzīvotājiem
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā „Gurnicas” bez maksas nodot četras vieglās
automašīnas riepas un bioloģiski noārdāmos jeb kompostējamos zaļos atkritumus.
Jāņem vērā, ka gada laikā viena privātpersona šķiroto atkritumu laukumā drīkst
nodot četras nolietotas riepas no vieglās
automašīnas. Netiek pieņemtas riepas no
industriālās, celtniecības un traktortehnikas, kā arī riepas ar diskiem.
Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir augi,
puķes, nopļauta zāle, koku lapas, zariņi
(līdz 5 cm diametrā). Tie nedrīkst būt ar
zemi un akmeņiem.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma
darba laiks:
5 otrdienās plkst. 9.00–13.00;
5 trešdienās plkst. 15.00–19.00;
5 ceturtdienās plkst. 9.00–13:00;
5 piektdienās plkst. 13.00–17.00;
5 sestdienās plkst. 11.00–15.00.
Šī brīža situācijā saistībā ar Covid-19 aicinām ieturēt divu metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.
Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus atbalstīt otrreizējo izejvielu pārstrādi un šķirot sadzīvē radušos atkritumus arī ārpus
akcijas. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā „Gurnicas” pieņemam gan pavasara
akcijas atkritumus – riepas un bioloģiski
noārdāmos atkritumus –, gan citu veidu
atkritumus.

Plastmasas iepakojums
Drīkst: PET pudeles, trauciņus, kastītes,
plēves un maisiņus.
Nedrīkst: netīrus plastmasas izstrādājumus, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai
margarīna trauciņus, autiņbiksītes, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves
priekšmetus.

Papīra un kartona iepakojums
Drīkst: avīžpapīru, rakstāmpapīru, grāmatas, nešķirotu papīru, visu veidu papīra un
kartona izstrādājumus, arī saskavotus.
Nedrīkst: papīru un kartonu, kas ir mitrs, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts
vai satur cita materiāla piejaukumu (folija).

Stikla iepakojums
Drīkst: stikla burkas un pudeles.
Nedrīkst: spoguļstiklu, spuldzes, logu stiklu, porcelāna un keramikas traukus.

Metāla iepakojums
Drīkst: metāla kārbas, bundžas un vāciņus.
Nedrīkst: bīstamu vielu, piemēram, līmes
krāsas un šķīdinātāju, iepakojumu, aerosolu iepakojumu, piemēram, matu lakas vai
gaisa atsvaidzinātāja flakonus.

Sadzīves elektrotehnika
Drīkst: nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces.
Nedrīkst: izjauktas elektriskās un elektroniskās ierīces.
2020. gada novembris

Ķekavas novada dome 2020. gada 15. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Lielkurši” Daugmalē, Daugmales
pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritoriju.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir
lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība,

firma „Tehnikas”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes
teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr.
nr. 25636820).
Papildu informācija pieejama pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”.

Sadzīves bīstamie atkritumi
Drīkst: nolietotas tehniskās eļļas, smēreļļas,
eļļas filtrus, hlorfluorūdeņražus saturošas
nederīgas iekārtas, luminiscentās spuldzes
un citus dzīvsudrabu saturošus atkritumus.

Sadzīves lielgabarīta atkritumi
Drīkst: gada laikā no vienas privātpersonas pieņem līdz 150 kg mēbeļu un to daļas,
matračus un līdzīgus atkritumus.

Koks
Drīkst: koka kastes, kārbas.
Nedrīkst: netīru koka materiālu.

