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Ķekavas novada pašvaldības
Baložu vidusskolas piebūves
klātienē varēs
būvniecību plāno pabeigt martā pakalpojumus
saņemt tikai ar iepriekšēju
Lai paplašinātu un modernizētu mācību vidi Baložu vidusskolā, nodrošinot papildu mācību vietas
vairāk nekā 280 skolēniem, šobrīd aktīvi notiek skolas moduļu tipa piebūves būvniecība un sporta
laukuma pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt pēc dažiem mēnešiem – 2022. gada martā.

Klientu apkalpošanas centrā pakalpojumus ar iepriekšēju pierakstu varēs saņemt tikai apmeklētāji ar vakcinācijas vai Covid-19
pārslimošanas sertifikātu.

f oto: U l d i s L ag a novs k i s

Baložu vidusskolas moduļu tipa
piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību veic uzņēmums
SIA „Belss”.
Kā norāda SIA „Belss” pārstāvis
Kaspars Ziediņš, šobrīd skolas
piebūves būvniecības procesā
varam atzīmēt tradicionālos spāru svētkus. Ir paveikti apjomīgi grunts pārvietošanas darbi,
samontēti visi 66 ēkas moduļi,
tāpat noslēgušies lielākā daļa
elektroapgādes, ūdensvada un
lietusūdens kanalizācijas ārējo
tīklu izbūves darbu. Jaunbūvei
turpinās jumta un āra apdares
darbi, tomēr jau šobrīd ir iespējams uzsākt arī iekšdarbus – tuvākajā laikā plānota grīdas plātņu
ieklāšana, iekšējo inženiertīklu
izbūve, kā arī starpsienu izbūve.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko lepojas, ka
Ķekavas novads ir augoša, jaunām ģimenēm draudzīga un ērta
mājvieta, kas vienlaikus ir arī liels
izaicinājums, jo bērnu skaits ik
gadu pieaug ātrāk nekā iespēja
izglītības iestādēm nodrošināt
vietas tajās.
Jau daudzus gadus tiek aktīvi

pierakstu un „zaļajā režīmā”
Ierodoties Ķekavas novada pašvaldības iestādēs, līdzi jābūt personu
apliecinošam dokumentam (pase
vai ID karte) un derīgam vakcinācijas sertifikātam. Izņēmums –
apmeklētāji, kuriem nepieciešams
saņemt izdrukātu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Lai izdrukātu sertifikātu, nepieciešams
iepriekšējs pieraksts.
Klientu apkalpošanas centri:
5 
Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9
(Ķekavas novada domes ēka),
5 
Baložos, Uzvaras prospektā 1A
(Baložu pilsētas pārvalde),
5 
Baldonē, Rīgas ielā 97 (Baldones novada bibliotēka).

strādāts, lai rastu risinājumus un
meklētu jaunas iespējas, kā attīstīt izglītības infrastruktūru novadā. Ķekavas novada pašvaldībai
jau ir veiksmīga pieredze moduļu
tipa ēku būvniecībā un ekspluatācijā. Moduļu tipa ēku risinājums ļauj izveidot papildu telpas
vietā, kur realizēt būvniecību tās
klasiskajā izpratnē būtu ilgstošāk
un daudz dārgāk.
„Tā kā esmu Baložu vidusskolas
absolvents, redzēt, kā skola attīstās un paplašinās, man ir īpaši
emocionāli. Tāpat ar patiesu prieku un nepacietību gaidu jauno
sporta laukumu, kas dos motivāciju un lielas iespējas sportot ikvienam novadniekam, jo īpaši Baložu pilsētas iedzīvotājiem,” norāda
domes vadītājs Juris Žilko.
Līdz ar moduļu tipa piebūves uzbūvēšanu pie Baložu vidusskolas
plānots nodrošināt mācību vietas vēl 280 skolēniem. Kā norāda
Baložu vidusskolas direktore Vita
Broka, jaunā piebūve tiek ļoti gaidīta, jo 2021./2022. gadā mācības
1. klasē uzsāka 113 audzēkņi piecās klasēs, bet kopējais skolēnu
skaits vidusskolā ir vairāk nekā
800. Jaunā piebūve sniegs iespēju

ne tikai uzņemt vairāk pirmklasnieku, bet arī mācīties atbilstošās,
modernās un plašās klasēs, atrisinot skolas vadības izaicinājumus –
citas skolas telpas pielāgošanu
mācību klašu vajadzībām.
Skolas direktore Vita Broka atzīst,
ka Baložu vidusskolas audzēkņi
un skolotāji jau ilgu laiku gaida
skolas jauno piebūvi, kurā beidzot būs vairāk vietas skolēniem
un nebūs jāmācās pielāgotās telpās. „Skolotāji varēs organizēt
interaktīvas mācību stundas jaunajos dabaszinātņu kabinetos, izmantojot modernās tehnoloģijas,
piemēram, īpaši aprīkotās stikla
tāfeles ar iebūvētu multifunkcionālu displeju, kameru un mikrofonu. Esam ilgstoši gaidītu notikumu priekšā – jaunie sportisti
ar nepacietību ilgojas pēc plašā,
dažādām aktivitātēm piemērotā sporta laukuma, bet pedagogi
ļoti gaida jauno skolotāju istabu.
Es kā skolas direktore no sirds
ticu, ka jauno infrastruktūru novērtēs gan skolēni, gan pedagogi,
gan Baložu iedzīvotāji,” skaidro
V. Broka.
3Turpinājums

2. lpp.

Lai pierakstītos saņemt pašvaldības
pakalpojumus klātienē, aicinām:
5 
zvanīt uz tālruņa numuru
67935803, 66954825 vai 8488,
5 
rakstīt uz e-pasta adresi
novads@kekava.lv.
Tāpat iedzīvotāji var iesniegt
iesniegumus un dokumentus, ievietojot tos slēdzamā pastkastītē:
5 
pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9,
5 
pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Baložos, Uzvaras prospektā 1A,
3Turpinājums

2. lpp.

2

aktuāli

Baložu vidusskolas piebūves
būvniecību plāno pabeigt martā
3Turpinājums;

sākums 1. lpp.

Baložu vidusskolas jaunajā divstāvu piebūvē paredzētas 12 mācību klašu telpas,
tajā skaitā dabaszinātņu kabineti, aktu zāle
ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, skolotāju telpas, sanitārie mezgli
un palīgtelpas. Nodrošinot ergonomisku
mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju risinājumi, tajā
skaitā ierīkotas piecas mobilās datorklases.
Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves projekta ietvaros top arī moderns
sporta laukums, ko plānots izmantot gan
vidusskolas vajadzībām, lai nodrošinātu
mācību procesu sportā, gan ikvienam aktīvajam Baložu pilsētas iedzīvotājam, sniedzot iespēju izmantot jaunā sporta laukuma infrastruktūru.
Sporta laukuma iekšpusē atradīsies futbola
laukums, tam apkārt atradīsies četri skriešanas celiņi. Tāpat laukumā būs tāllēkšanas

un trīssoļlēkšanas apvienotais sektors, kā
arī vingrošanas rīku laukums. Lielākā daļa
sporta laukumu izbūves darbu jau ir izpildīti. Sekojot līdzi laikapstākļiem, sporta laukumā atlikuši tādi darbi kā futbola laukuma
seguma ieklāšana, apzaļumošanas darbi un
labiekārtojuma elementu montāža.
Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka projekta realizēšanas kopējās
izmaksas ir apmēram 9 miljoni eiro, no
tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums ir 3,2 miljoni eiro, valsts dotācija – vairāk nekā 84 000 eiro, bet pārējās
projekta izmaksas – apmēram 6 miljoni
eiro – sedz Ķekavas novada pašvaldība,
ņemot aizņēmumu no Valsts kases.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada pašvaldība
arī turpmāk izmaksās
stipendijas vidusskolēniem
Ķekavas novada dome lēmusi, ka arī turpmāk novada vidusskolās 10.–12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem 30 vai 50 eiro stipendijas.
Ķekavas novada dome 6. oktobra domes
sēdē apstiprinājusi saistošo noteikumu
„Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” grozījumus, kas nosaka
kārtību, kādā tiek piešķirtas stipendijas
pašvaldības izglītības iestāžu 10.–12. klašu
izglītojamajiem.
Noteikumi paredz, ka uz stipendiju var
pretendēt Ķekavas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu
audzēkņi. Viņi var pretendēt uz divu veidu
stipendijām: ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks par 7,5 ballēm,
audzēknim ir iespēja saņemt ikmēneša
stipendiju 30 eiro, bet, ja skolēna vidējais
vērtējums iepriekšējā semestrī nav zemāks
par 8,5 ballēm, – 50 eiro mēnesī. Iepriekšējā
semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm.
Stipendiju var saņem tie, kam nav neattaisnotu stundu kavējumu, kas ievēro skolas iekšējos kārtības noteikumus un kam
nav administratīvo pārkāpumu ārpus skolas. Viena no prasībām, lai iegūtu mācību

stipendiju, ir obligāta interešu izglītības
pulciņa apmeklēšana.
Ķekavas novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, jo saskaņā
ar administratīvi teritoriālo reformu no
2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads un bija nepieciešams izvērtēt
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, tie jāsalāgo
un jānosaka vienota kārtība visā Ķekavas
novada teritorijā.
Salāgojot abu iepriekšējo novadu – Ķekavas un Baldones – stipendiju veidus, līdz
ar jauno saistošo noteikumu stāšanos spēkā pozitīvu ietekmi izjutīs Baldones pilsētas un pagasta iedzīvotāji, jo līdzšinējie
Baldones novada noteikumi paredzēja iespēju saņemt 30 eiro stipendiju ne vairāk
kā 10 vidusskolēniem.
2020. gadā no pašvaldības budžeta Ķekavas novada vidusskolās stipendijām izmaksāti vairāk nekā 17 000 eiro.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada pašvaldības
pakalpojumus klātienē varēs saņemt tikai
ar iepriekšēju pierakstu un „zaļajā režīmā
3Turpinājums;

sākums 1. lpp.

5 
pie

Daugmales pagasta pārvaldes Daugmales pagastā, „Salnās”,
5 
pie Baldones pārvaldes Baldonē, Pār
upes ielā 3.
Pastkastītes tiek pārbaudītas divas reizes
dienā, un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
Būvvaldei dokumentācija jāsniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas
sistēmu https://bis.gov.lv. Lai saņemtu konsultāciju, aicinām sazināties ar būvvaldes speciālistiem telefoniski vai rakstot uz e-pastu.
Aicinām epidemioloģiskās drošības nolūkos rūpīgi izvērtēt nepieciešamību pēc
klātienes tikšanās, jo iespējams, ka šo jautājumu var noskaidrot, izmantojot attā-

linātās un elektroniskās saziņas iespējas.
Apmeklējot iestādi, obligāti jālieto mutes
un deguna aizsegs, jāievēro droša distance
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”.
BŪTISKI!
Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus un izsludināto ārkārtējo situāciju, Ķekavas novada pašvaldībā līdz 14. novembrim noteiktas izmaiņas darba laikā.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada dome piešķirs
naudas balvas iedzīvotājiem un
amatiermākslas kolektīviem par
sasniegumiem kultūras projektos
Lai sekmētu Ķekavas novada iedzīvotāju un amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti, dalību dažādos kultūras un mākslas projektos, turpmāk Ķekavas novada pašvaldība finansiāli atbalstīs un piešķirs naudas balvas novada amatiermākslas kolektīviem un iedzīvotājiem par izciliem panākumiem kultūras un mākslas jomā.
To paredz Ķekavas novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi „Par Ķekavas novada
pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo
atbalstu un naudas balvām”, kas vēl jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saistošie noteikumi stāsies
spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.
„Jaunā Ķekavas novada dome raudzīs
iespēju nākamā gada budžetā paredzēt
finansējumu ne tikai šo noteikumu realizēšanai, bet arī tādām jomām kā apkaimju
iniciatīvas, sporta pasākumu organizēšana, izglītības projekti,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem finansiālais atbalsts tiks piešķirts dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs Latvijā un
ārvalstīs, kā arī mākslas projektu realizēšanai Ķekavas novada teritorijā. Savukārt
naudas balvas tiks piešķirtas, lai publiski
pateiktos to ieguvējiem par izciliem panākumiem kultūras un mākslas jomā.
Finansiālo atbalstu un naudas balvas
piešķirs, izvērtējot projekta nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas

popularizēšanā novadā un sasniegtos
rezultātus.
Finansiālā atbalsta piešķiršanā tiek ievērota
līdzekļu piešķiršanas samērība: individuālam
dalībniekam – līdz 300 eiro, amatierkolektīva
atbalstam, kā arī kultūras un mākslas projektiem – līdz 3000 eiro. Šis atbalsts paredzēts
transporta izdevumu, dalības maksas, telpu
nomas, apdrošināšanas un citu normatīvajos
aktos pieļaujamu, ar konkursu, festivālu vai
meistarklasi saistītu izdevumu segšanai.
Finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs noteikumos noteiktajā
kārtībā un apmērā varēs saņemt individuālais
mākslas jomas pārstāvis, ja tā deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas būs Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai amatiermākslas kolektīvs, ja
tā radošā darbība notiek un ir reģistrēta Ķekavas novadā vismaz vienu gadu pirms atbalsta
saņemšanas, bet amatiermākslas kolektīvs nav
pašvaldības iestādei piederošs, un 50% dalībnieku dzīvesvieta ir deklarēta novadā vismaz
vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas.
Administratīvā pārvalde

Par augstiem sasniegumiem apbalvos skolēnus un pedagogus
Ķekavas novada dome apstiprinājusi nolikumu „Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, kas paredz naudas balvu piešķiršanu skolēniem un pedagogiem par augstiem mācību sasniegumiem, kā arī godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
2021. gada 7. oktobra domes sēdē ir apstiprināts nolikums „Par naudas balvas
piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem”, kas stāsies spēkā
ar 2022. gada 1.janvāri. Nolikums nosaka
kārtību, kādā visu jaunā Ķekavas novada
izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu
pedagogiem piešķir naudas balvas un
2021. gada novembris

to apmēru. Ķekavas novada dome ir apstiprinājusi jaunu nolikumu, jo saistībā
ar administratīvi teritoriālo reformu no
2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Ķekavas novads. Līdz ar to tika izvērtēti visi
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie nolikumi, nosakot vienotu kārtību
visā Ķekavas novada teritorijā. Ar šī no-

likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu
un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas
un apbalvošanas nolikums (apstiprināts
ar Baldones novada domes 2019. gada
29. oktobra sēdes lēmumu Nr. 5, protokols
Nr. 13) un Ķekavas novada pašvaldības
noteikumi „Par naudas balvas piešķiršanu

