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Atpūties pie dabas Ķekavas novadā

Zelta pārus, kuri
kopdzīves lielo jubileju
svinēs
2014. gadā*,
var pieteikt līdz
septembrim.

Ķekavas novada pašvaldība
*Un pāri, kuri vēl nav godināti
pasākumā „Zelta valsis”.

Baložu komunālajai saimniecībai gaisma tuneļa galā
Sasteigts, tehniski un ekonomiski nepamatots sešu miljonu eiro dārgs katlumājas
un siltumtrašu projekts Baložu pilsētā, tūkstošiem eiro lielas piemaksas vadoša
jiem darbiniekiem vairāku gadu garumā, nesakārtota grāmatvedība un uzskaite –
tie ir galvenie iemesli, kāpēc Baložu pilsētas komunālais uzņēmums SIA „Baložu
komunālā saimniecība” šobrīd piedzīvo finansiālas problēmas.
Lai iedzīvotājiem nepalielinātu maksu par
siltumu un izvestu uzņēmumu no finan
siālām grūtībām, grandiozais katlumājas
projekts ir apturēts. „Ķekavas novada dome
ir apstiprinājusi Baložu komunālās saim
niecības (BKS) finanšu stabilizācijas plānu,
uzņēmumā tiek sakārtota grāmatvedība un

Par pašvaldības
saimniecību
4.-5. lpp

J. Hartmaņa grāmatas
„Latviešu strēlnieki
Nāves salā 1916”
11. lpp
prezentācija

uzskaite, ko BKS finansiste un galvenā grā
matvede Ilze Vilkāja (šobrīd arī komunālā
uzņēmuma SIA „Lielvārdes Remte”, kā arī
vēl četru citu uzņēmumu finansiste) bija
atstājusi novārtā, un drīzumā tiks uzsākts
arī padziļināts finanšu un juridiskais audits.
Turpinājums 6. lpp.

publicitātes foto

Informācija:
tālr. 67936044, 26513292,
e-pasts
vineta.berzina@kekava.lv

Vasara ir klāt! Uz sejas parādās kāds vasaras raibums, dabas smaržas vilina iet garās pastaigās un brīvdienās tā vien gribas
laiskoties un zvilnēt saulītē, laiku pa laikam atveldzējoties Daugavas vai Titurgas ezera ūdeņos. Ķekavas novads ir bagāts ar
atpūtas vietām, kur draugu kompānijā var sarīkot pikniku, uzspēlēt volejbolu un laiku pavadīt aktīvi. Padari savu vasaru
neaizmirstamu!
Turpinājums 2. lpp.

publicitātes foto

Zelta pāru
godināšanas
pasākums
„ZELTA VALSIS”
notiks 17. oktobrī.

foto: Alise Patmalniece

Pieteikuma anketa –
pašvaldības klientu apkalpošanas
centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē
vai interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv.

Ceļo ar velo –
vienas dienas
velomaršruts
11. lpp

2 Aktuāli
Īsumā

Bērniem savs
„Štābiņš” Mellupos
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Atpūties pie dabas Ķekavas novadā
Turpinājums no 1. lpp.

Skolēnu vasaras brīvlaikā Mellupu
sociālajā centrā piektdienās no plkst. 10
līdz 14 darbojas brīvā laika programma
bērniem „Štābiņš”.
• Bērni uz „Štābiņu” aicināti spēlēt gan
galda spēles un novusu, gan piedalīties
dažādās sportiskās un radošās aktivitātēs.
• Plānots dambretes turnīrs, pārgājiens un
ekskursija, kā arī citi interesanti pasākumi.
• „Štābiņā” tiek nodrošināta arī pusdienu
pauzīte – cienastiņš.
• „Štābiņu” organizē nodibinājums „Ģimenes izglītības fonds” sadarbībā ar Mellu
pu sociālo centru.
Ulla Antona

Jūs jautājat, mēs atbildam
Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv ir pieejams
pakalpojums SARKANĀ UN ZAĻĀ
POGA, ar kuras palīdzību novada iedzī
votāji var pieteikt novērotu problēmu no
vadā vai izteikt atzinību par pašvaldības
un tās iestāžu darbu.
Ikviens saņemtais iesniegums tiek re
ģistrēts, un iedzīvotājam elektroniski tiek
sniegta atbilde. Iesnieguma ceļš: pašvaldība
saņem iedzīvotāja vēstuli, iesniegu
mu ar interneta vietnē pieejamo pogu
starpniecību – tas nekavējoties tiek no
sūtīts atbildīgajam jomas speciālistam –
tiek izskatīta problēma – piedāvāts risinā
jums – sniegta atbilde iedzīvotājam.