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
„Olektes” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Baterijas
Drīkst: dažādu veidu un izmēru baterijas,
mobilo telefonu akumulatorus.
Nedrīkst: akumulatorus no vieglajiem un
kravas auto, laivām, motocikliem un citiem
transportlīdzekļiem.
Iedzīvotājus, kuriem nav iespējas kompostējamos atkritumus nogādāt līdz šķiroto
atkritumu savākšanas laukumam „Gurnicas”, aicinām izmantot atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Atgādinām, ka sadzīvē, mājsaimniecībā,
tirdzniecības/rūpniecības uzņēmumos un
iestādēs radītie bioloģiski noārdāmie atkritumi ir dārza jeb zaļie atkritumi (piemēram,
lapas, zāle, augi, augu saknes un zari no
dārziem un parkiem), pārtikas atkritumi
(piemēram, ēdiena atliekas, tajā skaitā kafijas un tējas biezumi, un pusfabrikāti bez
iepakojuma vai jebkādā citā veidā iepakoti),
izlietotas papīra salvetes un papīra dvieļi.
Privātmāju īpašniekiem bioloģiski noārdāmos atkritumus ieteicams kompostēt.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai
ir iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā iekļauta
atkritumu izvešana. Atkritumu izvešanas
dienā maiss jānovieto blakus sadzīves atkritumu konteineram. Ja izvedamo atkritumu vienā reizē ir vairāk, nekā var ievietot
speciālajā 100 litru maisā, vai pakalpojumu
nepieciešams saņemt agrāk par grafikā noteikto izvešanas dienu, bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana jāpiesaka „Clean R”.
Ja bioloģiski noārdāmie atkritumi rodas
regulāri un to uzkrāšanu iedzīvotāji vēlas
veikt speciālos 0,24 m3 tilpuma konteineros, „Clean R” piedāvā noslēgt līgumu par
bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu. Par līguma slēgšanu lūgums sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju.
Ja bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums ir ievērojams, savākšanu pēc klienta pieprasījuma atkritumu apsaimniekotājs
nodrošina ar atsevišķu 5–30 m3 konteineru.
SIA „Clean R”

Ķekavas novada dome 2020. gada 15. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 17 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Olektes” Rāmavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 29).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju, rindu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma
izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālr. nr. 29822574).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolat
vija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Andrīši” Dzintaros, Daugmales
pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un savrupmāju
apbūve, kā arī šim nolūkam nepieciešamo
ielu un inženierkomunikāciju nodrošinājuma
izveide, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas
atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. nr. 25636820).
Papildu informācija pieejama pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”.

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Asteru
ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un dvīņu māju, vienota ceļu un
inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālr. nr. 29822574).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolat
vija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

paziņojums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jenču
ciems” Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 11 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Jenču ciems” Jeņčos, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība,
vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide
detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Bezmaksas infotālrunis
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Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālr. nr. 29822574).
Papildu informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolat
vija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
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Sports

Īstenos projektu „Paklāju Noslēdzies fotoorientēšanās konkurss
boulings ikvienam”
„Sportojošo ģimeņu spiets 2020”
„Erasmus+: Sport 2020” izsludinātajā projektu konkursā Ķekavas
novada pašvaldības Sporta aģentūra ir saņēmusi atbalstu projekta
„Paklāju boulings ikvienam” īstenošanai (projekta nr. 622461-EPP1-2020-1-LV-SPO-SSCP).
Projektu plānots realizēt divu
gadu periodā – no 2021. gada
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim – sadarbībā ar sporta
organizācijām, pašvaldībām no
Dānijas, Norvēģijas, Turcijas un

Itālijas ar mērķi popularizēt paklāju boulingu Eiropā. Kopējais
projekta budžets ir 60 000 eiro.
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

Esi aktīvs Veselības
Sporta nedēļā!
Ik gadu tiek organizēta Latvijas Veselības sporta nedēļa, kuras galvenais mērķis ir popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Arī šis gads nav izņēmums, un šogad Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra ir sagatavojusi
iedzīvotājiem veselu aktivitāšu
programmu. Ņemot vērā šī brīža
situāciju, piedāvājumā sarūpētas
dažādas aktivitātes, konkursi un
izaicinājumi.
Pastaigai ir varens spēks. It kā
ikdienišķa aktivitāte un tomēr
sniedz lielu ieguvumu gan ķermenim, gan prātam. Tāpēc novembrī aicinām ikvienu doties

pastaigās un, lai tās dažādotu,
piedāvājam apvienot patīkamo
ar lietderīgo. Atliek vien izvēlēties kādu no aktivitātēm vai piedalīties visās un sajust, cik daudz
prieka var sniegt aktīva un spor
tiska diena.
Aicinām būt aktīviem un atrast
savu veselības un aktīva dzīvesveida recepti!
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

sporta sacensības Ķekavas novadā
Kad?

Cikos?

20. novembris

20.00–
22.00

22. novembris

13.00–
15.00

28. novembris

16.00–
18.00

29. novembris

13.00–
15.00

6. decembris

13.00–
15.00

12. decembris

16.00–
18.00

13. decembris

13.00–
15.00

Kur?

Kas?

Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss
Ķekavas
vidusskolas sporta
komplekss

„Elvi” līga vīriešiem florbolā,
„Ķekava”–Talsu NSS/
„Krauzers”
„Elvi” līga sievietēm florbolā,
FK „Ķekava”–„Irlava”/
„Tukums”
„Elvi” līga sievietēm florbolā,
„Ķekavas Bulldogs”/NND–
„Irlava”/„Tukums”

Ir noslēdzies fotoorientēšanās konkurss „Sportojošo ģimeņu spiets 2020”, kurā piedalījās 88 komandas.
Daudzas komandas veica vienu maršrutu, taču bija arī tādas, kuras veica divus un pat visus trīs maršrutus.
Ļoti priecājamies par lielo atsaucību, taču konkursu aktivitātes
šogad vēl nebeidzas, jo aicinām
piedalīties nākamajā orientēšanās konkursā „Piedzīvojums
tumsā”.
Pateicoties atbalstītājiem, konkursā „Ģimeņu spiets” 15 komandas
tika pie ļoti jaukām balvām. Balvu izlozē piedalījās komandas,
kuras pareizi bija atbildējušas uz
vismaz 18 no 20 jautājumiem.
Ļoti ceram, ka dalībnieki izbau-

dīja orientēšanos un labi pavadīja
laiku. Sveicam balvu ieguvējus,
savukārt pārējām komandām
vēlam veiksmi nākamajos konkursos.
Balvu ieguvēji
5 Ķekavā: „Piebalgas” oriģinālais
kvass – „Krikši” un „Malimaz”;
TC „Liiba – „Turbo” un „Starķi”;
„Herkuless” – „Ērgļi ripo”;
5 Rāmavā: „Piebalgas” oriģinālais
kvass – „Profiņi” un „Kāsītis”;
TC „Liiba” – „Smirnovmei-

tenes” un „Rubiku ģimene”;
„Herkuless” – „Rausīši”;
5 Daugmalē: „Piebalgas” oriģinālais kvass – „Kaņepītes” un
„Mēs divi”; TC „Liiba” – „Melnā Puma” un „Ķerot vēju”;
„Herkuless” – „Viens pūtiens”.
Konkursu atbalstīja „Piebalgas
alus”, „Herkuless, TC „Liiba”,
„Bella Happy” un „Bella Latvia”.
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

Piedalies orientēšanās konkursā
„Piedzīvojums tumsā”
Ir sācies tumšais laiks, bet noteikti nevajag aizmirst par aktivitātēm. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra piedāvā piedalīties jaunā orientēšanās konkursā „Piedzīvojums tumsā”.
Meties tumšā piedzīvojumā kopā ar
ģimeni vai draugu kompāniju sev
ērtā laikā, meklē norādes par tālāko
maršrutu, jo zināsi tikai to, kur sāksies jūsu piedzīvojums. Pieejami divi
maršruti Ķekavā un Baložos/Titurgā.
„Piedzīvojuma tumsā!” starta vietas:
5 Ķekavā – Ķekavas vidusskolas
sporta komplekss (Nākotnes
iela 1A);

Baložos – Baložu vidusskolas
sporta komplekss (Skolas iela 6).
Komandai nepieciešams:
5 viedtālrunis ar interneta pieslēgumu;
5 aplikācija, ar kuru var nolasīt
QR kodu;
5 atstarojošas vestes un lukturītis – tā jums būs vieglāk un
drošāk atrast norādes!
5

Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta vietnē sports.ke
kava.lv. Komandas, kuras atradīs
visas norādes un izpildīs uzdevumu, piedalīsies 10 balvu izlozē.
Konkursu atbalsta LTSA, „Herkuless”, „Bella”, „Bella Happy”.
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

„Elvi” līga sievietēm florbolā,
FK „Ķekava”–„Lekrings”
„Elvi” līga sievietēm florbolā,
FK „Ķekava”–NND/RJDC
„Elvi” līga sievietēm florbolā,
„Ķekavas Bulldogs”/NND–
FK „Ķekava”
„Elvi” līga sievietēm florbolā,
FK „Ķekava”–Līgatne”

* Ar pilnu pasākumu kalendāru var iepazīties mājaslapā sports.kekava.lv

paziņojums
Izmaiņas Ķekavas peldbaseina darba laikos
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir noteiktas vairākas izmaiņas Ķekavas peldbaseina publiskā apmeklējuma darba laikos un
nosacījumos.
Līdz 6. decembrim Ķekavas peldbaseins ir atvērts publiskajam apmeklējumam:
5 darbdienu vakaros – pēc aktuālā
saraksta, kas pieejams interneta
vietnē sports.kekava.lv;
5 ceturtdienās – no plkst. 6.00
līdz 7.30;
5 sestdienās un svētdienās – no
plkst. 9.00 līdz 22.00.
Noteikti šādi drošības nosacījumi:
5 apmeklētājiem, kuri vecāki par