Bezmaksas infotālrunis

9 8488

izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem” (apstiprināti ar Ķekavas novada
domes 2015. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr. 5 # 10, protokols Nr. 27).
Ar pilnu jaunā nolikuma tekstu iespējams
iepazīties vietnē www.kekava.lv.
Adminstratīvā pārvalde

aktuāli
dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
6. oktobrī tika izskatīti
34 jautājumi:
5 par Licencēšanas komisijas apstiprinā
šanu;
5 par Interešu izglītības un pieaugušo nefor
mālās izglītības programmu licencēšanas
komisijas sastāvu;
5 par Kompensācijas piešķiršanas komisijas
sastāvu;
5 Ķekavas novada izglītības iestāžu peda
gogu konkursa komisija;
5 Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sa
stāvs;
5 par Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu ko
misijas apstiprināšanu;
5 par dzīvojamās platības piešķiršanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Par atbalsta pasākumiem mā
jokļa vides pielāgošanai personām ar
funkcionēšanas ierobežojumiem” apstip
rināšanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Par pašvaldības atbalstu bāre
ņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem Ķekavas
novadā” apstiprināšanu;
5 par nekustamā īpašuma Baldonē, Pļavu
ielā 5A, atsavināšanu;
5 par nekustamā īpašuma „Ērces-2” Baldo
nes pagastā atsavināšanu;
5 par nekustamā īpašuma Baložos, Pavasara
ielā 38, atsavināšanu;
5 par zemesgabala Baložos, Ūsiņa ielā 27,
kadastra apzīmējums 8007 003 3145, pie
šķiršanu nomā I. S.;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Sadzīves atkritumu apsaimnie
košanas noteikumi” apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Noteikumi par koku ciršanu ār
pus meža” apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada Medību koordināci
jas komisijas nolikuma apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada pašvaldības Īpašuma
novērtēšanas komisijas nolikuma apstipri
nāšanu;
5 par Ķekavas novada pašvaldības Sabied
risko pakalpojumu maksas aprēķināšanas
komisijas nolikuma apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Ķekavas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārval
dības kārtība” apstiprināšanu;
5 par adresācijas grozījumiem Ķekavas
novada domes 2021. gada 4. augusta
lēmumā Nr. 24 „Par nekustamā īpašuma
„DS „Jeņči”” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8070 019 0393 Jenčos Ķe
kavas pagastā Ķekavas novadā sadalīšanu”;
5 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu Ciniju ielā 18 Ķekavā;
5 par adreses un nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķa kodu piešķiršanu detālplāno
jumā „Asteru iela 30” Katlakalnā;
5 par nekustamā īpašuma „Melnezers” Kat
lakalnā sadalīšanu;
5 par nekustamā īpašuma „Elektropārvade”
(kadastra numurs 8070 003 0451) Krust
kalnos sadalīšanu;
5 par nekustamā īpašuma „Elektropārvade”
(kadastra numurs 8070 003 0140) zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 8070
003 0071, 8070 003 0072 un 8070 003
0075 Krustkalnos sadalīšanu;
5 par Ķekavas novada pašvaldības izglītības
iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes pre
cizēšanu uz 2021. gada 1. septembri;
5 par nolikuma „Par naudas balvas piešķir
šanu izglītības iestāžu audzēkņiem un pe
dagogiem” apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada izglītības iestāžu au
dzēkņu un pedagogu naudas balvu pie
šķiršanas komisijas nolikuma apstiprinā
šanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo
noteikumu „Par Ķekavas novada pašval
dības stipendiju piešķiršanu” apstipri
nāšanu;
5 vienošanās protokols novadu sadarbībai
izglītībā, kultūrā un sportā;
5 korupcijas novēršanas sistēmas organizā
cijas un kontroles veikšanas kārtība Ķeka
vas novada pašvaldībā;
5 par grozījumiem Ķekavas novada sadarbī
bas teritorijas civilās aizsardzības komisi
jas nolikumā;
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par centralizētas grāmatvedības uzskaites
izveidošanu Ķekavas novada pašvaldībā.

Ķekavas novada domes sēdē
20. oktobrī tika izskatīti
28 jautājumi:
5 par grozījumiem Ķekavas novada pašval
dības 2021. gada budžetā (konsolidētais);
5 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie
guves atļauju smilts un aleirīta atradnē
„Bērzāji-1”;
5 par pagaidu piebraucamā ceļa, kas atro
das uz pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Kūdras iela” Baložos iegādi;
5 par Ķekavas novada domes saistošo
noteikumu „Par pašvaldības kapitālsa
biedrību budžeta izstrādāšanas, apstip
rināšanas, izpildes un kontroles kārtību”
apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Par kārtību, kādā tiek saskaņota
un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas
novadā” apstiprināšanu;
5 par Ķekavas novada domes saistošo no
teikumu „Par Ķekavas novada pašvaldībai
piederošu un piekrītošu neapbūvētu ze
mesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu;
5 par nekustamo īpašumu Baldonē, Pilskalna
ielā 20 un Pilskalna ielā 20A, apvienošanu;
5 par zemes ierīcības projekta izstrādes uz
sākšanu nekustamajā īpašumā Baldonē,
Silmaču ielā 46;
5 par nekustamā īpašuma „Maklīči” Daug
males pagastā lietošanas mērķa maiņu;
5 par nekustamā īpašuma „Līči” Daugmales
pagastā lietošanas mērķa maiņu;
5 par nekustamā īpašuma „Dokteri” Daug
malē lietošanas mērķa maiņu;
5 par grozījumu Ķekavas novada domes
2021. gada 21. maija lēmumā Nr. 20 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādes uzsāk
šanu nekustamā īpašuma „Strēlnieki”
Daugmales pagastā Ķekavas novadā sa
dalīšanai”;
5 par detālplānojuma „Jenču ciems” Jeņčos
Ķekavas pagastā darba uzdevuma derī
guma termiņa pagarināšanu;
5 par zemes ierīcības projekta apstiprinā
šanu nekustamajam īpašumam „Tiltnieki”
Ķekavas pagastā;
5 par detālplānojuma „Lapmeži” grozījumu
daļā nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai;
5 par detālplānojuma „Magones” grozīju
mu nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai;
5 par detālplānojuma „Rāmavas iela 52”
grozījumu izstrādes uzsākšanu nekusta
majā īpašumā Rāmavā, Rāmavas ielā 52;
5 par detālplānojuma „Olektes” nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai;
5 „Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras
un mākslas finansiālo atbalstu un naudas
balvām”;
5 par barjeras ierīkošanu īpašuma „Šķēpiņi”
teritorijā;
5 par A. P. iesnieguma noraidīšanu;
5 par Ķekavas novada domes priekšsēdē
tāja pilnvarošanu slēgt līgumus par valsts
dotāciju saņemšanu;
5 par Simbolikas komisijas nolikuma apstip
rināšanu;
5 par piemaksas par darbu paaugstināta
riska un slodzes apstākļos saistībā ar Co
vid-19 uzliesmojumu un tā seku novēr
šanu noteikšanu Reģionālās pašvaldības
policijas darbiniekiem;
5 par O. M. sūdzības (apstrīdēšanas iesnie
guma) izskatīšanu;
5 par grozījumiem Ķekavas novada sadarbī
bas teritorijas civilās aizsardzības komisi
jas nolikumā;
5 par Iepirkumu komisijas locekļu darba sa
maksu.

3

Iespēja pieteikt transportu,
lai nokļūtu pie ģimenes ārsta
un veiktu vakcināciju
Lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu iespēja nokļūt pie sava ģimenes ārsta un veikt vakcināciju pret Covid-19, Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās transporta pakalpojumus no iedzīvotāju dzīvesvietas līdz ģimenes ārsta
praksei.
Transporta pakalpojumu iespējams pieteikt visā Ķekavas novada teritorijā, un šis
pakalpojums ir pieejams ikvienam novada
iedzīvotājam neatkarīgi no ģimenes ārsta
atrašanās vietas. Iedzīvotājus uz vakcināciju var nogādāt gan pie ģimenes ārsta, gan
uz „Veselības centra 4" filiāli Valdlaučos.
Lai sekmētu vakcinācijas procesu, Ķekavas
novada pašvaldība līdz 31. decembrim nodrošinās Ķekavas novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju, jo īpaši senioru un personu ar kustību traucējumiem, nogādāšanu
ģimenes ārstu praksēs vakcinācijai pret
Covid-19.
Aicinām iedzīvotājus pieteikt transporta

pakalpojumu, zvanot uz vienoto Ķekavas
novada bezmaksas tālruņa numuru 8488
vismaz divas dienas pirms plānotās vakcinācijas dienas. Transporta pakalpojums
tiks nodrošināts līdz iedzīvotāja dzīvesvietai Ķekavas novada teritorijā. Iedzīvotāju
pārvadāšana notiks saskaņā ar valstī spēkā
esošiem noteikumiem epidemioloģiskās situācijas ietvaros.
Atgādinām, ka Ķekavas novadā vakcīnu
pret Covid-19 var saņemt 12 ģimenes ārstu praksēs un vakcinācijas kabinetā Valdlaučos.
Administratīvā pārvalde

Ķekavas novada domes ārkārtas
sēdē 27. oktobrī tika izskatīts
1 jautājums:
5 par saistošo noteikumu Nr. 25/2021 par
nekustamā īpašuma nodokli un nekusta
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu pie
mērošanu Ķekavas novadā precizēšanu.
Ķekavas novada domes ārkārtas
sēdē 29. oktobrī tika izskatīts
1 jautājums:
5 par J. K. apstrīdēšanas iesnieguma izskatī
šanu.

Bezmaksas infotālrunis
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Novada ziņas

Vakance

Paziņojums

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
aicina pieteikties uz vakanto PSIHOLOGA (2634 01) amatu, 0,5 slodze

Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam
aktualizācijas projekta, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.–
2027. gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Galvenie amata pienākumi:
sniegt psihologa konsultācijas Ķekavas no
vada iedzīvotājiem Baložos un Ķekavā
(gan klātienē, gan attālināti);
veikt klienta psiholoģisko izpēti (novērtē
šanu), izmantojot specifiskai situācijai at
bilstošas metodes;
sniegt atgriezenisko saiti sadarbības spe
ciālistam atbilstoši izvirzītajiem sadarbības
mērķiem;
sagatavot psihologa atzinumu vai novērtē
šanas kopsavilkumu;
sniegt psiholoģisko atbalstu klientiem

starppersonu attiecību un konfliktu risinā
šanā, ja nepieciešams, komunicēt ar klien
tu tuviniekiem;
sniegt psiholoģisko palīdzību personām

vai personu grupām, lai palīdzētu tām ap
gūt patstāvīgas problēmu risināšanas pie
ejas;
vadīt izglītojošās vai atbalsta grupas kon
krētām mērķgrupām;
piedalīties starpprofesionāļu komandas

darba grupā.
Prasības kandidātam:
„Psihologu likumam” atbilstoša izglītība,

esi reģistrēts Psihologu reģistrā;
psihologa darbību reglamentējošo tiesību
aktu pārzināšana;
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
kompetences: atbildība, iniciatīva un pat
stāvība, pildot darba pienākumus; profe
sionāla komunikācija ar klientiem un kolē
ģiem;
labas prasmes darbā ar datoru;

sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
Mēs piedāvājam:
aizraujošu un radošu darbu iekļaujošā ko
lektīvā ar moto „Augam kopā”;
mūsdienīgu darba vidi un labus darba aps
tākļus;
stabilu atalgojumu (atbilstoši mēnešalgu

grupai no 475 līdz 595 eiro atkarībā no
darbinieka
individuālā
novērtējuma,
0,5 slodze);
profesionālās pilnveidošanās un izaug

smes iespējas;
sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivā
cijas vēstuli un augstākās izglītības dokumen
ta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosū
tot uz e-pasta adresi socdienests@kekava.lv
vai personīgi Ķekavas novada pašvaldības
iestādē „Sociālais dienests” (adrese: Gais
mas iela 19, k. 8, Ķekava, Ķekavas novads,
LV-2123) ar norādi „Psihologa amatam” līdz
2021. gada 21. novembrim. Plašāka informā
cija, zvanot uz tālruņa numuru 26669782.
Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību
un atsaucību! Sazināsimies ar pretenden
tiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un
tiks iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei
atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba
interviju, kuras laikā būs iespējams pārlieci
nāties par darba jautājumu pārzināšanu un
pieredzi.

Vakance
Pļavniekkalna sākumskola aicina darbā:
s ākumskolas skolotājus;
pagarinātās dienas grupas skolotājus;
pedagogu palīgu;
angļu valodas skolotāju (1.–3. klase);
mājturības skolotāju (5.–6. klase).
Paredzamais atalgojums pagarinātās dienas
grupas skolotājiem – 830 eiro par vienu likmi
(40 stundas) saskaņā ar tarifikāciju, pedago
giem – 900 eiro par vienu likmi (30 stundas)
saskaņā ar tarifikāciju.

Pretendentiem nepieciešama Ministru ka
bineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu pro
fesionālās kompetences pilnveides kārtību”
atbilstoša izglītība.
CV sūtīt uz e-pasta adresi plavniekkalna.pamatskola@kekava.lv.
Kontaktpersona: Pļavniekkalna sākumskolas
direktore Agita Baltmane (tālruņa numurs
29691230).

Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
(reģ. Nr. 90009002699) aicina pieteikties uz vakanto amatu „Sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem” (2635 03) Baložos.

Prasības kandidātam:
otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā
augstākā izglītība sociālajā darbā vai kari
tatīvajā sociālajā darbā;
prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu
reglamentējošos normatīvos aktus;
spēja veidot sadarbību ar valsts un pašval
dību institūciju speciālistiem, juridiskām
un fiziskām personām;
prasme patstāvīgi organizēt darbu un pie
ņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);
spēja strādāt komandā, radoša pieeja,

augsta precizitāte un korektums attiecībās
ar cilvēkiem;
labas saskarsmes spējas un precizitāte;
labas iemaņas darbā ar datorprogram

mām (MS Office standartprogrammas un
pašvaldības sociālo pabalstu administrē
šanas informācijas sistēma (SOPA));
tiks ņemti vērā dokumenti par apmācībām
risku novērtēšanā ģimenēm ar bērniem,
kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstāk
ļi, un bērnu tiesību aizsardzībā;
vēlama pieredze darbā ar ģimenēm un

bērniem.

2021. gada novembris

z vanot uz tālruņa numuru 29374340 (Kris
tīne Danovska) vai rakstot uz e-pasta adre
si kristine.danovska@kekava.lv.
Rakstiskus priekšlikumus par Ķekavas nova
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Attīstī
bas programmu un stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma Vides pārskatu var iesniegt
līdz 2021. gada 14.decembrim:
sūtot pa pastu Ķekavas novada pašvaldī
bai (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķeka
va, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123);
ievietojot slēdzamā pastkastītē pie kāda

no pašvaldības klientu apkalpošanas cen
triem Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9-1, vai
Baložos, Uzvaras prospektā 1A; pie Daug
males pagasta pārvaldes „Salnās” Daug
males pagastā; pie Baldones pārvaldes
Baldonē, Pārupes ielā 3;
elektroniski parakstītus dokumentus sūtot
uz e-pasta adresi novads@kekava.lv;
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstī
bas plānošana”.
Attīstības plānošanas dokumentu pirmās
redakcijas un Vides pārskata sabiedriskās
apspriedes sanāksmes notiks attālināti tieš
saistes platformā „Zoom”, kā arī tiks pārrai
dītas Ķekavas novada pašvaldības kontā
„Facebook”:
23. novembrī plkst. 18.00;
2. decembrī plkst. 18.00.
Lai saņemtu aktīvā dalībnieku pieeju,
lūdzam reģistrēties, aizpildot veidlapu
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv. Sanāksmēs „Zoom” platformā
varēs piedalīties tikai identificētas un re
ģistrētas personas. Saite uz sanāksmēm
tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētam
dalībniekam.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstī
bas programmas izstrādātājs – SIA „Ķemers
Business and Law Company” (adrese: Mur
du iela 19A, Salacgrīva, Limbažu novads, LV4033; tīmekļa vietne www.kblc.lv, e-pasta
adrese info@kblc.lv, tālr. nr. 29285297).
Vides pārskata izstrādātājs – vides eksperte
Inga Gavena (tālr. nr. 29545377, e-pasta ad
rese inga.gavena@gmail.com).

izsole

Vakance

Galvenie amata pienākumi:
sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;
vajadzību un sociālo problēmu identificē
šana, to risināšana;
lietu veidošana, darbs ar datubāzi;
risku novērtēšana;
resursu un pakalpojumu piesaistīšana dar
ba procesā;
starpinstitucionālās sadarbības veidošana.