Ķekavas novads
sociālajos tīklos

www.draugiem.lv/kekavasnovads/
www.facebook.com/KekavasNovads
twitter.com/Kekavas_novads
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

„ĶĪĶERĪTIS”

„DAMBĪTIS”

„NĒĢĪŠI”

(Daugmales pagasts)

(Ķekava)

(Katlakalns, Ievu ielas galā)

pieeja Daugavai

pieeja pie Ķekavas upītes
divas piknika vietas (ugunskura vieta,
malkas novietne)
atpūtas soliņi
pārģērbšanās kabīne
šūpoles
WC

pieeja Sausajai Daugavai
izbūvētas koka trepes
pludmales volejbola laukums
divas piknika vietas (soliņi, ugunskura
vieta ar statīvu, nojume ar galdu un
soliem)
pārģērbšanās kabīne
WC

„VEDMERI”
(Daugmales pagasts)
pieeja Daugavai
iespējams ielaist laivas
divas piknika vietas ar nojumēm (galdi
un soli, ugunskura vieta ar statīvu)
WC
automašīnu stāvlaukums

TITURGAS EZERS
(Baloži)
pārģērbšanās kabīne
atpūtas soliņi
šūpoles

„MURDIŅI”
(pie Dārznieku ielas, Ķekava)
pieeja Sausajai Daugavai
izbūvētas koka trepes
piknika vieta (ugunskura vieta)
soli
pārģērbšanās kabīne

„KAĻĶĪŠI”
(Ģipšustūris, Katlakalns)
pieeja Daugavai
novietne divām automašīnām
šūpoles
soliņi
Alise Patmalniece
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Ķekavā top celiņš gājējiem un velosipēdistiem

Jauns mikroautobusu
maršruts

Pazeminās ūdens līmeni
Rīgas HES ūdenskrātuvē

Gājēju un veloceliņa izbūve Ķekavā.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” sadarbībā
ar Ķekavas novada pašvaldību turpina
īstenot pērn uzsākto projektu „Valsts
galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lie
tuvas robeža (Grenstāle) un valsts vie
tējā autoceļa V6 Ķekava–Plakanciems
krustojuma rekonstrukcija”.

Pagājušajā gadā pirmās kārtas ietvaros
uzstādīts luksofors, savukārt šovasar tiks
realizēta projekta 2. un 3. kārta, kas pa
redz dalītā gājēju un velosipēdu celiņa iz
būvi 600 metru garā Rīgas ielas posmā no
Gaismas ielas līdz Doles Tautas namam.
Satiksmes drošības nolūkos autotran
sportam turpmāk vairs nebūs pieejams

Skolas ielas pieslēgums Rīgas ielai. Arī
piekļūšana pie ūdens avotiņa ceļmalā vairs
nebūs iespējama, lai arī tas ir pret ceļu sa
tiksmes noteikumiem jau vairākus gadus.
Visi, kas iecienījuši Ķekavas avotiņa ūdeni,
aicināti novietot auto stāvlaukumā pie liel
veikala „Maxima” un tālāk doties kājām.
Inga Auziņa

Jauns segums laukumam pie Ķekavas sporta kluba
Ķekavas novada pašvaldības Sporta
aģentūra saskaņā ar stratēģiju 2014.–
2016. gadam vasaras periodā īsteno
vairākus projektus sporta infrastruktū
ras sakārtošanai un sporta pieejamības
nodrošināšanai ikvienam novada iedzī
votājam neatkarīgi no vecuma un saga
tavotības līmeņa.
Viens no būtiskākajiem jau paveiktajiem
darbiem ir jauna asfalta seguma izbūve
pie Ķekavas sporta kluba. Turpmāk šis
laukums būs piemērots ne vien automa
šīnu novietošanai, bet arī tādiem sporta
veidiem kā skrituļošana, strītbols u.c.,
kam nepieciešams īpaši gluds segums un
atbilstošs līniju krāsojums.
Jaunā seguma būvniecība Ķekavas no
vada Sporta aģentūrai izmaksāja nedaudz
vairāk par 32 000 eiro, būvdarbus veica
SIA „Autoceļi”. Jāpiemin, ka stāvlaukuma
segums nav mainīts kopš sporta kluba
ēkas nodošanas ekspluatācijā 1989. gadā.
Nākamais sporta objekts, kuru plānots