13 gadiem, obligāti jālieto sejas
maskas (izņemot baseina un dušas telpās);
5 ierobežots
uzturēšanās laiks
ģērbtuvēs – 10 minūtes pirms baseina un 20 minūtes pēc baseina;
5 slēgta SPA zona;
5 noteikts apmeklētāju skaita ierobežojums – vienā celiņā, kā
arī mazajā baseinā nedrīkst atrasties vairāk par pieciem cilvēkiem.
Baseina apmeklējumam vēlams iepriekš pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 25730584 vai rakstot uz
e-pasta adresi sportakomplekss@ke
kava.lv.

Bezmaksas infotālrunis
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Novada ziņas

Zelta kāzu jubileju
Līdz 6. decembrim Latvijā
nosvin Jubkānu ģimene izsludināta ārkārtējā situācija
no Valdaučiem
„Un iesim pāri mirkļiem, gadiem uz rudeņiem, uz pavasariem. Un
viens otram cieši blakus būsim – pāri dzīves gaitām mūsu laimes
stāsts.” Viens otram cieši blakus jau apaļus piecdesmit gadus ir
Helēna un Jānis Jubkāni. Savu Zelta kāzu jubileju pāris nosvinēja
7. novembrī ģimenes lokā Valdlaučos.

Helēna un Jānis ir pazīstami jau
kopš skolas laikiem, kad staltā
puiša sirdī iedegās siltas jūtas pret
skaisto meiteni. Un tā 1970. gada
7. novembrī tika dibināta Jubkānu ģimene, kurā piedzima dēls
Jānis un meita Diāna. Šobrīd mīlestību sniedz arī trīs mazbērni.
Kopš 1987. gada par savām mājām Zelta pāris sauc Valdlaučus.

Jubkānu ģimene Zelta kāzās.

F oto : N o p e r s o n ī g ā a r h ī va

Helēna un Jānis Jubkāni savā
kāzu dienā 1970. gadā.

Helēna strādājusi Baložos par
skolotāju, bet Jānis – Mārupes
Patērētāju biedrībā, lielāko daļu
savas dzīves gadu veltot tirdzniecības jomai.
Ķekavas novada pašvaldība sveic
Helēnu un Jāni skaistajā kopdzīves jubilejā, novēlot saglabāt šo
mīlestības un sapratnes stīgu, kā
arī uzturēt možu garu un veselību! Rūgts!

Ķekaviete Zenta Šļūka
nosvin 100. jubileju
26. oktobrī 100 gadu jubileju
nosvinēja ķekaviete Zenta Šļūka. Zentas kundze ir bijusi čakla
audēja, tautas daiļamata meistare un daudzus gadus vadījusi
lietišķās mākslas studiju „Ķekava”. Mīlestību pret savu arodu
viņa apliecināja arī jubilejas
dienā, ietērpjoties tautastērpā.
Jubilāre par sava darba ieguldījumu 2006. gadā ir saņēmusi Ķekavas pagasta Goda pilsoņa
apbalvojumu. Skaistajā dzīves
jubilejā Zentas kundzi Ķekavas
novada domes vārdā sveica domes priekšsēdētāja Viktorija Bai-

Jubilāre Zenta Šļūka kopā ar
mazmazmeitu.
re, vēlot arī turpmāk sajust savas
kuplās ģimenes mīlestību un gādību, kā arī uzturēt možu garu!
Administratīvā pārvalde

Sociālā dienesta
informācija
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus
un pulcēšanās ierobežojumus
Covid-19 izplatības mazināšanai,
šogad Ķekavas novada pašvaldība aicinās bērnus un seniorus
Ziemassvētku saldumu paciņu
saņemt individuāli apsveikuma
kartītē norādītajā vietā un laikā.
Ar Sociālā dienesta starpniecību Ziemassvētku saldumu paciņas saņems bērni līdz septiņu
gadu vecumam, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.
2020. gada novembris