Ķekavas dome 2021. gada 3. novembrī
pieņēmusi lēmumu Nr. 39 „Par aktualizētās
Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratē
ģijas līdz 2030. gadam projekta, Ķekavas no
vada Attīstības programmas 2021.–2027. ga
dam projekta un Vides pārskata projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stra
tēģijai līdz 2030. gadam un Ķekavas novada
Attīstības programmai 2021.–2027. gadam
veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtē
jums un izstrādāts Vides pārskata projekts,
lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un
noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes no
vēršanai vai mazināšanai.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir teritorijas
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments,
kas nosaka Ķekavas novada ilgtermiņa attīs
tības redzējumu, mērķus, prioritātes un tel
piskās attīstības perspektīvu. Šī stratēģija ir
hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības
plānošanas dokuments. Attīstības program
ma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments,
kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritā
tes un rīcības virzienus turpmākajiem septi
ņiem gadiem.
Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus,
sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašval
dības iestāžu pārstāvjus un citus interesen
tus iesaistīties publiskajā apspriešanā par
turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem
un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.
Publiskās apspriešanas termiņš – no
2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada
14. decembrim.
Ar Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, Ķekavas novada Attīstības prog
rammu un stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskatu iespējams iepa
zīties Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeo
telpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Interesentus, kas vēlas iepazīties ar materiā
liem klātienē Ķekavas novada pašvaldībā,
kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam
pieteikties:
zvanot uz tālruņa numuru 29150072 (Iveta
Zālīte) vai rakstot uz e-pasta adresi iveta.
zalite@kekava.lv;

Mēs piedāvājam:
stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināša
nas un pieredzi;
atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
mēnešalgu no 870 līdz 1190 eiro (bruto);
pretendentiem ar pieredzi šajā amatā – no
950 eiro.
Pieteikšanās līdz 2021. gada 21. novembrim
(ieskaitot).
CV, motivācijas vēstuli un atbilstošo izglītī
bu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam
iesniegt Ķekavas novada pašvaldības ies
tādē „Sociālais dienests” vai nosūtīt pa
pastu Ķekavas novada pašvaldības iestā
dei „Sociālais dienests” (adrese: Gaismas
iela 19 k.8, Ķekava, Ķekavas novads, LV2123) vai uz e-pasta adresi socdienests@
kekava.lv ar norādi „Sociālā darbinieka dar
bam ar ģimeni un bērniem amatam” Baložu
pilsētā.
Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numu
ru 26669782.
Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību
un atsaucību! Sazināsimies ar pretenden
tiem, kas atbilst izvirzītajām prasībām un
tiks iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei
atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba
interviju, kuras laikā būs iespējams pārlieci
nāties par darba jautājumu pārzināšanu un
pieredzi.

Pašvaldības nekustamā īpašuma izsole
Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko
izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam
Baldonē, Tilta ielā 2-2, kadastra nr. 8005 900
0375, kas sastāv no kopīpašuma 162/1424 do
mājamām daļām no būves ar kadastra apzī
mējumu 8005 001 3413 001 un kopīpašuma
162/1424 domājamām daļām no zemes ar
kadastra apzīmējumu 8005 001 3413, kopē
jā dzīvokļa platība ir 16,2 m2, no tiem 10,1 m2
ir dzīvojamā platība, 6,1 m2 ir dzīvokļa palīg
telpu platība. Sākumcena – 1800 eiro, solis –
100 eiro, nodrošinājuma maksa – 180 eiro.
Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no
paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas

dienas. Izsole sākas 2021. gada 22. novembrī
plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 22. de
cembrī plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no
2021. gada 22. novembra plkst. 13.00 līdz
2021. gada 22. decembrim plkst. 23.59
https://izsoles.ta.gov.lv.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksā
jama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības
un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar
elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lie
totājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās
https://izsoles.ta.gov.lv. Par īpašumu zvanīt
uz tālruņa numuru 26643467.

Precizējums
Ķekavas novada informatīvā izdevuma oktobra numura ziņā
„Apstiprina Ķekavas novada Vēlēšanu komisiju”.
Ķekavas novada domes sēdē par Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija
Videniece, par komisijas locekļiem tika apstiprināti Kristīne Ēķe, Kristīne Brūzīte, Reinis
Priede, Anita Parole, Diāna Reinholce, Liesma Gorelova.

Informācija zvejniekiem
Aicinām Ķekavas novada zvejniekus pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai
2022. gadam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu līdz 2021. gada 10. decembrim.
Ķekavas novada teritorijā 2022. gadam tiks iznomāti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti Rī
gas HES ūdenskrātuvē: 12 murdi (pašpatēriņa zvejai). Plašākai informācijai lūdzam zvanīt uz
tālruņa numuru 26417724.
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Paziņojums

Paziņojums

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Olektes”
Katlakalnā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai

Par detālplānojuma „Magones” Krustkalnos grozījumu nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ķekavas novada dome
2021. gada 20. oktobrī
pieņēmusi lēmumu Nr. 17
„Par detālplānojuma „Olek
tes” nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” (pro
tokols Nr. 14/2021).
Detālplānojuma mērķis ir
nekustamā īpašuma sadale
savrupmāju, dvīņu māju vai
rindu māju būvniecībai.
Detālplānojuma
publis
kās apspriešanas laiks: no
2021. gada 9. novembra
līdz 7. decembrim.
Informācija par publisko
apspriešanu pieejama Ķe
kavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada in
formatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstī
bas plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2021. gada 25. novembrī plkst. 17.30 attāli
nāti – tiešsaistes platformā „Zoom”.
Piekļuves informācija sanāksmei „Zoom”
platformā tiks publicēta sanāksmes no
rises dienā pašvaldības tīmekļa vietnes
www.kekavasnovads.lv sadaļā „Attīstība” –
„Detālplānojumi” – „Publiskās apspriešanas”
pie detālplānojuma publiskās apspriešanas
paziņojuma.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem
var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīs
tības plānošana”. Interesentus, kas vēlas
iepazīties ar detālplānojuma redakcijas
materiāliem klātienē Ķekavas novada paš
valdībā, kā arī saņemt klātienes konsultā

ciju, lūdzam pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 29822574 (Andris Lācis). Plakāts ar
informāciju par detālplānojuma projektu un
publisko apspriešanu ir izvietots Jaunu ideju
centra skatlogā Ķekavā, Skolas ielā 2.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašval
dībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķe
kava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123; e-pasta adrese (elektroniski parak
stītiem dokumentiem) novads@kekava.lv)
vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīs
tības plānošana”. Neskaidrību gadījumā
iespējams vērsties Ķekavas novada pašval
dībā, zvanot uz tālruņa numuru 29822574
(Andris Lācis).
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekš
likumi, kas iesniegti līdz publiskās apsprie
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorā
da iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fizis
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese; juridiskām personām – nosaukums,
adrese, reģistrācijas numurs.

Ķekavas novada dome 2021. gada 20. ok
tobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15 „Par detāl
plānojuma „Magones” grozījumu nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzi
numu saņemšanai” (protokols Nr. 14/2021).
Detālplānojuma mērķis ir likvidēt Margrieti
ņu ielas atzaru un pievienot to nekustama
jam īpašumam Margrietiņu ielā 4.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas
laiks: no 2021. gada 9. novembra līdz 7. de
cembrim.
Informācija par publisko apspriešanu pie
ejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas no
vada informatīvajā biļetenā „Ķekavas No
vads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2021. gada 25. novembrī plkst. 16.45 attāli
nāti – tiešsaistes platformā „Zoom”.
Piekļuves informācija sanāksmei „Zoom”
platformā tiks publicēta sanāksmes norises
dienā pašvaldības tīmekļa vietnes www.
kekavasnovads.lv sadaļā „Attīstība” – „De
tālplānojumi” – „Publiskās apspriešanas”
pie detālplānojuma publiskās apspriešanas
paziņojuma.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem
var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un

Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīs
tības plānošana”. Interesentus, kas vēlas
iepazīties ar detālplānojuma redakcijas
materiāliem klātienē Ķekavas novada paš
valdībā, kā arī saņemt klātienes konsultā
ciju, lūdzam pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 29822574 (Andris Lācis). Plakāts ar
informāciju par detālplānojuma projektu un
publisko apspriešanu ir izvietots Jaunu ideju
centra skatlogā Ķekavā, Skolas ielā 2.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldī
bā (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;
e-pasta adrese (elektroniski parakstītiem
dokumentiem) novads@kekava.lv) vai Latvi
jas ģeotelpiskās informācijas portāla www.
geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespē
jams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
zvanot uz tālruņa numuru 29822574 (Andris
Lācis).
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekš
likumi, kas iesniegti līdz publiskās apsprie
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorā
da iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fizis
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese; juridiskām personām – nosaukums,
adrese, reģistrācijas numurs.

Paziņojums
Par detālplānojuma „Lapmeži” Krogsilā grozījumu daļā nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas
novada
dome
2021. gada 20. oktobrī
pieņēmusi lēmumu Nr. 14
„Par detālplānojuma „Lap
meži” grozījumu daļā no
došanu
publiskajai
ap
spriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” (pro
tokols Nr. 14/2021).
Detālplānojuma mērķis ir iz
veidot jaunu ielu sarkanajās
līnijās detālplānojuma „Lap
meži” teritorijā, lai piekļūtu
citiem nekustamajiem īpa
šumiem, kurus vēlas attīstīt
nākotnē.
Detālplānojuma
publis
kās apspriešanas laiks: no
2021. gada 9. novembra līdz
7. decembrim.
Informācija par publisko apspriešanu pie
ejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas no
vada informatīvajā biļetenā „Ķekavas No
vads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2021. gada 25. novembrī plkst. 16.00 attāli
nāti – tiešsaistes platformā „Zoom”.
Piekļuves informācija sanāksmei „Zoom”
platformā tiks publicēta sanāksmes no
rises dienā pašvaldības tīmekļa vietnes
www.kekavasnovads.lv sadaļā „Attīstība” –
„Detālplānojumi” – „Publiskās apspriešanas”
pie detālplānojuma publiskās apspriešanas
paziņojuma.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem
iespējams iepazīties Ķekavas novada paš
valdības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”. Interesentus, kas vēlas
iepazīties ar detālplānojuma redakcijas ma
teriāliem klātienē Ķekavas novada pašvaldī

Paziņojums
Par detālplānojuma „Rāmavas iela 52” grozījumu izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Rāmavā, Rāmavas ielā 52
Ķekavas novada dome 2021. gada 20. ok
tobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 16 „Par detāl
plānojuma „Rāmavas iela 52” grozījumu
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā
Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā” (protokols Nr. 14/2021).
Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir
būvēt savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mā
jas, atstājot vēsturiski apbūvētajai īpašuma
daļai pašreizējo izmantošanu, vienota ceļu un
inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma
teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosi
nātājs ir fiziska persona.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas
novada pašvaldības Attīstības un būvnie
cības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris
Lācis (tālruņa numurs 29822574).
Papildu informācija pieejama pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”.

bā, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lū
dzam pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru
29822574 (Andris Lācis). Plakāts ar informā
ciju par detālplānojuma projektu un publis
ko apspriešanu izvietots Jaunu ideju centra
skatlogā Ķekavā, Skolas ielā 2.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašval
dībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķe
kava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123; e-pasta adrese (elektroniski parak
stītiem dokumentiem) novads@kekava.lv)
vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības
plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams
vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, zvanot
uz tālruņa numuru 29822574 (Andris Lācis).
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekš
likumi, kas iesniegti līdz publiskās apsprie
šanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs
vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorā
da iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fizis
kām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas
adrese; juridiskām personām – nosaukums,
adrese, reģistrācijas numurs.
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Šogad uzsāks veloceliņa
pamattrases būvniecību

Ielu un ceļu remonti

Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā šogad turpināsies apvienotā gājēju un
velosipēdu celiņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas novadā. Noslēdzoties atsevišķā
prioritārā posma asfaltēšanas darbiem no Vimbukroga līdz Alejām, novembra sākumā tiks uzsākta pamattrases būvniecība no TC „Liiba” Ķekavā līdz Katlakalnam –
Pļavniekkalna ielas krustojumam ar autoceļu A7.

Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu
pārvalde informē, ka oktobrī noslēgušies
asfaltēšanas darbi Katlakalnā, valsts vietējā
autoceļa V2 – D nobrauktuvē (posmā no
valsts vietējā autoceļa V2 līdz nekustamajam īpašumam „Daugmaļi”).

Būvdarbu laikā plānots izbūvēt 4,6 kilometrus garu gājēju un velosipēdu celiņu
ar asfaltbetona segumu 2,5 metru platumā,
kā arī jaunu apgaismojumu.
Kā informē Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti, oktobrī ir parakstīts līgums starp Ķekavas novada pašvaldību
un SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” par būvdarbu veikšanu, ar SIA „Semita” – par būvuzraudzību, ar SIA „Projekts
EAE” – par veloceliņa būvdarbu autoruzraudzību.
Pašlaik notiek sagatavošanās darbi būvniecības uzsākšanai, tostarp trases atrašanās

vietas nospraušana dabā un nepieciešamo
būvdarbu atļauju saņemšana.
Veloceliņa būvniecību plānots pabeigt līdz
2022. gada 31. decembrim.
Jau ziņots, ka šā gada augustā noslēgušies Ķekavas veloceliņa atsevišķā prioritārā posma izbūves un asfaltēšanas darbi
400 metru garumā gar autoceļu A7 – no
Rīgas ielas 1A Vimbukrogā līdz „Annužām” Alejās. Savukārt veloceliņa posma
gar autoceļu V2 (no Mazās Rāmavas ielas
Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā) asfaltēšana bija paredzēta šā gada oktobrī.
Adminstratīvā pārvalde

policijas informācija
Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldes informācija
par 2021. gada oktobri:
s aņemti izsaukumi..................................... 387
uzsākti administratīvā
pārkāpuma procesi.......................................46
izbeigti administratīvā pārkāpuma procesi....7
sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli-lēmumi............................................8
pieņemti lēmumi par saukšanu
pie administratīvās atbildības.....................46
veiktas ekspertīzes........................................11

s aņemta korespondence.......................... 179
nosūtīta korespondence........................... 216
citām iestādēm nodoti materiāli................27
patversmē nodoti dzīvnieki.........................12
dzīvesvietā nogādātas personas..................1
aizturētas personas.......................................17
rīkoti reidi.......................................................14
Valsts policijā nogādātas personas..............5
patversmē nogādātas personas.................11

līdzjūtība

Asfaltēšanas darbi Katlakalnā

Saulgriežu ielas pārbūves darbi
Kā informē Ķekavas novada pašvaldības
Attīstības un būvniecības pārvalde, noslēgušies Saulgriežu ielas pārbūves un asfaltēšanas darbi Baložos. Būvdarbu ietvaros pārbūvēts Saulgriežu ielas posms no Kalnu ielas
līdz Labrenča ielai 1,21 kilometra garumā.
Pārbūves laikā ielā izbūvēts asfaltbetona
segums, gājēju ietve, apgaismojums un
četras autobusu pieturvietas. Oktobrī tiks
izvietotas arī atkritumu urnas un soliņi.
Posmos, kuros nebija iespējams novadīt
lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tika izbū-

Pašvaldība saņēmusi
vairāk nekā 500 iedzīvotāju
priekšlikumus 2022. gada
budžetam
Ķekavas novada pašvaldība oktobra vidū aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu
jāatvēl finansējums 2022. gada budžetā. No novada iedzīvotājiem saņemti vairāk
nekā 500 priekšlikumu, kas ir par 100 priekšlikumiem vairāk nekā gadu iepriekš.