Laukumam pie Ķekavas sporta kluba jauns segums.
ierīkot, ir ielu vingrošanas rīku laukumi
Titurgā un pie Ķekavas vidusskolas sporta
laukuma Skolas ielā 2. Te tiks uzstādīti jauni
ielu vingrošanas elementi, lai īpaši veicinātu
jauniešu interesi par veselīgu dzīvesveidu
un fiziskajām aktivitātēm atbilstoši katra
spējām, vēlmēm un interesēm.
Atgādinām, ka Ķekavas novada spor
ta stratēģija līdz 2016. gadam paredz gan

būvēt jaunus, gan arī rekonstruēt un uz
labot jau esošos sporta laukumus novadā,
attīstīt atbilstošu vidi ūdens sporta vei
diem, būvējot bāzi pie Rīgas HES ūdens
krātuves, rīkot pasākumus un sacensības
novadā pārstāvētajos sporta veidos, kā arī
atbalstīt un popularizēt veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.
Inga Auziņa

Talantu konkursa finālam pievienojas jauni dalībnieki
Jūnijā Doles Tautas namā brīvā un va
sarīgā atmosfērā norisinājās otrā ap
vienotā Daugmales un Ķekavas jauno
talantu konkursa atlase. Tajā piedalījās
12 dalībnieki – dziedātāja, vijolniece,
čelliste, māksliniece, dzejnieks, mākslas
vingrotāja, divas hiphopa deju grupas
un viena soliste, reperis, bundzinieks un
bītboksers.
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu
centrs paziņo, ka finālā iekļuvuši:
• Alise Elīza Voldeka no Daugmales
(dziedāšana un vijoles spēle),
• Ilmārs jeb Andrejs Lukjanovs no

Lai nodrošinātu Daugavas HES hidro
tehnisko būvju drošu ekspluatāciju,
šovasar tiks veikti remontdarbi Rīgas
un Ķeguma HES.
Sakarā ar plānotajiem remontdar
biem AS „Latvenergo” no 1. augusta līdz
15. septembrim pazeminās ūdenslīmeni
Rīgas HES ūdenskrātuvē.

Bērnudārzos sākusies
iesniegumu pieņemšana
Ķekavas novada pirmsskolas izglītī
bas iestādēs sākusies iesniegumu pie
ņemšana 2014./2015. mācību gadam.

Audzēkņu vecāku iepazīšanās
sapulces:

foto: Inga Auziņa

Publicitātes foto

AS „Rīgas taksometru parks” Ķekavas
novadā ieviesis divus jaunus mikro
autobusu maršrutus:
• Nr. 6843 Rīga–Pļavniekkalns–Ķekava–
putnu fabrika „Ķekava”,
• Nr. 684 Rīga–Ķekava–putnu fabrika
„Ķekava”.
Mikroautobusu
kustības
grafiku
lūdzam skatīt Ķekavas novada pašvaldības
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv,
sadaļā „Aktualitātes”.

Daugmales (savu dziesmu repošana),
• „JV Clubs Dance Company” vecākā grupa
no Ķekavas (hiphopa dejas),
• Oskars Aleksandrs Krūmiņš no Balo
žiem (dzejas rakstīšana un deklamēšana),
• Kristofers Grauveiss no Ķekavas
(bungu spēle),
• Ieva Luīze Drava no Ķekavas
(mākslas vingrošana),
• Nora Martinsone no Ķekavas
(vijoles spēle),
• Santa Filipsone no Ķekavas (māksliniece),
ar noteikumu – uzlabot prezentāciju.
Atgādinām, ka jau iepriekšējā kārtā tika
noskaidroti pieci dalībnieki, kas finālā

pārstāvēs Katlakalnu un Baložus. Un tie ir:
• Ieva Bernšteine no Baložiem
(dziedāšana),
• Karīna Kairiša no Katlakalna
(autorleļļu izgatavošana),
• Monta Dancīte un Valters Priede no Kat
lakalna (dejošana),
• Vendija Kate Apine no Baložiem
(dziedāšana),
• Laura Luīze Šimfa no Baložiem
(dziedāšana).
Tiekamies konkursa finālā – sestdien,
26. jūlijā, plkst. 14 uz Ķekavas novada
svētku lielās skatuves!
Santa Auziņa-Stucere