Tie bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, Ziemassvētku saldumu paciņas saņems
iestādē.
Ziemassvētku saldumu paciņas
saņemt aicinām arī novada seniorus, valsts vecuma pensiju
saņēmējus, personas ar 1. vai
2. grupas invaliditāti, politiski represētās personas, kā arī Černobiļas AES avāriju seku likvidēšanas
dalībniekus. Lai saņemtu saldumu paciņu, līdzi būs jāņem Ziemassvētku apsveikuma kartīte.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, 6. novembrī Ministru kabinets nolēma uz četrām nedēļām – no
9. novembra līdz 6. decembrim – Latvijā izsludināt ārkārtējo situāciju.
Ārkārtējās situācijas laikā aizliegti visi publiskie pasākumi
klātienē; aizliegums neattiecas
uz ārtelpās organizētām sapulcēm, gājieniem un piketiem, kuros var piedalīties ne vairāk kā
50 cilvēki.
Aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi, izņemot starptautisko
olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās
sporta sacensības pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās
bez skatītājiem.
Privātos pasākumos atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām, izņemot bēres.
Bērēs ir atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus no vairāk mājsaimniecībām.
Kultūrvietas, izstāžu norises vietas, sporta, reliģiskās darbības
veikšanas vietas darbu var sākt
ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt
ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot
sporta centrus, kas darbību var
beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00.
Kultūrvietās un izstāžu norises
vietās iekštelpās un ārtelpās jānodrošina, ka attiecīgajā vietā
vienlaikus atrodas ne vairāk kā
50% no kopējā iespējamā cilvēku
skaita, ko pieļauj apmeklētājiem
pieejamā telpu platība.
Ārkārtējās situācijas laikā vecāko
klašu skolēni un studenti turpinās mācības attālināti. Lēmums
pārtraukt klātienes mācības neattiecas uz pirmsskolas izglītības
programmas apguvi, vispārējās
izglītības programmas apguvi no
1. līdz 6. klasei, profesionālās un
augstākās izglītības programmu
praktiskās daļas apguvi.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguve tiek nodrošināta attālināti, bet klātienē iekštelpās – ti-

kai individuāli vai tikai vienas
izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem.
Amatiermākslas
kolektīviem,
tajā skaitā koriem, orķestriem,
tautas mūzikas ansambļiem,
deju kolektīviem un citiem tautas mākslas kolektīviem, mēģinājumus drīkst īstenot tikai attālināti, savukārt mēģinājumus
klātienē atļauts īstenot tikai individuāli vai personām, kas dzīvo
vienā mājsaimniecībā.
Sporta treniņus, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmu ietvaros, var organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot,
ka sporta treniņa norisei ārtelpās
vienā treniņgrupā vienlaikus
organizēti pulcējas ne vairāk kā
desmit personas, neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus, un netiek izmantotas
ģērbtuves.
Sporta treniņi iekštelpās var notikt individuāli vai viena sporta
speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo
vienā mājsaimniecībā, ievērojot
divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā desmit kvadrātmetrus no
apmeklētājiem pieejamās sporta
norises vietas telpu platības. Tas
neattiecas uz profesionāliem
sportistiem.
Reliģiskās darbības veikšanas
vietās vienam apmeklētājam jāparedz vismaz desmit kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās telpu platības un pie ieejas
labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par maksimāli
pieļaujamo cilvēku skaitu, kas
vienlaikus var atrasties šajā vietā.
Ārkārtējās situācijas laikā Latvijā ir aizliegta izklaides pakalpojumu sniegšana bāros, nakts-

klubos, diskotēkās, akvaparkos,
pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu
zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju
centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas
istabās.
Sabiedriskās ēdināšanas vietās ir
atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. Ierobežojumi netiek
attiecināti uz lidostu „Rīga”, kā arī
uz sabiedriskās ēdināšanas vietām pirmsskolas un pamatskolas
izglītības iestādēs un darbavietās,
ja tās nav publiski pieejamas un
ir nodrošināts, ka personu grupu
plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas.
Brīvdienās un svētku dienās
tirdzniecības centros var darboties tikai pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku
barības veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, higiēnas
un saimniecības preču veikali,
telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, preču izsniegšana, ja preces iegādātas, izmantojot distances saziņas līdzekļus.
Ārkārtējās situācijas laikā aizliegti skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi,
izņemot friziera pakalpojumus.
Friziera pakalpojumu sniedzējam uzlikts pienākums nodrošināt, ka pakalpojumi tiek sniegt
tikai pēc iepriekšēja pieraksta,
vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz desmit kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās
telpu platības.
Darba devējiem ārkārtējās situācijas laikā ir jānodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja
darba specifika to pieļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus.
LETA

dzimtsarakstu nodaļā 2020. gada oktobrī
Mūžības svētdiena,
Mirušo piemiņas diena
Doles-Ķekavas ev. lut.
draudzes kapos
22. novembrī plkst. 15.00.
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