Neticiet! Saules kokā es būšu ieaugusi.
Es visu mūžu mīlējusi esmu.
(Ā. Elksne)
Talantīga un gudra, darbīga un mierpilna, smalkjūtīga un labestīga. Stiprais plecs
un skolas pasākumu sirds. Tagad – melna un rūgta sāpe mūsos.
Izsakām līdzjūtību Ivetas Eglītes ģimenei un tuviniekiem.
Skolas „Gaismas tilts 97” kolektīvs

līdzjūtība
Skumji galvas noliec priedes klusās,
Nolīkst ziedos rieta mirdzums silts,
Nošalc vēsma – mierīga lai dusa,
Lai tev viegla dzimtās zemes smilts.
Skumju brīdī esam kopā ar Andri Eglīti.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs

līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību Ķekavas novada domes deputātam
Voldemāram Pozņakam, tēvu smiltājā guldot.
Ķekavas novada dome

Visvairāk priekšlikumu ir par nepieciešamību veikt ceļa seguma atjaunošanu dažādās novada teritorijās, apgaismojuma
ierīkošanu, brīvpusdienām skolēniem, kā
arī vides labiekārtošanu – spēļu un sporta
laukumu un atpūtas vietas izveidošanu.
Šogad īpaši aktīvi bijuši baldonieši – 20%
jeb mazliet vairāk nekā 100 priekšlikumu
attiecas uz Baldones pilsētas un pagasta
teritoriju. 15% jeb 77 priekšlikumi attiecas uz Ķekavas teritoriju, 13% jeb gandrīz
70 priekšlikumi saņemti par vēlamajiem
uzlabojumiem Katlakalna un Ziedoņa teritorijās, bet 12% jeb 60 priekšlikumi adresēti Baložu pilsētai. Saņemti aptuveni
50 priekšlikumi, kas attiecas uz novadu kopumā, piemēram, attiecībā uz sabiedriskā
transporta pieturvietām, veloceliņa nepieciešamību un brīvpusdienām izglītības iestādēs. Aktīvi priekšlikumu iesniedzēji biju-

Regīna Aržanceva (1950), Iveta Eglīte (1958), Lidija Fjodorova
(1931), Ilga Keviša (1939), Larisa Kolosovska (1947), Ilga
Ķibilde (1935), Viktors Mandibura (1932), Zoja Pučkova
(1926), Viktors Seleckis (1953), Janīna Skuča (1936), Viktors
Sokolovs (1938), Laima Stelpa (1973), Nikolajs Stepurovs
(1950), Sergejs Tolstovs (1951), Skaidra Puķīte (1935),
Silvija Šteinberga (1940), Jāzeps Kuklis (1957), Broņislava
Daukantaite (1931), Dzintars Korts (1951), Ruta Bīlande
(1931), Raimonds Melče (1935), Aivars Gercāns (1959),
Jekaterina Miņina (1936), Ivans Dudko (1953).

2021. gada novembris

vēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas
sistēma.
Darbus pašvaldības uzdevumā veica SIA
„VIA”.
Adminstratīvā pārvalde
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ši arī Daugmales, Dzērumu un Valdlauču
iedzīvotāji. Arī citas novada apdzīvotās
vietas saņēmušas atsevišķus ieteikumus no
iedzīvotājiem.
Jau tuvākajā laikā, balstoties uz pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem budžeta pieprasījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem, darbu uzsāks
budžeta komisija. Pēc tam pašvaldības nākamā gada budžeta projekts tiks nodots
atzinumu sniegšanai domes komitejās,
bet noslēdzošais etaps būs domes sēdes
lēmums.
Ķekavas novads pateicas ikvienam aktīvajam iedzīvotājam par veltīto laiku, sniedzot savus priekšlikumus, idejas un ieteikumus, lai uzlabotu, padarītu ērtāku un
komfortablāku mūsu ikdienu!
Adminstratīvā pārvalde
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Baldones vidusskolā uzsāk
„Erasmus+” projekta
īstenošanu
No 26. septembra līdz 2. oktobrim Baldones vidusskolas skolēni Eiropas Savienības
„Erasmus+” programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
projektā „Save the Nature through Education” („Saglabājam dabu izglītojot”) piedalījās mācību mobilitātē Polijas ciematā Górka Duchowna. Mūsu skolu pārstāvēja
divi pedagogi un pieci skolēni no 4. līdz 7. klasei. Visiem skolēniem tas bija pirmais
skolēnu grupas īstermiņa apmaiņas brauciens „Erasmus+” programmā.
Atklāšanas dienā, cienājot ar maizi un sāli,
mūs sirsnīgi sagaidīja ciemata skolas vadība, pedagogi, izglītojamie un pašvaldības
pārstāvji.
Visiem dalībvalstu pārstāvjiem bija uzdoti
mājasdarbi. Mūsu skolēni bija sagatavojuši
prezentācijas un video par Latviju – dabas
resursiem Latvijā, Baldoni un Baldones vidusskolu. Liels prieks bija par mūsu skolēnu pašu sagatavotajām prezentācijām, par
ko sakām paldies izpalīdzīgajai informātikas un datorikas pedagoģei Jogitai Miklašonokai un skolēnu vecākiem.
Skolēni mācību mobilitātes laikā, darbojoties
grupās, pētīja globālās sasilšanas ietekmi uz
zemeslodi, bišu populācijas lomu dabā, atkritumu pārstrādes nepieciešamības nozīmi
ilgtspējīgai attīstībai, kā arī uzlaboja savas
komunikācijas, prezentēšanas un svešvalodu lietošanas prasmes. Kopīgi stādīja kokus,
piedalījās mācību ekskursijās tuvējās pilsētās, apmeklēja radošās darbnīcas, kurās no
atkritumiem radīja jaunus priekšmetus, kā
arī aktīvi darbojās mācību seminārā, kurā
tika iepazīstināti ar atkritumu pārstrādes
iespējām un nozīmi, kā arī prezentēja risinājumus ilgtspējīgai attīstībai. Mācību ekskursijā apmeklēja ūdens muzeju „Hydropolis”. Projekta pēdējā mobilitātes dienā, kopā
darbojoties starptautiskajās grupās, skolēni
izveidoja plakātu ar vēstījumu nākotnei.
Reinis: „Man patika pirmā diena, kad mēs
braucām sasveicināties ar poļu bērniem un
pastāstījām par savu valsti, kā arī lietas, kas
mums bija jātaisa. Pilsētas bija skaistas. Man
arī patika paskatīties māju arhitektūru, kā
arī ieinteresēja kultūra, kas ir tik atšķirīga
un interesanta. Man patika gandrīz viss. Ja
būtu vēl viena iespēja aizbraukt uz citu valsti, es to izmantotu. Bija vērts braukt.”

Selīna: „Man ļoti patika Polijā vakariņas ar
ģimenēm, kur ēdieni bija ļoti garšīgi. Patika uzzināt jaunas lietas, kā arī ūdens muzeja apmeklējums.”
Ance: „Man šķiet, ka brauciens bija ļoti jauka pārmaiņa šajā laikā, kad ierobežojumu
dēļ nevar darīt ļoti daudzas lietas un nav
viegli. Noteikti brauktu uz vēl citām valstīm
ar „Erasmus+”, ne tikai uz Poliju. Šajā braucienā es ne tikai labi pavadīju laiku, bet arī
daudz ko iemācījos. Paldies „Erasmus+” un
Baldones vidusskolai par šo iespēju!”
Raivo: „Man brauciens ļoti patika. Daudz
interesantu notikumu. Uztraukuma pilna
bija pirmā diena. Prezentācija un angļu
valoda. Patika vakariņas pie poļu bērniem,
muzejs, bites un koku stādīšana. Iemācījos
lielāku atbildību pret sevi un citiem. Man
patika apmācības un atpūta no mācībām
skolā. Sajutos īpaši gaidīts Polijā. Biju ļoti
uztraukts, kā man ies, bet man viss sanāca.”
Agate: „Man ļoti patika Polijā. Visvairāk
man patika vakari pie poļu ģimenēm un
iespēja runāt angliski. Patika arī ekskursijas un ūdens muzejs. Ceru, ka būs iespēja
braukt vēl.”
Saņēmām ļoti daudz komplimentu par
mūsu skolēnu teicamajām angļu valodas
zināšanām, par to paldies angļu valodas
skolotājām Janai Babrei-Laimei, Madarai
Kaužēnai un Ivetai Melngailei. Kopumā
mobilitātē piedalījās piecu dalībvalstu pārstāvji no Grieķijas, Turcijas, Rumānijas,
Polijas un Latvijas. Mobilitātes dalībnieki
novērtēja iespēju tikties klātienē un kopīgi
īstenot projekta mērķus un uzdevumus.
Cerot uz citiem veiksmīgiem
sadarbības projektiem,
Sanita Mežiniece, Sandra Lapiņa-Kupča

Baldones vidusskolas Ekoskola
aicina piedalīties Rīcības dienās
No 22. līdz 24. oktobrim norisinājās Jauniešu vides līderu forums, kurā piedalījās
jaunieši no Ekopadomes.
Pirmā diena sākās ar dalībnieku iepazīšanos. Pēc tam mēs domājām dažādas vides
aktivitātes, kuras Rīcības dienu laikā varētu realizēt. Otrajā dienā mums pievienojās
dabas aizsardzības aktīvists Artūrs Jansons,
kurš stāstīja par ANO ilgtspējīgas attīstības
mērķiem. Pēc viņa prezentācijas mēs pārrunājām, vai idejas būtu realizējamas, vai
ir vajadzība kaut ko uzlabot. Trešajā dienā
pievienojās komunikācijas eksperte Elīna
Malašenko, kura plašāk pastāstīja par to, kā
mūsu idejas var popularizēt sociālajos tīklos,
lai cilvēkiem rastos interese par tām. Šajās
trīs dienās mēs ieguvām jaunas zināšanas,
uzzinājām, kā labāk realizēt mūsu idejas.

Rīcības dienu laikā no 15. līdz 28. novembrim ar saukli „Īstais brīdis sākt taupīt!”
Baldones vidusskolas Ekopadome aicina
Ķekavas novada iedzīvotājus rīkoties.
Izejot no telpas, izslēdz gaismu!
Atvieno elektroiekārtas no tīkla, ja tās nelieto!
Samazini ūdens patēriņu!
Samazini gaisa temperatūru telpā!
Pavadi vairāk laika dabā!
Baldones vidusskolas
Ekopadomes pārstāves
Samanta Marjeta Eglīte,
Sandra Lapiņa-Kupča

Pļavniekkalna sākumskola saņem
„eTwinning skolas” atzinības zīmi un
Eiropas Komisijas pateicības vēstuli
Pļavniekkalna sākumskola ir starp tām 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas aprīlī ieguva statusu „eTwinning skola”. Oktobra beigās izglītības iestādes saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – „eTwinning skolas” atzinības zīmi, karogu
un suvenīrus, kā arī Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un
jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas pateicības vēstuli.
vēstneši” (izstrādāts kopā ar Baložu vidusskolu) šogad uzvarēja konkursā „Nacionālā
„eTwinning” balva” kā veiksmīgākais nacionālā mēroga projekts. Vairāki sadarbības
projekti ir ieguvuši kvalitātes sertifikātu, kas
apliecina projekta atbilstību noteiktiem nacionāla un Eiropas mēroga standartiem.

Eiropas Komisija novērtē skolu
ieguldījumu

Latvijā 22 izglītības iestādes ir starp tām
2935 iestādēm visā Eiropā, kam „eTwinning” Centrālais atbalsta dienests šā gada
aprīlī uz diviem gadiem piešķīra augstu
atzinības zīmi – statusu „eTwinning skola”,
tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos „eTwinning” projektu īstenošanā un
pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Pļavniekkalna sākumskola
šo statusu saņem pirmo reizi. Tā iegūšana
apliecina, ka izglītības iestādē darbojas aktīva skolotāju komanda, kas īsteno „eTwinning” sadarbības projektus, izglītības iestādē veicina digitālo pratību un interneta
drošību. Ņemot vērā situāciju ar Covid-19
izplatību, oficiāls apbalvošanas pasākums
nebūs iespējams, taču Latvijas „eTwinning”
Nacionālais atbalsta dienests cer, ka tas nemazinās prieku un lepnumu par padarīto.
Pļavniekkalna sākumskola „eTwinning” tīklā darbojas kopš 2011. gada. Kopumā īstenoti
13 nacionāla un starptautiska mēroga sadarbības projekti, kas guvuši augstu novērtējumu. Skolā dibinātais projekts „Pavasara

Skolas arī saņems īpašu pateicības vēstuli
no Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa slavē
skolu vadības un skolotāju ieguldīto darbu.
Savā vēstulē komisāre Gabriela raksta: „Iegūtais „eTwinning skolas” statuss parāda,
ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu
mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu
sadarbību ar citām „eTwinning” skolām.”
Īpaši tiek izcelts arī „eTwinning” skolu ieguldījums, nepārtraukti veicinot pedagogu
profesionālo pilnveidi, kā rezultātā pedagogi var uzlabot savas prasmes skolēnu labā.
Kopumā Latvijā statusu „eTwinning skola”
ir ieguvušas 47 izglītības iestādes. Pedagogi, kas vēlas uzsākt „eTwinning” projektu
vai meklē padomu tehnoloģiju un projektu
metodes ieviešanā, var vērsties pie kāda no
25 „eTwinning” vēstniekiem. Ķekavas novadā aktīvi darbojas „eTwinning” vēstniece
Baložu vidusskolas skolotāja Agnija Grigore.
Vairāk par projektu – etwinning.lv.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Ķekavas vidusskolā
nomainīts apgaismojums
Ķekavas novada pašvaldība, īstenojot Eiropas Klimata iniciatīvas programmas projektu „Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”,
veikusi gaismekļu nomaiņu Ķekavas vidusskolā, aizstājot tos ar LED tehnoloģijas
gaismekļiem.
Projekta ietvaros jau norisinājušās Enerģijas dienas Ķekavas un Baložu vidusskolā,
kā arī enerģijas taupīšanas konkurss skolēniem, izglītojot un informējot viņus par
energoefektivitāti un energotaupību.
Pilotprojekta ietvaros Ķekavas vidusskolā ir pabeigti būvdarbi un nomainīti vecie
gaismekļi pret LED tehnoloģijas gaismekļiem, paaugstinot iestādes energoefektivitāti. Gaismekļi nomainīti visos iestādes trešā stāva kabinetos, gaitenī un labierīcībās,
kā arī aktu zālē un bibliotēkā.
Pilotprojekta ietvaros pēc energoefektīvu risinājumu ieviešanas skola piedalīsies
enerģijas taupīšanas sacensībās, kas norisināsies arī starp projekta partneru – Bordesholmas (Vācija) un Gostinas (Polija) –
pilotskolām.
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Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata
iniciatīvas, kas ir Vācijas Federālās vides,
dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas projektu finansēšanas instruments. Eiropas Klimata iniciatīvas projektu ideju konkurss tiek īstenots „Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH”. Tā galvenais mērķis
ir veicināt sadarbību Eiropas Savienībā
klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas –
www.euki.de.
Adminstratīvā pārvalde
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Novada ziņas

Invaliditātes noteikšana ārkārtējās situācijas laikā
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai ārkārtējās situācijas laikā, kas
izsludināta no 2021. gada 11. oktobra, mainīsies automātiskā
invaliditātes pagarināšanas
kārtība?
Nē! Kārtība, kādā tiek pagarināts iepriekš
noteiktās invaliditātes termiņš, ir tāda pati,
kāda tā bija iepriekšējo izsludināto ārkārtējo situāciju laikā.
Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā
(no 2021. gada 11. oktobra līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās
situācijas atcelšanas beigsies iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš un persona
nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes
ekspertīzei, invaliditātes termiņš tiks automātiski pagarināts uz sešiem mēnešiem,
saglabājot iepriekš noteikto invaliditātes
grupu un pagarinot arī izsniegto atzinumu
termiņus, ja tādi bijuši izsniegti, kā arī visas izrietošās sociālās garantijas (pensijas,
pabalsti).