• bērnudārzā „Zvaigznīte” Valdlaučos –
6. augustā plkst. 17 (tālr. 28370751)
• bērnudārzā „Avotiņš” Baložos –
14. augustā plkst. 17 (tālr. 29485051)
• bērnudārzā „Bitīte” Katlakalnā –
21. augustā plkst. 17 (tālr. 29469781)
• bērnudārzā „Ieviņa” Ķekavā –
20. augustā plkst. 17 (tālr. 26461837)
Iesniegumu pieņemšana darba dienās
no plkst. 9 līdz 17.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Iesniegums par bērna uzņemšanu
iestādē.
2. Medicīniskā karte 026/u un ģimenes
ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.
3. Bērna dzimšanas apliecības kopija vai
noraksts, uzrādot oriģinālu.
4. Vecākiem ir tiesības pēc savas inicia
tīvas iesniegt arī citus dokumentus, kas
saistīti ar bērnu.
Ir gadījumi, kad ilgi gaidītā vieta kādā no
novada bērnudārziem beidzot pienākusi,
bet ģimene pa to laiku ir mainījusi dzīves
vai darbavietu vai kā citādi mainījušies
dzīves apstākļi, un vecākiem ērtāk savu
atvasi vest uz citu dārziņu novadā. Šādos
gadījumos vecāki aicināti ielūkoties nova
da interneta vietnē www.kekavasnovads.lv,
kur sadaļas „Izglītība” apakšsadaļā „Bērnu
rinda” publicēts maiņai piedāvāto vietu
saraksts, tādējādi dodot iespēju savstarpēji
vienoties un informēt bērnudārza vadību.
Lai ievietotu informāciju par vietu
maiņu vietnē www.kekavasnovads.lv,
lūdzam sazināties ar Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļas speciālistu,
zvanot pa tālruni 67847169.
Inga Auziņa

4 Problēmas un risinājumi
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Aktīvi strādā
pie pašvaldības
saimniecības
sakārtošanas
Kopš Valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas rezultātiem, Ķekavas novada
pašvaldība nonākusi plašsaziņas līdzekļu redzeslokā, kur katrs pēc saviem
ieskatiem interpretē radušos situāciju citādi, daži pat drosmīgi apgalvojot,
ka pašvaldība atrodas bankrota priekšā.
Valsts kontroles paziņojums sakrita vienā
laikā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvo
jumu kontroles un pārraudzības padomes
(turpmāk – Aizņēmumu padome) pievērsto
uzmanību saistībā ar finanšu situāciju un
īstenotajiem Eiropas projektiem pašvaldības
uzņēmumā „Baložu komunālā saimniecība”,
kā arī nepieciešamo aizņēmumu ūdens
saimniecības projektiem Ķekavā un Baložos.
Vai patiešām pašvaldībā valda absolūts
iekšējās kontroles trūkums, kā to apgalvo
Valsts kontrole? Vai pašvaldība atrodas
bankrota priekšā, kā ziņo TV raidījums
„de facto”? Lai viestu skaidrību un lūko
tos, kā pašvaldība grasās izkļūt no šīs si
tuācijas, informatīvais izdevums „Ķeka
vas Novads” uz sarunu aicināja Ķekavas
novada domes priekšsēdētāju Valtu Vari
ku (Vidzemes partija).
– Ķekavas novada domei šobrīd ir
grūts laiks saistībā ar visām šīm nebūša
nām. Vai patiešām pašvaldība ir bankro
ta priekšā?
– Informācija publiski brīžiem tiek pa
sniegta tendenciozi, tādēļ, lai skaidrotu
situāciju, piekritu šai intervijai. Šobrīd
domei un pašvaldības darbiniekiem ir
intensīvs darba posms. Vienlaikus ir sakri
tušas divas būtiskas lietas, kas publiskajā
telpā ir saliktas kopā, tādējādi sabiezinot
krāsas. Vai tas ir apzināti? Atbilde paliek
vēl atklāta. Taču viennozīmīgi varu teikt –
pašvaldība neatrodas bankrota priekšā.
Tai ir atsevišķas finansiālas grūtības, kas
galvenokārt saistītas ar SIA „Baložu ko
munālā saimniecība” vairāku miljonu
vērtiem projektiem, par kuriem līgumi
steigā tika parakstīti pirms pašvaldību
vēlēšanām 2013. gadā, kad domi vadīja
mans priekštecis, bijušais Saeimas depu
tāts Roberts Jurķis no partijas „Vienotība”.
Tas ir smags mantojums, ar kura sekām
mums pašlaik jātiek galā.
– Tātad, jūsuprāt, šī situācija tiek pār
spīlēta?
– Jā, manuprāt, plašsaziņas līdzekļos Ķe
kavas novada pašvaldības finansiālais stā
voklis patiešām tiek nepamatoti pārspīlēts,
un, šķiet, ka tas lielā mērā saistīts arī ar to,
ka sākusies asa priekšvēlēšanu cīņa pirms
Saeimas vēlēšanām rudenī.
Diemžēl šo saasināto situāciju novadā sev
par labu mēģina izmantot opozīcijā eso

šie politiskie spēki – partija „Vienotība” un
„Saskaņas centrs”, lai pārņemtu domes vadības
stūri, kuru turēja savās rokās četrus gadus –
no 2009. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 20. jū
nijam. Manuprāt, šīs ažiotāžas mērķis, kā jau
iepriekš esmu teicis, varētu būt ārkārtas vēlē
šanas Ķekavas novadā, jo pie šāda domes sa
stāva atsevišķu partiju pārstāvjiem neizdodas
realizēt savas ieceres.
Tāpat rodas arī jautājums, vai Ķekavas
„uzspēlētā” bankrota skandāla ēnā nepalika
kādas citas svarīgas lietas valsts līmenī?
Piemēram, cik hektāru Latvijas lauksaim
niecības zemes ir nopirkuši ārzemnieki, ka
mēr likums to pieļauj kopš šā gada maija?
Interesanti bija izlasīt šogad, 4. jūnijā, laik
rakstā „Diena” mazu rakstiņu par to, ka
Latvija zaudējusi Eiropas Cilvēktiesību tie
sā vairāk nekā miljonu eiro. Kāpēc par to
skaļi nerunā?
– Labi, mēģināsim nelikt abas lietas –
Valsts kontroli un Aizņēmumu padomi –
kā teicāt, kopā. Sāksim ar Valsts kontro
les finanšu revīziju. Tā savā paziņojumā
skarbi secinājusi, ka vairāk nekā 51 tūk
stotis latu ir izlietoti nelikumīgi un pa
stāv risks, ka vēl miljons latu izlietoti ne
lietderīgi. Vai tiešām pašvaldība ir bijusi
tik izšķērdīga?
– Vispirms gribu precizēt, ka Valsts
kontrole veica finanšu revīziju pašvaldībā
par diviem iepriekšējiem gadiem – 2012.
un 2013. gadu. Šajā laika posmā Ķekavas
novada domi līdz 2013. gada 20. jūlijam
(kopā četrus gadus) vadīja Roberts Jurķis
un nepilnus sešus mēnešus – pašreizējā
domes vadība. Tā ir apjomīgākā revīzija
Ķekavā kopš 1998. gada.
Analizējot Valsts kontroles ziņojumu, ir
skaidrs, ka daudzas šīs nepilnības pašvaldībā
tiešām jau pastāvējušas gadiem un nav
sāktas risināt. Taču šeit lielākoties runa ir
par dokumentācijas pareizu noformēša
nu. Valsts kontrole tikai izsaka bažas par
iespējamo līdzekļu nelietderību, jo pašval
dība, pēc revidentu domām, nav spējusi
pārliecinoši argumentēt, uzrādot atbilstošu
dokumentāciju. Nesakārtoto papīru dēļ
Valsts kontrolei ir radušās aizdomas par
finanšu līdzekļu izlietošanas iespējamo ne
lietderību. Šeit vēlreiz gribu uzsvērt vārdu
„iespējamo”. Tas ir tikai pieļāvums.
Runājot par dokumentu kvalitāti, arī es
pirmajos darba mēnešos biju pārsteigts par

atsevišķu rēķinu apmaksas pamatojuma
dokumentu neatbilstošo kvalitāti. Tas nav
pārmetums darbiniekiem, jo šāda sistēma
tika pieļauta un akceptēta no vadības pu
ses agrāk.
Protams, nenoliedzu, ka daudzi pārme
tumi par nelietderību tiešām ir pamatoti,
piemēram, par komandējumiem. Šobrīd,
rūpīgi izvērtējot komandējumu nepie
ciešamību un delegāciju sastāvus, krietni
esam samazinājuši komandējumu skaitu
un piebremzējuši intensīvo sadarbību ar
Baltkrieviju un Krieviju, ko iepriekšējā do
mes sasaukuma laikā jo īpaši piekopa depu
tāti no „Vienotības” un „Saskaņas centra”.
Ir jāvērtē sadarbības kvalitāte, nevis
kvantitāte. Kādus rezultātus un ko Ķekavas
novadam devusi sadraudzība ar Azerbai
džānu, Turciju un Baltkrieviju? Vai koman
dējuma ieguvumi ir atsvēruši izmaksas?
Šādu analīzi man nevarēja sniegt atbildīgais
pašvaldības speciālists, kurš šo jomu kūrēja
gandrīz piecus gadus. Tāpēc, sākot ar 2014.
gadu, starptautiskās attiecības ir nodotas
Attīstības daļas pārziņā, kura tad arī izvērtē
sadarbības kvalitāti, iespējamos sadarbības
projektus un ieguvumus.
– Bet kā tad ar nelikumīgi iztērētiem
līdzekļiem?
– Šajā sadaļā Valsts kontrole iekļāvusi
noslēgtos līgumus par juridiskajiem ārpa
kalpojumiem, uz kuriem balstoties, paš
valdība papildus piesaistīja profesionālus
juridiskās nozares pārstāvjus, kas to pār
stāvētu tiesās.
Šobrīd pašvaldībai ir uzsākti vairāki
tiesu procesi. Kopumā prasības pret paš
valdību dažādos jautājumos ir aptuveni
1,4 miljoni eiro apmērā, un pašvaldība ir
ieinteresēta uzvarēt šajos tiesu procesos
un nezaudēt nodokļu maksātāju naudu.
Piemēram, pašvaldība tiesājas arī ar paš