Ja man jau iepriekš izsludināto
ārkārtējo situāciju laikā automātiski tika pagarināta invaliditāte
un termiņš beidzas šīs ārkārtējās
situācijas laikā, vai tā tiks pagarināta atkārtoti?
Jā! Ja ir izveidojusies situācija, ka personai
iepriekš izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 2020. gada 9. novembra līdz
2021. gada 6.aprīlim) un vēl trīs mēnešus
pēc tam (t.i., līdz 2021. gada 6. jūlijam)
iepriekš noteiktā invaliditāte tika automātiski pagarināta un tās termiņš beidzas
2021. gada 11. oktobrī vai vēlāk, vai trīs
mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas un persona nebūs iesniegusi dokumentus atkārtotas invaliditātes ekspertīzei, tad iepriekš pagarinātais invaliditātes
termiņš un atzinumi, ja tādi bijuši izsniegti, vēlreiz tiks automātiski pagarināti uz sešiem mēnešiem.

Uz ko attiecas invaliditātes termiņa pagarinājums līdz sešiem
mēnešiem?
Iepriekš noteiktā invaliditāte tiek automā-

2021. gada novembris

tiski pagarināta visām personām ar invaliditāti, kurām tā beidzas ārkārtējās situācijas laikā (t.i., no 2021. gada 11. oktobra
līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā
pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, ja vien
persona nav jau savlaicīgi pirms iepriekš
noteiktā invaliditātes beigu termiņa iesniegusi dokumentus invaliditātes ekspertīzes
veikšanai parastajā kārtībā.
Ja persona dokumentus invaliditātes ekspertīzei ir iesniegusi pirms noteiktā invaliditātes termiņa beigām (arī ārkārtējās situācijas laikā), tad invaliditātes ekspertīze
tiek veikta vispārējā kārtībā, t.i., izvērtējot
iesniegtos dokumentus un veicot invaliditātes ekspertīzi un nosakot atbilstošu invaliditātes termiņu (seši mēneši, viens, divi
vai pieci gadi, invaliditāte bez atkārtota
termiņa jeb uz mūžu).

Vai tiks pagarināti arī visi iepriekš
izsniegtie atzinumi?
Jā! Personām, kurām ārkārtējās situācijas
laikā (no 2021. gada 11. oktobra līdz tās atcelšanai) vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas beigsies iepriekš
noteiktais invaliditātes termiņš un persona
nebūs iesniegusi dokumentus invaliditātes
ekspertīzei, arī līdz šim izsniegto atzinumu
termiņi tiks automātiski pagarināti uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Vai automātisks termiņa pagarinājums tiks piemērots visos
gadījumos?
Nē! Automātisks invaliditātes pagarinājums netiks piemērots, ja:
invaliditātes termiņš beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (t.i.,
pirms 2021. gada 11. oktobra);
bērns ārkārtējās situācijas laikā sasniedz
18 gadu vecumu (lēmums nevar tikt automātiski pagarināts, jo pilngadīgām personām tiek piemēroti citi invaliditātes
noteikšanas kritēriji, mainās atbalsta pasākumi u.c.).

Vai cilvēkam, kuram automātiski ir
pagarināts iepriekšējais lēmums,

ir obligāti jāgaida seši mēneši,
lai atkārtoti veiktu invaliditātes
ekspertīzi?
Nē! Ja personas ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sagatavojis nosūtījumu invaliditātes ekspertīzei, cilvēks to var iesniegt
jebkurā laikā, negaidot sešu mēnešu pagarinājuma termiņa beigas. Tad personai invaliditātes ekspertīze tiek veikta parastajā
kārtībā.
Ārkārtējās situācijas laikā persona minētos dokumentus var iesniegt Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK):
nosūtot tos pa pastu uz kādu no
VDEĀVK nodaļām (adreses pieejamas
VDEĀVK mājaslapā www.vdeavk.gov.lv);
iesniedzot elektroniski vienotajā valsts
pārvaldes
pakalpojumu
portālā
www.latvija.lv, pievienojot dokumentu
skenētas kopijas;
nosūtot uz e-pasta adresi vdeavk@vdeavk.
gov.lv, pievienojot dokumentu skenētas
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kopijas un parakstot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu.

Kā ārkārtējās situācijas laikā tiek
veikts izvērtējums īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja dokumenti
invaliditātes ekspertīzei iesniegti?
Īpašas kopšanas atzinuma sniegšanai
VDEĀVK joprojām ir nepieciešams no pašvaldības sociālā dienesta saņemt personas
ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu.
Arī ārkārtējās situācijas laikā VDEĀVK sūtīs
pieprasījumu sociālajam dienestam veikt
novērtējumu, ja ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotajā nosūtījumā par invaliditātes ekspertīzes veikšanu būs atzīme
par īpašas kopšanas izvērtēšanas nepieciešamību vai ekspertīzes laikā VDEĀVK
konstatēs nepieciešamību to veikt.
Iespējami šādi sociālā dienesta rīcības varianti:
sociālais dienests, ievērojot visus piesardzības pasākumus, turpina apsekot
klientus dzīvesvietās un veic ikdienā veicamo darbību un vides novērtējumu, un
anketu nosūta VDEĀVK;
ja sociālais dienests, ņemot vērā riskus un
noteiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumus, nevar apsekot klientu dzīvesvietā,
tad:
ja klients ir zināms, sociālais dienests, ņemot vērā tā rīcībā esošo informāciju par
personu, tās dzīves apstākļiem un aktivitātēm, aizpilda novērtēšanas anketu un
nosūta to VDEĀVK ar piezīmi, ka novērtējums veikts pamatojoties uz dienesta
rīcībā esošo informāciju bez klienta apmeklēšanas klātienē;
ja sociālā dienesta rīcībā nav informācijas
par klientu, tas var organizēt saziņu ar
klientu
videozvanā
(„Whatsapp”,
„Zoom”, „Skype” u.tml.) novērtējuma
anketas aizpildīšanai. Sociālais dienests
anketu nosūta VDEĀVK ar piezīmi, ka tas
veikts attālināti, izmantojot videosaziņu. 3
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Dažādi
Iespēja vizuāli redzēt klientu nodrošina
lielāku ticamību, ka personas veselības
stāvoklis ir atbilstošs anketā norādītajai
informācijai, nekā to iespējams konstatēt
telefonsarunā;
ja sociālā dienesta rīcībā nav informācijas
par klientu un novērtējuma anketu nevar aizpildīt, dienests nosūtīs VDEĀVK
informāciju, ka novērtējums šobrīd netiks veikts. Mainoties situācijai, sociālajam dienestam ir jāvērtē, vai nav iespējams veikt klienta apsekošanu dzīvesvietā
vai sazināties citādā veidā un nosūtīt nepieciešamo informāciju VDEĀVK. Šādā
gadījumā VDEĀVK pieņems lēmumu
daļā par invaliditātes noteikšanu, bet lēmumu īpašas kopšanas atzinuma sniegšanai nepieņems;
ja persona ir iesniegusi iesniegumu
VDEĀVK atkārtotai ekspertīzei, t.sk. īpašas kopšanas izvērtēšanai, bet sociālais
dienests atsaka vai nav iespējams veikt
vides novērtējumu, VDEĀVK pieņem lēmumu pagarināt īpašas kopšanas atzinumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne
ilgāk, līdz tiks saņemta attiecīgā informācija no sociālā dienesta, kas var mainīt
iepriekš pieņemto lēmumu.
Situācijā, ja iepriekš noteiktais invaliditātes
statuss un īpašas kopšanas atzinums būs
beidzies ārkārtējās situācijas laikā, bet iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti atkārtotai ekspertīzei nebūs saņemti,
invaliditātes termiņš un iepriekš sniegtais
atzinums automātiski tiks pagarināti uz sešiem mēnešiem.

Vai invaliditātes apliecības derīguma termiņš tiks automātiski
pagarināts ārkārtējās situācijas
laikā?
Nē! Invaliditātes apliecības derīguma termiņš netiks pagarināts automātiski.
Personām, kurām automātiski tiks pagarināts invaliditātes termiņš, apliecība ar
pagarināto termiņu tiks izsniegta tikai pēc
personas pieprasījuma.
Ja ir nepieciešams saņemt invaliditātes
apliecību ar pagarināto termiņu, jāvēršas
VDEĀVK ar pieprasījumu izsniegt invaliditātes apliecību. Pieprasījumu brīvā formā var iesniegt:
pa pastu (VDEĀVK nodaļu adreses pieejamas mājaslapā www.vdeavk.gov.lv);
elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu
EP176 „Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana” vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vdeavk@vdeavk.gov.lv.
Sīkāka informācija par invaliditātes apliecību izsniegšanu pieejama VDEĀVK mājaslapā www.vdeavk.gov.lv.
Invaliditātes apliecības atjaunošanai vairs
nav nepieciešams iesniegt personas fotogrāfiju. Atvieglojumu izmantošanai invaliditātes apliecība jāuzrāda kopā ar personu
apliecinošu dokumentu, t.i., pasi vai ID
karti, vai skolēna vai studenta apliecību.
Apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, nav derīga. Lai saņemtu atvieglojumus vietās, kur tā saņemšanai jāuzrāda
apliecība, piemēram, sabiedriskajā transportā, nepieciešams saņemt apliecību ar
pagarinātu termiņu.

Ņemot vērā to, ka aizvien vairāk iestāžu
informāciju par personai noteikto invaliditāti saņem elektroniski, kā rezultātā arvien
vairāk samazinās invaliditātes apliecības
uzrādīšanas nepieciešamība, lūdzam izvērtēt nepieciešamību saņemt apliecību ar
pagarinātu invaliditātes termiņu.

Ko darīt, ja invaliditātes termiņš
ir beidzies pirms 2021. gada
11. oktobra un dokumenti nav
iesniegti?
Šajos gadījumos iepriekš noteiktais invaliditātes termiņš automātiski netiks pagarināts.
Personai jāvēršas pie sava ģimenes vai
ārstējošā ārsta ar lūgumu aizpildīt nosūtījumu uz invaliditātes ekspertīzi. Ārsts
nosūtījumu aizpildīs, ņemot vērā to informāciju, kas ir viņa rīcībā, un nosūtīs
VDEĀVK, izmantojot e-pakalpojumus, par
to informējot personu.
Pēc informācijas saņemšanas no sava ārsta, ka nosūtījums ir sagatavots un nosūtīts,
VDEĀVK jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums par nepieciešamību veikt invaliditātes ekspertīzi;
aizpildīta funkcionālo spēju pašnovērtējuma anketa, atbilstoša formāta fotogrāfija invaliditātes apliecības izgatavošanai.
Minētos dokumentus VDEĀVK var iesniegt pa pastu, aizpildot e-iesniegumu
portālā www.latvija.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
Sīkāka informācija, kā iesniegt dokumentus VDEĀVK, pieejama mājaslapā
www.vdeavk.gov.lv.
VDEĀVK pēc dokumentu saņemšanas, kā
arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju
(ja tāda būs), veiks invaliditātes ekspertīzi
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam
un iespēju robežās pieņems lēmumu par
invaliditātes noteikšanu vai atteikšanu.

Ko darīt, ja bērns sasniedz pilngadību ārkārtējās situācijas laikā?
Šajos gadījumos nav iespējams automātiski
pagarināt iepriekšējo invaliditātes lēmumu,
jo mainās gan invaliditātes noteikšanas kritēriji, gan piemērojamie atbalsta pasākumi
(t.sk. pabalsti), kas izriet no personai noteiktās invaliditātes grupas, invaliditātes smaguma pakāpes un traucējuma veida.
Personai pašai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, kas lems par nosūtījuma uz invaliditātes ekspertīzi sagatavošanu, balstoties
uz viņa rīcībā esošo informāciju.
VDEĀVK pēc nepieciešamo dokumentu
saņemšanas, kā arī ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju veiks invaliditātes
ekspertīzi atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam. Lietās, kurās būs nepilnīga
informācija, kas radīs šaubas, vai persona
atbilst vai neatbilst invaliditātes statusa
noteikšanai, ja tas būs iespējams, VDEĀVK
veiks personas novērtēšanu klātienē vai
lūgs iesniegt papildu informāciju. Ja šaubas nebūs iespējams novērst, tiks pieņemts
lēmums par labu personai uz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunu vai papildu dokumentu invaliditātes ekspertīzei
saņemšanai un jauna administratīvā akta
izdošanai konkrētās personas lietā.

Par trūcīgas vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības statusu
Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kurām Sociālā dienesta piešķirtās izziņas periods
beigsies 2021. gada 31. oktobrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, līdz 2022. gada 28. februārim.
Piemēram, izziņu, kuras derīguma termiņš
ir līdz 2021. gada 31. oktobrim, pagarinās
no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada
28. februārim.
Papīra formātā izziņas atkārtoti Sociālajam
dienestam nav jāizsniedz, jo derīgas būs
iepriekš izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu varēs doties uz ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, uz
aptiekām un citur, kur nepieciešams uzrādīt izziņu, lai saņemtu atlaidi vai materiālo
atbalstu. Tāpat ar iepriekš izsniegto izziņu
varēs turpināt saņemt pārtikas un higiēnas
preču komplektus, ko nodrošina Eiropas
Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.
Izņēmuma gadījumā, ja sākotnēji izsniegtā izziņa, kuras derīguma termiņš beigsies

2021. gada 31. oktobrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā, ir sabojāta vai nozaudēta,
uz personas lūguma pamata Sociālais dienests izsniegs jaunu izziņu papīra formātā.
Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Sociālā dienesta speciālistiem:
Baložos – tālruņa numurs 25631865 vai
27876091 (sociālās palīdzības jautājumos), vai 26669782 (sociālais darbinieks
darbam ar ģimeni un bērniem);
Daugmalē – tālruņa numurs 29351095;
Ķekavā – tālruņa numurs 26630328 (sociālās palīdzības jautājumos) vai 26669782
(sociālais darbinieks darbam ar ģimeni
un bērniem);
Mellupos – tālruņa numurs 25605739.
Ķekavas novada Sociālais dienests

No 1. novembra gaidāmas
izmaiņas maršrutā Rīga–
Ilūkste–Daugavpils
Lai nedublētu pieturas divu maršrutu reisos, kas tiek izpildīti līdzīgā laikā, no šā gada
1. novembra maršruta Nr. 7493 Rīga–Ilūkste–
Daugavpils autobuss, kas no Ilūkstes autoostas katru dienu izbrauc plkst. 6.10 un no
Rīgas starptautiskās autoostas – plkst. 14.35,
vairs neapstāsies pieturā „Baldone”. Tā vietā
abos reisos tiks iekļauta pietura „Baldones
skola”.
„Autotransporta direkcija” aicina iedzīvotā-

jus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu,
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu
skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot uz tālruņa numuru 27776621.
Autotransporta direkcija

Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija
Bezmaksas infotālrunis

9 8488

2021. gada novembris

10

Dažādi

Digitālais Covid-19
Kampaņa
sertifikāts – drošākai ikdienai! „Palīdzi sev.
Palīdzi citiem”
Nacionālais veselības dienests informē, ka 1. novembrī tika sākta informatīvā kampaņa „Digitālais Covid-19 sertifikāts – drošākai ikdienai!” plašākai sabiedrības informēšanai par digitālā Covid-19 sertifikāta saņemšanas un izmantošanas iespējām.
Informatīvā kampaņa norisināsies līdz
15. novembrim. Šajā laikā dažādos komunikācijas kanālos tiks popularizēta tīmekļvietne www.covid19sertifikats.lv un izplatīti
informatīvi, skaidrojoši materiāli par to:
kādos gadījumos ir izveidojams Covid-19
sertifikāts;
kā apskatīt un saglabāt savu sertifikātu
tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv;
kā saņemt sertifikātu, ja cilvēks nelieto
internetu vai viņam nav internetbankas
vai cita rīka, lai pieslēgtos www.covid19sertifikats.lv;
cita noderīga informācija par Covid-19
sertifikātiem.
Kampaņas ietvaros plānotās aktivitātes:
reklāmas videorullīša pārraidīšana televīzijā;
reklāmas džingla pārraidīšana radio;
vides reklāma sabiedriskā transporta pieturvietās, uz ēku monitoriem;
videorullīša pārraidīšana sabiedriskā
transporta monitoros;
reklāmas banera izvietošana interneta

portālos;
kampaņa sociālajos tīklos „Twitter” un
„Facebook”;
citas aktivitātes.
Informācija par kampaņu un kampaņas vizuālie materiāli pieejami Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv
un Nacionālā veselības dienesta profilos
sociālajos tīklos „Twitter” (@VMNVD) un
„Facebook” (@VeselibasDienests).
Vienlaikus atgādinām, ka:
atbildes uz jautājumiem par digitālajiem
Covid-19 sertifikātiem var noskaidrot tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv sadaļā „Jautājumi un atbildes” vai zvanot
uz tālruņa numuru 8989;
informācija par sertifikāta saņemšanu, ja
cilvēks nelieto internetu vai nevar pieslēgties sertifikātu tīmekļvietnē, ir pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes sadaļā „Sertifikāta saņemšana, ja
iedzīvotājs nelieto internetu”.
Nacionālais veselības dienests

Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt un
Latvijas Pensionāru federācija vienojušās kampaņā „Palīdzi sev. Palīdzi citiem”.
Kampaņas mērķis ir iedrošināt seniorus
pieņemt lēmumu sevi pasargāt un vakcinēties pret Covid-19.
Kampaņas mērķis ir iedrošināt seniorus,
jo īpaši šaubīgos, pieņemt lēmumu vakcinēties pēc iespējas ātrāk. Kampaņas laikā
sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju un vietējām senioru organizācijām tiks
apzvanīti seniori visā Latvijā, atbildot uz
jautājumiem par vakcināciju un palīdzot
senioriem pieņemt lēmumu sevi pasargāt
un vakcinēties.
Kampaņa „Palīdzi sev. Palīdzi citiem” ilgs
līdz 15. novembrim un noslēgsies ar svinīgu ceremoniju tiešsaistē valsts svētku
priekšvakarā – 17. novembrī. Paredzēta arī
aktīvāko senioru organizāciju un senioru
apbalvošana.
Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt

E-adrese ērtai saziņai ar valsts un
pašvaldības iestādēm
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atgādina, ka kopš 2018. gada 1. jūnija iedzīvotājiem un uzņēmumiem
ir pieejama oficiālā elektroniskā adrese. E-adrese ir drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskas saziņas pakalpojums, ar kura
palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā „Latvija.lv” izveidotu kontu jeb
pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi.
E-adrese jeb vienotā digitālā pastkastīte ir
tava iespēja ikdienas saziņu ar valsts iestādēm veikt elektroniski – bez papīra dokumentu sagatavošanas, drukāšanas un sūtīšanas pa pastu vai nogādāšanas klātienē
iestādē. Sazināties elektroniski – tas ir ērti,
ātri un bez piesaistes deklarētajai vai juridiskajai adresei.
E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta

un tiesiski aizstāj „ierakstītas vēstules”
sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo
korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve
e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem
personas elektroniskās identifikācijas
līdzekļiem (eID karte, eParaksts un eParaksts mobile).
Sazinies ar Ķekavas novada pašvaldību, iz-

mantojot e-adresi:
sūti iesniegumus;
pieprasi un saņem iestāžu pakalpojumus;
uzdod jautājumus un saņem atbildes;
saņem no iestādēm tieši tev adresētos ziņojumus.
Uzzini, kā izveidot e-adresi, tīmekļa vietnē
mana.latvija.lv/e-adrese.

VARAM aicina
pievērst
uzmanību
notekūdeņu
apsaimniekošanai
decentralizētajās
sistēmās
Pēc ekspertu aplēsēm, viens cilvēks vidēji dienā patērē no 40 līdz pat 200 litriem ūdens. Aptuveni 70–90% šo ūdeņu
nonāk kanalizācijā. Lai mobilizētu Latvijas iedzīvotājus aktīvāk pievērsties savu
decentralizēto notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas sistēmu reģistrācijai un apkopei, Vides aizsardzības un reģionālās
aizsardzības ministrija ir uzsākusi kampaņu „Nesēdi uz šmuces ar laika degli”!
Sadzīves notekūdeņos vidēji nonāk 99%
ūdens, bet 1% ir neorganiskas un organiskas vielas. Par organiskajām vielām uzskata
gaļas un augu šķiedras, eļļas, cilvēku fizioloģiskos izdalījumus. Savukārt neorganiskās
vielas ir smiltis, minerālsāļi, skābes, sārmi,
mazgāšanas līdzekļi. Vienā vārdā – šmuce! Ja
decentralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma nestrādā vai netiek apsaimniekota kā pienākas, šī šmuce nonāk vidē –
gruntsūdeņos, grāvjos un augsnē. Kaitējums
var tikt nodarīts gan dzeramajam ūdenim,
gan cilvēka veselībai, jo šmuces apjoms nav
mazs. Atkarībā no patēriņa viens cilvēks mēnesī rada no pusotra līdz pat trim kubikmetriem netīra ūdens, ko nepieciešams attīrīt.
Lai pasargātu vidi un sevi no potenciāla kaitējuma, ko rada nesakārtotas vai neatbilstoši
apsaimniekotas decentralizētās notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas iekārtas, daudz izdevīgāk ir pieslēgt nekustamo īpašumu centralizētajai sistēmai. Eksperti norāda, ka šāds
risinājums krietni atvieglo ikdienas rūpes, kā
arī sniedz finansiālu ieguvumu, piemēram,
paaugstinot nekustamā īpašuma vērtību.
Viens no lielākajiem ieguvumiem ir komforts – notekūdeņi aizplūst no mājokļa, un
saimniekam nav jālauza galva, kā tos savākt
un attīrīt. Tāpat nav jāorganizē notekūdeņu
izvešana vai jādomā par iekārtu remontu.
Pieslēdzot īpašumu centralizētajai sistēmai,
pakalpojumu sniedzēji nodrošina gan notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām, gan sniegto pakalpojumu
atbilstību kvalitātes prasībām un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.
„Centralizēti savākti notekūdeņi tiek attīrīti
atbilstoši vides aizsardzības prasībām, mazinot notekūdeņu novadīšanas radīto risku
dzeramā ūdens avotiem, upēm un jūrai. Jāuzsver, ka ilgtermiņā ikmēneša maksa par
centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem
būs mazāka nekā izdevumi par notekūdeņu izvešanu un decentralizētās sistēmas
apkopi, remontu un ekspluatāciju,” uzsver
Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.
Vairāk noderīgas informācijas var iegūt
kampaņas interaktīvajā lapā ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Brīvprātīgais darbs ārzemēs – izaugsmes iespēja arī
pandēmijas laikā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas vēlas popularizēt solidaritāti kā vērtību un palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā vai kādā no Eiropas valstīm. Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jāveic trīs soļi: nepieciešams reģistrēties
programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē, atrast atbalsta organizāciju Latvijā un uzņēmējorganizāciju ārvalstīs.
Brīvprātīgajā darbā var iesaistīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, piedaloties brīvprātīgā darba aktivitātēs no diviem mēnešiem līdz gadam vai no divām
nedēļām, ja dalībnieks ir ar ierobežotām
iespējām vai invaliditāti. Īstermiņa brīvprātīgajā darbā, kas ilgst no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem, var iesaistīties
arī jauniešu grupa no dažādām valstīm
vismaz desmit cilvēku sastāvā. Brīvprātīgo darbu vietējās kopienas atbalstam
var veikt gan Latvijā, gan ārvalstīs, iesaistoties aktivitātēs, kas saistītas ar vidi un
ilgtspēju, radošumu un kultūru, veselības
aprūpi, sportu, medijiem un komunikāciju, digitālajām prasmēm, jaunatnes
politiku un citām jaunieti interesējošām
jomām.
„Piedaloties brīvprātīgā darba projektos,
jaunieši ne tikai sniedz savu ieguldījumu
vietējās sabiedrības labā, bet nereti gūst
pirmo darba pieredzi sev interesējošā
jomā un paplašina redzesloku. Nozīmīgs
ieguvums ir arī svešvalodas apguve un
jauniegūti draugi, turklāt citas valsts un
kultūras iepazīšana ļauj izkāpt no komforta zonas un iepazīt sevi. Covid-19 pandēmija ir būtiski ierobežojusi daudzas
mūsu dzīves jomas, tomēr programma ir
veiksmīgi pielāgojusies realitātei un, ievērojot katras valsts tiesisko regulējumu,
ļauj jauniešiem pilnveidot sevi starptautiskā vidē, valstīs, kur epidemioloģiskā si-

tuācija ir labāka,” norāda Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu
vadības un uzraudzības daļas vadītāja
Maija Kolberga.
Lai dotos brīvprātīgajā darbā, nepieciešams reģistrēties „Eiropas Solidaritātes
korpusa” datubāzē, organizāciju datubāzē atrast nosūtītājorganizāciju, kas palīdzēs sagatavoties pieredzei ārzemēs, kā
arī uzņēmējorganizāciju, kas koordinēs
brīvprātīgo darbu izvēlētajā valstī. Patlaban datubāzē reģistrējušies 3044 jaunieši
no Latvijas, bet organizāciju datubāzē
atrodamas 7524 organizācijas. Reģistrējoties datubāzē, jaunieši var aktīvi meklēt
sev interesējošu organizāciju un konkrētu
projektu, kurā iesaistīties, vai nesteidzīgi
gaidīt, kad organizācija, īstenojot projektu, uzrunās potenciālo brīvprātīgo. Lēmums piedalīties projektā ir brīvprātīgā
jaunieša ziņā.
Pieteikšanās un dalība brīvprātīgajā darbā
ir bezmaksas. Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču, piedaloties projektā, tiek
segti ceļa, uzturēšanās un vietējā transporta izdevumi, apmaksāti medicīniskās
apdrošināšanas izdevumi, kā arī nodrošināta kabatas nauda personīgajiem tēriņiem. Tāpat jaunietim ir iespēja saņemt
atbalstu aktivitāšu organizēšanai, vietējās
valodas apguvei un personīgai izaugsmei.
Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti un uz-

labot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus.
Programmas jaunajā, 2021.–2027. gada
periodā brīvprātīgā darba un solidaritātes
projektu aktivitātēm atvēlēti 1,009 miljardi eiro, sniedzot iespēju vismaz 270 tūkstošiem jauniešu visā Eiropā kļūt par brīvprātīgajiem vai veidot savus solidaritātes
projektus.
Plašāka informācija par „Eiropas Solidaritātes korpusa” programmu, tās projektu
konkursiem un dalību tajos ir pieejama tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā
„Eiropas Solidaritātes korpuss”. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas
projektu koordinatoriem.

Par programmu
„Eiropas Solidaritātes korpuss”
Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. līdz
2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam
programmas posmam, kas ilga no 2018.
līdz 2020. gadam. Programma „Eiropas
Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju
jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem
iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties
humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina
sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo

iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir
atbildīgā ministrija par programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu
Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu.

Par Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir
veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti,
līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā,
neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī
veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas
un nacionālas programmas: „Erasmus+”,
„Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas
Komisijas informācijas tīkls jauniešiem
„Eurodesk”, „eTwinning”, Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programma, jauniešu garantijas projekts „PROTI un DARI!”.
Laura Bringina,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente

Noslēdzies projekts
Baldones pilsētā uzstādīs
„Kaimiņu sadarbība kopīgai novērošanas kameras
attīstībai”
Līdz ar oktobra beigām ir noslēdzies arī biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība „Daugavkrasts”” šī gada laikā kopīgi realizētais projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, kuru atbalstījis Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visā projekta realizācijas laikā tika veikts
pētījums par nevalstisko sektoru projektā
iesaistītajos novados: organizāciju „profilu”, darbību, savstarpējo sadarbību un sadarbības iespējām ar pašvaldībām, kā arī
pašvaldību atbalstu nevalstiskajam sektoram. Pētījuma ietvaros tika iepazītas jaunas
organizācijas, jauni iedzīvotāju kopienu līderi, kas vēlas veidot iedzīvotāju kopienas
novadu apdzīvotajās vietās, diskutējām
ar pašvaldībām un biedrībām par to iesaistes iespējām novadu dzīves kvalitātes
uzlabošanā, iedzīvotāju aktivizēšanā un
iesaistē. Ar pētījumu var iepazīties vietnē
ej.uz/PetijumsNVOe.uz/PetijumsNVO.
Projekta ietvaros tika realizēti dažādi pasākumi: iedzīvotāju forumi „Ideju
skrejceļš”, divu dienu pasākums „Dižkūre”, pieredzes brauciens uz Vidzemi,
seminārs iedzīvotāju kopienu līderiem,
trīs novadu – Mārupes, Olaines un Ķeka-

vas – nevalstiskajām organizācijām, aktīvo kopienu līderiem. Kopumā pasākumos
piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieku.
Iedzīvotāju forumos „Ideju skrejceļš” nevalstiskā sektora pārstāvji piecās dažādās
tematiskajās grupās – kultūra un izglītība;
vide, mājoklis, drošība; uzņēmējdarbības
attīstība, tūrisms, amatniecība; sports, atpūta, iespējas jauniešiem un iedzīvotāju
kopienas – diskutēja par iedzīvotāju redzējumu novadu sekmīgai attīstībai. Tika
apkopotas vairāk nekā 163 idejas – gan
tādas, kuras var realizēt paši iedzīvotāji vai novada nevalstiskās organizācijas,
gan tādas, kur nepieciešama pašvaldības
iesaistīšanās.
Ideju apkopojums pieejams gan biedrību
mājaslapās, gan iesniegts novadu pašvaldībās.