reizējo opozīcijas deputātu Juri Jerumu
(„Vienotība”), kurš iekārtojās darbā nu
jau bijušajā Kultūras aģentūrā par direk
tora vietnieku tajā pašā dienā, kad dome
atstādināja aģentūras direktoru, J. Jeruma
atbalstīto Artūru Ancānu. Neredzot pa
matojumu, šī amata vieta tika likvidēta.
Taču, neskatoties uz to, deputāts negrasās
tam piekrist un tiesājas ar pašvaldību.
Sīkāk papētot Valsts kontroles atzinu
mus citās iestādēs, secināju, ka līdzīgu
praksi attiecībā uz juridiskajiem ārpakal
pojumiem piekopj arī citur, piemēram,
ministrijās, bet tur šāda situācija netiek
uzskatīta par nelikumīgu.
Valsts kontroles piezīme attiecībā uz ju
ridisko jomu mums liks straujāk uzsākt
darbu pie pašvaldības speciālistu, tostarp,
juristu, kvalifikācijas līmeņa pārskatīšanas.
Kā otra lielākā nelikumīgā līdzekļu iz
lietošana Valsts kontroles revīzijā tika
konstatēta piemaksa šoferiem par paaug
stinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi. Pa
matā tas ir par skolēnu, invalīdu un citu
pastiprinātu uzmanību prasošu pasažieru
pārvadāšanu.
– Valsts kontrole pārmet, ka, algojot
papildu juristus, nelikumīgi iztērēti 40
tūkstoši latu, jo tiesvedībās pašvaldību
vajadzētu pārstāvēt tikai pašvaldības
juristiem.
– Būtu neprāts riskēt ar manis iepriekš
minētajām prasību summām tiesās – ar
1,4 miljonu eiro pašvaldības naudas, lai
burtiski izpildītu normatīvus, neizanalizē
jot finansiālos riskus.
– Neskatoties uz Valsts kontroles ne
glaimojošajiem rezultātiem, kā jūs ko
pumā vērtējat tās devumu?
– Valsts kontrole ir paveikusi apjomī
gu darbu, un šie revīzijas rezultāti ir labs
izejas materiāls, lai sakārtotu pašvaldības
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Ķekavas novada
domes priekšsēdētājs
Valts Variks: „Šobrīd
domei un pašvaldības
darbiniekiem ir intensīvs
darba posms. Vienlaikus ir
sakritušas divas būtiskas
lietas, kas publiskajā telpā
saliktas kopā, tādējādi
sabiezinot krāsas.”
saimniecību un ieviestu iekšējā audita sistē
mu. Pašai pašvaldībai šobrīd nav tādu iekšē
jo audita resursu, lai varētu to izdarīt tik de
talizēti un perfekti. Sakārtojot saimniecību
un stiprinot iekšējo auditu, varbūt tālākā
nākotnē pašvaldībā būtu diskutējams jautā
jums par ISO kvalitātes standarta ieviešanu.
– Labi, ir konstatētas nepilnības... Ko
tālāk?
– Attiecībā uz Valsts kontroles norādī
jumiem, jau iepazīstoties ar ziņojuma pro
jektu, tika noteikti atbildīgie speciālisti un
termiņi, kuros ir jānovērš visas norādītās
nepilnības par pēdējiem diviem gadiem.
Ar Valsts kontroli šis termiņš ir saskaņots,
un tas ir 2015. gada 15. janvāris. Tālāk jau
tiek noteikta detalizēta rīcība, lai nodro
šinātu kontroli par nepilnību novēršanas
procesa gaitu.
Ir jautājumi, kurus mēs esam sākuši risi
nāt jau pirms Valsts kontroles norādījumu
saņemšanas, piemēram, par daudzām
pašvaldības kapitālsabiedrībām. Pēdējā
pusgada laikā esam izvērtējuši efektivitāti
un likumību pašvaldības dalībai privātajās
kapitālsabiedrībās. Šīs kapitālsabiedrības
pastāv jau daudzus gadus. Un šobrīd jau
esam pieņēmuši virkni lēmumu par iz
stāšanos no daudzām privātajām kapitāl
sabiedrībām.
– Tagad ķersimies klāt pie otra būtiska
jautājuma. Kāpēc Aizņēmumu padome
pievērsās Ķekavai?
– Ķekavas novada pašvaldība vērsās
pie Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes ar
lūgumu atļaut ņemt kredītu, lai piedalītos
Eiropas Savienības atbalstīto ūdenssaim
niecības projektu realizācijā Baložos un
Ķekavā. Pirms dot atļauju, padome izvēr
tēja pašvaldības iespējas atmaksāt kopumā
visas uzņemtās ilgtermiņa saistības, norā

dot šķēršļus, kas kavē saņemt aizņēmumu.
– Nosauciet tos!
– Tobrīd tie galvenokārt bija divi. Paš
valdībai uz īsu brīdi bija izveidojies no
dokļu parāds, jo pašvaldības speciālisti,
balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta
sniegto konsultāciju, bija nepareizi piemē
rojuši likumu par pievienotās vērtības no
dokli. Šī problēma operatīvi tika novērsta.
– Vai arī tagad pašvaldībai ir nodokļu
parāds?
– Nē, pašvaldība ir sakārtojusi nodokļu
jautājumu saistībā ar pievienotās vērtības
nodokļa nomaksu valstij par Ķekavas sākum
skolas būvniecību. Šobrīd ne Ķekavas novada
pašvaldībai, ne Aizņēmumu padomes uzma
nības lokā nonākušajai „Baložu komunālajai
saimniecībai” nodokļu parāda nav.
– Kāds bija otrs traucēklis?
– SIA „Baložu komunālā saimniecība” fi
nansiālās grūtības, kas, kā jau minēju, galveno
kārt ir izveidojušās vairāku miljonu vērtu pro
jektu dēļ, par kuru īstenošanu noslēgti līgumi
īsi pirms pašvaldību vēlēšanām. Proti, līgums
par aptuveni sešu miljonu latu katlumājas un
jaunas siltumtrases būvniecību Baložos tika
parakstīts deviņas dienas pirms pašvaldības
vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā, kad domi vēl
vadīja Roberts Jurķis. Savukārt aizņēmuma lī
gums par 500 tūkstošiem eiro, ieķīlājot „Balo
žu komunālās saimniecības” mantu, noslēgts
2013. gada 13. jūnijā, tas ir, nedēļu pirms jau
nās domes apstiprināšanas, kad bija skaidrs,
ka valdošās koalīcijas sastāvs mainīsies un
partijas „Vienotība” un „Saskaņas centrs” at
radīsies opozīcijā. Te būtu jājautā – kāpēc bija
tāda steiga?
– Labs jautājums. Vai jums pašam uz
to ir atbilde?
– Man ir tikai aizdomas. Šobrīd ir uz
dots apzināt un celt prasības pret perso
nām, kas nodarījušas SIA „Baložu komu
nālā saimniecība” zaudējumus. Tāpat uz
ņēmumam ir jārisina arī citas iepriekšējos
gados „sarūpētās” problēmas, kas saistītas
ar ūdenssaimniecības un māju siltināšanas
projektiem.
– Kāpēc katlumājas un siltumtrašu
projektus apturējāt?
– Par projekta neatbilstošo tehnisko kva
litāti liecināja jau kļūda tā nosaukumā, kur
nepareizi piemērota jaudas mērvienība.
Taču tas būtu mazsvarīgākais.
Izvērtējot gan finansiālo, gan tehnisko
pamatojumu, tika konstatēts, ka šī projekta
īstenošanu Baložu komunālā saimniecī
ba nevar finansiāli „pacelt”, kā arī identi
ficētas kļūdas darba uzdevumā, nosakot
nepieciešamo iekārtu neatbilstošas mini
mālās un maksimālās jaudas. Turklāt būtu
nepieciešams izbūvēt papildus 2,5 km garu
jaunu siltumtrasi no Titurgas līdz vecajiem
Baložiem, kuras izmaksas tika lēstas aptu
veni viena miljona latu apmērā.
Ja īstenotu šo ieceri, jaunā katlumāja
kopumā būtu viena no dārgākajām 8 MW
katlumājām Latvijā, un būtu nepieciešams
iedzīvotājiem paaugstināt maksu par sil
tumu. Taču to mēs negribējām pieļaut un
atteicāmies no katlumājas būvniecības.
Šeit jāpiemin arī iepirkumu procedūras
pārkāpumi, kuru rezultātā, iespējams, visi
seši miljoni latu būtu jāsedz Baložu ko
munālajai saimniecībai, jo šo pārkāpumu
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dēļ Eiropas nauda, iespējams, netiktu sa
ņemta. Tad uzņēmumam būtu vēl lielākas
finansiālas problēmas.
Manā skatījumā, finansiāli un tehniski
pamatotā lieta šajos projektos bija siltum
trašu nomaiņa Titurgā, kur tiešām ir lieli
siltuma zudumi, kas sasniedz pat 25 pro
centus. Diemžēl realizēt tikai šo projekta
sadaļu nebija iespējams, jo abi lielie pro
jekti – katlumāja un siltumtrases (Titurgas
trašu nomaiņa un jaunās 2,5 km trases
būvniecība) – bija savstarpēji saistīti.
Jaunajai domes vadībai atklājās arī inte
resants un agrāk slēpts fakts, ka Baložu ko
munālajai saimniecībai pirms pašvaldību
vēlēšanām 2013. gadā ir izveidots meitas
uzņēmums, un bijis plānots, ka tas Baložos
papildus iecerētajai katlumājai būvēs vēl ko
ģenerācijas staciju, kura varētu izmaksāt vēl
trīs miljonus latu. Arī tas izskaidro, kāpēc
lielās 8 MW katlumājas būvniecības darba
uzdevuma dokumentācijā bija kļūdas.
Šis meitasuzņēmums, iespējams, varētu
būt viens no iemesliem, kādēļ Roberts Jurķis
TV raidījumā „de facto” tik satraukti runāja
par iespējamo slēpto privatizāciju. Šeit,
iespējams, vietā būtu pieminēt latviešiem
labi zināmo teicienu par suni, kurš zina, ko
ēdis, to pārfrāzējot, proti, cilvēks zina, par
ko runā. Manuprāt, fakts, ka jaunā dome
to nepieļāva, kādam tomēr nepatīk. Iespē
jams, kāda lielie plāni ir apturēti.