Lai paaugstinātu Ķekavas novada iedzīvotāju drošību un palielinātu Reģionālās
pašvaldības policijas spēju operatīvi reaģēt uz fiksētajiem pārkāpumiem, Baldones
pilsētā šā gada novembrī plānots uzstādīt papildus 19 novērošanas kameras vairākās pilsētas vietās. Iepriekš Baldones novadā bija uzstādītas 15 publiskās novērošanas kameras.
„Rūpes par iedzīvotāju drošību ir mūsu
prioritāte. Novērošanas kameru skaits tiks
mērķtiecīgi palielināts visā novada teritorijā, lai Ķekavas novads būtu viens no drošākajiem novadiem valstī,” – tā Ķekavas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Gatis Līcis.
Tīkla modernizācijas ietvaros kopējais kameru skaits sasniegs 34, un visas kameras
tiks pievienotas kopējam centralizētam novērošanas tīklam. Tas ļaus kameras attēlu

izvadīt Ķekavas centrālajā RPP dežūrdaļā,
savukārt Baldones nodaļas telpās tiks uzstādīts moderns novērošanas punkts, kurā
tiks attēlotas visas pieejamās kameras.
Saistībā ar centralizēto videonovērošanas
programmnodrošinājumu turpmākajā attīstības plānā ir paredzēts iestāžu ārtelpu
novērošanas kameras deleģēt RPP, kas kameru skaitu Ķekavas novada teritorijā būtiski palielinās.
Adminstratīvā pārvalde
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Bezmaksas infotālrunis

9 8488

2021. gada novembris

12

sports

Iepazīsti Ķekavas novadu no Sagaidi ziemu, skrienot
cita skatpunkta!
Baldonē
Atklāj no jauna un iepazīsti savu novadu, spēlējot piedzīvojumu pilno spēles „Roadgames” maršrutu Ķekava–Baldone–Daugmale!
Brauciena laikā apskatīsi Baldones observatoriju, pastaigāsies pa Mercendarbes muižas
simtgadīgo liepu aleju un senatnes stāstiem
apvīto Odukalnu. Nokļūsi Indriķa hronikā
apdziedātajā Daugmales pilskalnā un pagātnes cīņu vietā – Nāves salā. Visbeidzot
smelsies dziedinošu spēku ar kalciju bagātajā
Baldones sēravota ūdenī, ko blakus esošajā sanatorijā ārsti izrakstīja kā zāles pret dažādām
kaitēm, un atklāsi mākslas galeriju meža vidū.
Lejupielādē lietotni „Roadgames App”
un reģistrējies.
Izveido komandu vai spēlē individuāli.
Pērc spēles biļeti (24 eiro par komandu)

un iegūsti kodu.
Lietotnē redzēsi spēles karti ar uzdevumiem.
Sāc no jebkuras vietas spēles laukumā un
jebkurā laikā vesela gada garumā nododies četrām aktīvām un stratēģiskām
stundām, kas paies nemanot!
Līdz spēles beigām krāj punktus par paveikto; spēles rezultātus un topu redzēsi
lietotnē.
Detalizētāku informāciju meklē tīmekļa
vietnē www.roadgames.com.
Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra

Domājot par saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, aicinām ikvienu piedalīties sportiskās aktivitātēs Baldones pilsētas un pagasta apkārtnē.
No 8. novembra līdz pat 19. decembrim
piedalies segmentu izaicinājumos, esi vesels un aktīvs. Aktivitātes notiks trijos posmos; viena posma veikšanai būs trīs nedēļas, tādējādi sev ērtā laikā varēsi veikt no
500 metru līdz 8 kilometrus garu distanci.
Trases tiks veidotas pa pilsētu, lauku ceļiem un mežiem Baldones apkārtnē.

Segmentu izaicinājums tiek izveidots, lai
cilvēki ierobežojumu laikā varētu sevi nodarbināt un sacensties attālināti, jūtot kaut
nelielu sacensību garšu.
Plašāka informācija pieejama novada mājaslapā un sociālo tīklu kontos.
Baldones sporta komplekss

Aizvadītas vispārējās fiziskās
sagatavotības nodarbības
skolēniem
Skolēnu rudens brīvlaika nodarbības, ievērojot valstī spēkā esošos Covid-19 ierobežojumus, tika aizvadītas no 18. līdz 20. oktobrim. Vispārējās fiziskās sagatavotības
nodarbības tika organizētas Ķekavā, Rāmavā un Titurgā, un tajās piedalīties tika
aicināts ikviens skolēns, sākot no 1. klases.
Ar rotaļām un interesantiem uzdevumiem
tika attīstīta skolēnu fiziskā sagatavotība,

radošā domāšana, kā arī prasme darboties
komandā.
Paldies par dalību nodarbībās sporta skolotājam un trenerim Dzintaram Beikulim un
aktīvākajiem skolēniem Ķekavas novadā!
Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs!
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra

„Erasmus+ Sport” projekts
2020. gada 18. novembrī Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra parakstīja
dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, kura ietvaros divu gadu periodā no 2021. gada
1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim paredzēts popularizēt paklāju boulinga
spēli, kas piemērota dažādu vecumu cilvēkiem. Tādējādi paredzēts iesaistīt veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs arvien plašāku iedzīvotāju skaitu, lai aktivitātes
būtu dažādas un regulāras, kā arī lai veicinātu sadarbību starp dažādu paaudžu
cilvēkiem.

Projekta „CArpet bowls foR everyonE/
CARE” (Nr. 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPOSSCP) ietvaros šā gada 20. un 21. oktobrī
Ķekavas sporta klubā tika organizēta pirmā
tikšanās visiem projekta dalībniekiem – no
Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Itālijas un
Turcijas. Tās laikā tika izrunātas ar projektu saistītas aktualitātes, piemēram, paklāju

boulinga vienotas rokasgrāmatas izstrāde,
spēles popularizēšanas iespējas Latvijā,
Itālijā un Turcijā, tika apstiprinātas turpmākās tikšanās reizes Dānijā, Itālijā, Turcijā, ar
noslēguma tikšanos un konferenci Latvijā –
Ķekavā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar spēles vēsturi un tās attīstību Dānijā un
Norvēģijā, kur tā ir ļoti populāra. Tikšanās
ietvaros tika rīkots paklāju boulinga miniturnīrs, piedaloties Baložu un Ķekavas aktīvajiem senioriem. Turnīra laikā bija iespēja
pilnveidot spēles tehniku, kā arī papildināt
zināšanas par spēles noteikumiem, kurus
pārzina partneri ar lielu spēlēšanas pieredzi
no Dānijas un Norvēģijas.
Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra

Atklātais tiešsaistes šaha turnīrs
„Šaha rudens Ķekavas novadā”
Sacensības notiek interneta platformā lichess.org četros posmos – katru
novembra piektdienu: 5., 12., 19. un 26. novembrī. Sākums plkst.18.00.
Sacensības organizē Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra.
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Jaunie un ilgi gaidītie grāmatu plaukti Baldones bibliotēkā
Mazliet ielūkojoties Baldones bibliotēkas vēsturē, varam secināt un lepoties, ka mums ir bibliotēka ar ļoti senu vēsturi.
Pirmās bibliotēkas Latvijas laukos veidojušās jau 19. gadsimta pirmajā
pusē – Neretā, Priekulē un arī Baldonē, bet
tās nebija latviešu organizētas. 1837. gadā
dedzīgā latviešu skolu ierīkotāja un propagandētāja Vilhelma Kritiana Pantēnija jeb
Panteniusa ietekmē Baldonē dibina bibliotēkas biedrību un reizē arī bibliotēku ar
133 sējumiem. Nosacīti to varam dēvēt par
bibliotēkas dibināšanas gadu. 1900. gadā
bibliotēkas krājumā ir jau 369 eksemplāru
(mūsdienās – apmēram 21 000). 1928. gadā
Baldones bezmaksas tautas bibliotēkas
nams nodedzis, bet 1929. gadā par tautas
saziedotajiem līdzekļiem nams tiek atjaunots. Pirmā pasaules kara laikā bibliotēkas
grāmatu krājums pazudis, pēc kara biedrība krājumu veido, balstoties uz iedzīvotāju dāvinājumiem. Par Otrā pasaules kara
gadiem vēstures avoti klusē. Skatot pieejamos materiālus, nākas skumji secināt, ka
Otrā pasaules kara laikā Latvijas bibliotēku darbs praktiski nav noticis. Runājot ar
bijušajiem darbiniekiem, bibliotēkas pirmā

atrašanās vieta bijusi vecajā kultūras namā,
pēc tam tagadējā ēkā Rīgas ielā 97. Par
bibliotēkas dibināšanas oficiālo gadu tiek
uzskatīts 1945. gads, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā.
Šodien mēs ar prieku nomainījām vecos,

nolietotos, kopš 50. gadiem izmantotos
plauktus ar jauniem, mūsdienīgiem grāmatu plauktiem. Pārkārtošanās darbs nav
viegls… Ir jāizceļ katra grāmata, jānovieto
katrā iespējamā brīvajā stūrītī tā, lai nepazaudētu grāmatu krājumu secību. Grā-

Pateicamies iedzīvotājiem par dalību
anketēšanā par sporta un aktīvās
atpūtas jomām!
Oktobrī Ķekavas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Ķekavas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijas
2021.–2027. gadam izstrādē. Darba ietvaros notika novada sporta profesionāļu un skolu vecāko klašu audzēkņu aptaujas,
kas sniedza plašu ieskatu šajā jomā.
Lai papildus iesaistītu iedzīvotājus, notika
arī vienkāršota novada iedzīvotāju anketēšana, kuras ietvaros tika saņemtas 134 aizpildītas anketas. Īpaši aktīvi anketēšanā
iesaistījās Mežinieku apkaimes (Mellupi,
Plakanciems) iedzīvotāji, kā arī ūdenssporta entuziasti. Tomēr plaši pārstāvēti ir dažādu novada pilsētu un ciemu iedzīvotāji.
Anketēšanas rezultāti apliecināja to pašu,
ko ataino arī pārējā šo jomu analīze, – novadā ļoti pietrūkst infrastruktūras gan
sportošanai, gan aktīvajai atpūtai.
Uz jautājumu „Kādas sporta infrastruktūras/būves jums visvairāk pietrūkst?” iedzīvotāji visbiežāk norādīja uz to, ka pietrūkst salīdzinoši vienkāršu sporta būvju
dzīvesvietas tuvumā – āra laukumu dažādām bumbas spēlēm, āra trenažieru, kā
arī skriešanas celiņu, veloceļu. Uz šo trūkumu norādīja lielākā daļa respondentu
no apkaimēm, kas atrodas ārpus lielākiem
apdzīvotiem centriem. Šādas infrastruktūras trūkst Mežinieku apkaimē, Dzērumos,
Krustkalnos, Odukalnā un citur. Iedzīvotājus nepatīkami pārsteidz arī fakts, ka novadā ar 30 000 iedzīvotājiem nav sporta kluba
ar trenažieriem, ar vietu krosfita vai aerobikas treniņiem, ar regulārām nodarbībām
un treneriem.
Novadā, gar kuru aptuveni 40 km garumā
plūst Daugava, joprojām trūkst vietu, kur
būtu ērti nodarboties ar ūdenssportu, kā
arī akūti pietrūkst drošu veloceļu.
Uz jautājumu „Kādu aktīvās atpūtas iespēju jums visvairāk pietrūkst Ķekavas novadā?” visbiežāk sniegtā atbilde ir: trūkst

dabas taku, pastaigu vietu, drošu un pietiekami garu skriešanai piemērotu taku.
Šādu taku visvairāk pietrūkst tieši novada
centrā – Ķekavā, kā arī Rīgai tuvākajās, blīvi apdzīvotajās Baložu, Valdlauču, Katlakalna un Rāmavas apkaimēs.
Novadā, kur, salīdzinot ar vidējo situāciju
Latvijā, ir daudz bērnu, izteikti trūkst bērnu rotaļu laukumu, kā arī bērniem drošu
trenažieru. Bērnu rotaļu laukumu trūkumu izjūt gan novada mazajos ciemos,
gan lielākajās apdzīvotajās vietās, jo īpaši
Ķekavā.
Aktīvās atpūtas infrastruktūras pietrūkst
pusaudžiem, kuru skaits novadā pašlaik
pieaug īpaši strauji. Gan viņi, gan citi novada iedzīvotāji novērtētu interesantas
velotrases dabā, BMX un pampaku trases,
skrituļošanas trases, skeitparkus un rampas. Pusaudži nereti mēro tālu un nedrošu ceļu līdz šādām aktīvās atpūtas vietām,
braucot ar velosipēdiem gar novadā esošajiem autoceļiem.
Uz jautājumu „Kādi ir bijuši galvenie iemesli sporta nodarbību pārtraukšanai?”
iedzīvotāji bieži norāda, ka tas ir noticis
pandēmijas dēļ. Tomēr tikpat bieži tiek
sniegta atbilde, ka sportošanu kavē tas,
ka nav piemērotas āra infrastruktūras,
kas ļautu sportot arī pandēmijas laikā.
Bieži sporta nodarbības ir pārtrauktas
tādēļ, ka nodarbībām pieejamais laiks ir
neērts, vai tādēļ, ka uz nodarbībām ir grūti nokļūt, – arī šis iemesls ir saistīts ar to,
ka novadā esošā sporta infrastruktūra ir
nepietiekama.

Kopumā iedzīvotāju anketēšanas dati apliecina to, ka pašlaik novadā trūkst sporta
un aktīvās atpūtas infrastruktūras – bezmaz visu veidu infrastruktūras. Salīdzinoši
labāka apmierinātība ir ar baseinu pieejamību… ja vien nebūtu pandēmijas.
Koncepcijas izstrāde turpinās, situācija ir
apzināta un liecina, ka līdz 2027. gadam
novadā ir jāveic ieguldījumi vairākos liela
apjoma sporta infrastruktūras objektos novada centrā – Ķekavā. Tomēr novadam šajās jomās būtu jāattīstās vēl trīs virzienos.
1. „Mazās” sporta infrastruktūras – bumbas
spēļu laukumu, āra trenažieru un bērnu
rotaļu laukumu – izveide visā novada teritorijā. Pašvaldībai ir jāplāno šādas sporta
„stacijas”, konsultējoties ar iedzīvotājiem
katrā vietā.
2. Drošu pastaigu taku, skriešanas trašu
un veloceļu infrastruktūras attīstība, jo
īpaši pie novada lielākajām apdzīvotajām
vietām. Arī sporta un aktīvās atpūtas jomā
prioritārs ir Rīgas–Ķekavas veloceļš, tomēr
līdz 2027. gadam jātiecas veidot arī šī veloceļa turpinājumu, iespējams, cauri Odukalnam uz Daugmales un Baldones pusi,
kā arī droši iekšējie veloceļi Baložos–Rāmavā–Katlakalnā, Ķekavā, Baldonē.
3. Atpūtas vietu pie ūdens un ūdenssporta
infrastruktūras attīstība, novadā veidojot
arī pirmās oficiālās peldvietas, visdrīzāk –
Daugavas krastā.
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matas bija visur – uz grīdas, uz palodzēm,
plauktos, uz un zem galdiem, visās iespējamās un neiespējamās vietās. Izkārtot
grāmatas ir viegli, bet ievietot tās atpakaļ,
ievērojot nozaru secību un alfabētu, jau ir
kas pavisam cits. Bet šie bija visnotaļ patīkami darbi, jo ar katru dienu prieks par
skaistajiem grāmatu plauktiem tikai vairojās un vairojās. Cik glīti tagad grāmatas sagūlušās plauktiņos, cik līdzenas un taisnas
ir plauktu rindas, cik viegli ir pārskatīt grāmatas un atrast vajadzīgo! Pat negribas atcerēties, ka bija laiks, kad ar grāmatu rokās
pienāci pie plaukta, tur priekšā tik daudz
cieši, cieši kopā novietotu grāmatu, ka tai,
kura rokās, vietas vairs nav – stāvi un brīnies, no kurienes tā izņemta.
Ar prieku gaidīsim Baldones bibliotēkā,
lai arī jūs varētu novērtēt jauno plauktu
priekšrocības!
„Bez laba lasītāja nav labas grāmatas.”
(Emersons)
Inga Pipare,
Baldones bibliotēkas vadītāja

Ķekavas
Mākslas skolā
mākslinieces
Artas Baltās
izstāde „EsMe”
No 18. oktobra līdz 26. novembrim Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē apskatāma
mākslinieces Artas Baltās izstāde „EsMe”.
Izstāde ir mākslinieces radošās darbības
pēdējās desmitgades atskaites punkts – dažādi laika posmi, dažādi fokusi, nemainīgi
smalka sievišķīga estētika un profesionāli
augstvērtīgi tehniskie risinājumi. Jau pats
izstādes nosaukums „EsMe” stāsta par
mākslinieces radošās būtības atspoguļojumu, kur iedvesma, ieceres un izjūtas
transformējas un materializējas objektos
un priekšmetos.
Māksliniece Arta Baltā par sevi: „Mani darbi
vienmēr ir kā aktualitāte no manas ikdienas,
no laika posma vai tikai brīža untuma, neatkarīgi no tēmas, kas tiek risināta. Dizains un
funkcionalitāte estētisku formu meklējumos
ir kritēriji, kas mani vienmēr ir motivējuši
radīt. Pat teiktu, esmu neglābjama estēte,
ikreiz savās ikdienas gaitās meklēju acīm
un taustei baudāmo. Lomu mājās – sieviete,
māte – un darbā – skolotāja – nav iespējams
nošķirt no iekšējās alkas just caur tausti. Tā
ik reiz nonākot pie plastikā keramikas materiāla, kurš ļauj realizēt savas vēlmes, jo
keramika sevī ietver gan tēlniecības, gan
glezniecības paņēmienus, līdz pat smalkiem
grafikas risinājumiem. Tāpat vienmēr milzīgu gandarījumu katram keramiķim sniedz
tehnoloģiskās rotaļas – malkas, gāzes un
elektriskie cepļi, augsto vai zemo grādu amplitūdas. Svarīga ir tikai iecere.”
Lai pieteiktos uz izstādes „EsMe” apmeklējumu un iegūtu vairāk informācijas, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67937440.
Ķekavas Mākslas skola
2021. gada novembris
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Baložu bibliotēka izsniedz
grāmatas pakomātā
Laikā, kad bibliotēkas ir slēgtas, atgādinām lasītājiem, ka Baložu pilsētas bibliotēka izsniedz grāmatas un žurnālus bezkontakta veidā – bibliotēkas viedo grāmatu skapī jeb pakomātā.
Grāmatas un žurnālus varat pieteikt telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru 27868716 vai 67917775
darbdienās no plkst. 9.00 līdz
17.00, rakstot uz e-pasta adresi
balozu-bibl@kekava.lv vai autorizējoties bibliotēkas e-katalogā.
Kad pasūtījums būs ievietots viedajā grāmatu skapī, lasītājam uz
mobilo telefonu tiks nosūtīta īsziņa ar kodu, kas, dodoties pēc
pasūtījuma, būs jāievada grāma-

tu skapī. Esiet vērīgi: pirms koda
ciparu ievadīšanas jānospiež
simbols * (zvaigznīte)! Pēc koda
ievadīšanas atvērsies nodalījuma
durvis, un lasītājs varēs saņemt
savu pasūtījumu. Pasūtījuma saņemšanu vēlams veikt trīs dienu
laikā, lai neradītu pārlieku lielu
noslodzi grāmatu skapja darbībai.
Bibliotēkas košais grāmatu skapis
ir novietots netālu no bibliotēkas,
pie kultūras nama sienas – stāv-

vietā, kur visi var viegli piekļūt.
Grāmatu nodošana šobrīd diemžēl nav iespējama. Par grāmatu
nodošanas termiņiem neuztraucieties – visiem lasītājiem tie ir pagarināti līdz 15. novembrim.
Ja vēlaties kļūt par Baložu bibliotēkas lasītāju, to iespējams izdarīt
arī attālināti.
Pavadīsim šo laiku saturīgi, lasot
interesantas grāmatas!
Baložu bibliotēka

Baldones koklētāju
ansamblis viesojas
Polijas pilsētā Toruņā
Septembra izskaņā Baldones kokļu ansamblis „Dzītari” viesojās
un koncertēja mūzikas un mākslas festivālā „Probaltica”, kas no
23. līdz 30. septembrim norisinājās Toruņā Polijā.

(Dānija) festivālā uzstāties tika aicināts arī Baldones kokļu ansamblis
„Dzītari”.
29. septembrī „Dzītari” ar solo
koncertu uzstājās Toruņas senajā
rātsnamā, kur publiku priecēja ar
plašu kokļu mūzikas programmu – izskanēja gan mūsdienu
latviešu autoru skaņdarbi, gan
latviešu tautas mūzikas apdares,
gan klasiskās mūzikas pērles un
populārās mūzikas pārlikumi
kokļu ansamblim.
Inta Rēvolde
Foto : I nta Rēvol de

Festivāls ik gadu pulcē profesionālus un izcilus akadēmiskās
mūzikas māksliniekus no desmit
Baltijas jūras reģiona valstīm,
lai caur mūzikas un mākslas
valodu iepazīstinātu un vienotu šo kaimiņvalstu kultūras
pasaules.
Šogad līdzās Baltijas ģitāristu kvartetam (Lietuva), kanteles virtuozei
Idai Elinai (Somija), trombonu
kvartetam (Polija), Toruņas simfoniskajam orķestrim un vijoles
solistei Annai Agafijai Egholmai
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Stāstnieku nakts
Katlakalna Tautas namā uz V Lielo stāstu nakti jau piekto reizi pulcējās Latvijas dižnovadu stāstnieki. Kāpēc nakti? Jo naktī ir kaut kas mistisks, rosinošs un noslēpumu pilns,
kas tā vien aicina iegrimt stāstu burvībā.
Taču pavisam nopietni runājot, Pierīgā nebija sava stāstnieku festivāla, kurā pulcināt
stāstniekus. Smeļoties pieredzi Kurzemes,
Vidzemes, Zemgales un Latgales festivālos,
radās ideja meklēt savu, atšķirīgu, formu
festivāla veidošanai. Folkloras kopas dalībniece un stāstniece Gunta Dombrovska
nāca ar ierosmi rīkot nakts festivālu, jo pasaules pieredzē tā ir jau pārbaudīta forma.
Labas idejas kā graudi krīt auglīgā zemē,
un tā arī tapa Stāstu nakts. Māksliniece Sintija Strode radīja stāstnieka tēlu, kas kļuvis
par mūsu festivāla logo. Viņa arī veido tematisku telpas un skatuves noformējumu
atbilstoši stāstu tēmai. Stāstnieka tēlu izmantojam arī balvu izveidē, kuras ar radošu pieeju veido mūsu vietējā keramiķe Dace
Balckare („Svilpo keramika”). Šoreiz un arī
pirms tam vairākos festivālos mūs dāsni ir
atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.
Šajā sarežģītajā laikā pārvarējām neskaitāmus šķēršļus, taču grūtības norūda. Stāstu
nakts tika trīs reizes atlikta un pārcelta, bet
tad sapratām, ka 16. oktobris ir pēdējais datums un, lai vai kas, Stāstu nakts notiks! Jāsaka – nekļūdījāmies! Paldies dižajām Kurzemes stāstniecēm Liesmai Lagzdiņai un
Ārijai Klēverei, Guntim Pakalnam – mūsu
stāstu burvim un kuratoram –, Anitai Krūmiņai-Štikānei no Doles salas, košajiem
stāstniekiem un lībiešu valodas kopējiem
no kopas „Līvlizt”, Aelitai Punkstiņai un
Valdim Meijeram no Ēveles, Normanam
Graustiņam – sirdī pasaules apceļotājam
un kaismīgam stāstniekam, Daugmales
kapelai par izdancojamiem stāstiem, Katlakalna stāstnieku kopienai par pleca sajūtu visās norisēs un sadziedāšanā! Mūsu
lepnums – trīs debijas! Gan dziesmu stāstus, gan emocionālus stāstus no savas radošās darbības stāstīja dziesminieks Arnis
Miltiņš, tālos ceļojumu stāstos pa Baikālu
aizvizināja daugmalietis Zigmārs Brunavs,
bet ogrēniete Daina Zēna dalījās savos

emociju ceļojumos un pieredzē, piedaloties TV šovā.
Liels izaicinājums bija UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas piedāvājums tiešraidē parādīt Stāstu nakts norises (te liela
atbildība jāuzņemas kultūras sektora vadītājam Jeremejam Reinim Druvietim). Būt
pirmajiem, kas to izbauda, – piekritām un

nenožēlojam. Trīs stundas Stāstnieku mājaslapā varēja vērot mūsu pasākumu. Tā
bija jauna pieredze un laba skola! Tagad
redzam un saprotam, kā veidot tiešraidi,
kā vajadzēja pareizi darīt. Jā, kovidlaiks
atņēma to burvību, ko sniedz skatītāju
smejošās sejas, uzmundrinošie smaidi…
Taču arī tas ir nieks, ja tiekas īsteni stāst-

nieki. Stāsti plūda kā burbuļojoši strauti,
anekdotes mijās ar jautriem notikumiem,
kājas tika izlocītas jautros dančos un rotaļās… Un dzima jaunas idejas, tika kalti
plāni jau nākamajam festivālam!
Aija Vitmane,
projekta vadītāja

Piešķir apbalvojumu „Ķekavas novada
Goda pilsonis”
Izskatot saņemtos pieteikumus un novērtējot ieguldījumu Ķekavas novada
attīstībā, Ķekavas novada pašvaldības
Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ir
pieņēmusi lēmumu, ka 2021. gadā
apbalvojums „Ķekavas novada Goda
pilsonis” tiek piešķirts Ķekavas vidusskolas sporta skolotājam, basketbola trenerim Andrim Eglītim, jāšanas
sporta trenerei Olgai Šellerei un Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” sociālajai darbiniecei
Sandrai Balodei.
Ķekavas novada pašvaldība vēlas pateikties un novērtēt to cilvēku ieguldījumu,
kuri ar savu darbu, mūža veikumu, radošumu, pilsonisko aktivitāti un apņēmību ir
palīdzējuši Ķekavas novadam augt, attīstīties un tā vārdam izskanēt gan Latvijā, gan
ārvalstīs.

Tāpēc ik gadu Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un nevalstiskās organizācijas iesniegt
pretendentu pieteikumus Ķekavas novada
augstākā apbalvojuma „Ķekavas novada
Goda pilsonis” saņemšanai.
Tradicionāli apbalvojuma saņēmēji tiek
godināti apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Taču šogad valstī noteikto
drošības un pulcēšanās ierobežojumu dēļ,
lai mazinātu Covid-19 izplatību, svinīgā
ceremonijas norise ir pārcelta uz laiku, kad
būs iespējams pulcēties klātienē, lai apbalvojuma saņēmējiem radītu īpašu svētku
un pacilājuma sajūtu. Informācija par apbalvošanas ceremonijas norises laiku un
vietu tiks sniegta.
Administratīvā pārvalde
Bezmaksas infotālrunis
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
ĶEKAVA	
17.–20. novembrī Ķekavas jaunajā parkā –
gaismas instalācija „Pastaigu ziedi”.
1.–30. novembrī Jaunu ideju centra logos
apskatāma Ulda Laganovska fotoizstāde, kas
veltīta bērnu deju kolektīva „Daina” 20 gadu
jubilejai.
DOLES TAUTAS NAMS	
5. decembrī plkst. 17.00 Katrīnas Gupalo
koncertprogramma „Tauriņa samtainā smarža”
(pārcela no 14. novembra).
Biļetes cena: 10.00 eiro. Biļetes pieejamas
„Biļešu paradīzes” un Ķekavas Kultūras nama
kasēs. „Zaļais” pasākums – uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu.
18. novembrī plkst. 18.00 aicinām atbalstīt
Katlakalna iedzīvotāju iniciatīvu izrotāt Pļav
niekkalna ielu ar sarkanbaltsarkanām svecī
tēm, sveicot Latviju 103. dzimšanas dienā.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 30. decembrim izstāde „Atslēgas vārds
SPORTS”. Sarunas ar sportistiem Agni Čavaru,
Nauri Miezi, Aigaru Vītolu, Daini Daņiļeviču,
Andu Knospiņu, Arvīdu Platperu, Tomu Ma
cuku, Ivaru Krūmiņu, Gintu Klēģeru, Ādolfu
Andrejevu un trenera Andreja Zaķa dzīvesbied
ri Lindu Zaķi par mērķiem, neatlaidību, izaicinā
jumiem, ambīcijām, bailēm, gribasspēku…

Līdz 30. decembrim ceļojošā izstāde „Mirdza
Ramane, Hugo Diegs un citi zīmējumi” saistībā
ar mākslinieces 100. dzimšanas dienas atceri.
No 7. decembra pastāvīgā ekspozīcija „Sme
jies vesels!” par novadnieku mākslinieku Ed
garu Ozoliņu.
Izstāde „Ķekavas novads no putna lidojuma.
Foto K. Gulbis”.
Pastāvīgā ekspozīcija „Ķekavas novada pie
ci stāsti” par dzīvi Ķekavas novadā 19. un
20. gadsimtā.
BALDONES KULTŪRAS CENTRS
18. novembrī – Latvijas dzimšanas die
nas svinības! Krāšņi izgaismosies Baldones
pilsētas centrs, muzikālus priekšnesumus
sniegs amatiermākslas kolektīvi pie kultūras
centra, sporta centra, baznīcas, K. Ulmaņa
ozola, Baltās pils. Katrā svinību vietā varē
siet atrast speciālas kartītes, kas paredzētas
dalībai fotokonkursā „Baldone Latvijā”. Katrs
svētku apmeklētājs tiek aicināts, izmantojot
šo kartīti, uzņemt savu īpašo foto un pieda
līties konkursā ar iespēju saņemt pārsteigu
ma balvu (precīzāku informāciju atradīsiet uz
kartītes).
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos „Facebook”/Ķekavas Novads Kultūra

Informatīvo izdevumu „Ķekavas Novads” izdod Ķekavas novada pašvaldība.
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 14 200 eksemplāru.
Adrese: Ķekava, Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV–2123.
Redaktore: Laura Šīrante. Tālrunis 8488.
E-pasta adrese: pr@kekava.lv.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. Iespiests: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
Izdevumā „Ķekavas Novads” publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo
Ķekavas novada domes viedokli.
w w w . k e k avasnovads . l v Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

2021. gada novembris

Bezmaksas infotālrunis

9 8488