“Ir daudz plānu un iespēju,
ko realizēt, lai Ķekavas
novadu padarītu par
iedzīvotajiem un viesiem
patīkamu vietu. Un to visu
var izdarīt!
– Kas tiek darīts, lai stabilizētu situāciju
šajā pašvaldības uzņēmumā?
– Atbilstoši Aizņēmumu padomes ie
teikumiem domes ārkārtas sēdē 10. jūnijā
tika apstiprināts Baložu komunālās saim
niecības finanšu situācijas stabilizēšanas
rīcības plāns, kurā noteikti uzdevumi,
termiņi un atbildīgie. Par rīcības plāna
izpildi uzņēmumam ik nedēļu pašvaldībā
jāiesniedz ziņojums.
Lai nodrošinātu finanšu uzraudzību
pašvaldības kapitālsabiedrībās un noteik
tu skaidrus nosacījumus kapitālsabiedrību
budžetu izstrādāšanas un izpildes gaitā,
esam apstiprinājuši noteikumus par pašval
dības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāša
nas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtību. Līdz šim šādi noteikumi pašvaldī
bā vispār nav bijuši, lai gan kapitālsabiedrī
bas pastāvējušas jau daudzus gadus.
Papildus tam, kā to prasīja Aizņēmumu
padome, atkārtoti izvērtējām mūsu finan
siālās iespējas īstenot iecerētos projektus.
Domē ir apstiprināts jauns saraksts ar tiem
pašvaldības investīciju projektiem, kurus
tā realizēs tuvākajos divos gados, tas ir,
2014.–2015. gadā, un kurus diemžēl nāk
sies atlikt uz vēlāku laiku.
– Kurus projektus pašvaldība neīstenos?
– Ķekavas kultūras nama siltināšanu
un energoefektīva apgaismojuma izbūvi
putnu fabrikas ceļam. Savukārt Jaunatnes

iniciatīvu centra būvniecību Ķekavā pār
skatīsim, ņemot vērā publiskā iepirkuma
rezultātus, kur izmaksas izrādījās pārāk
augstas. Jāatliek arī Rīgas ielas posma
asfaltēšana līdz Olaines novada robežai, kā
arī atsevišķi citi ceļu remontu projekti.
– Kāda šobrīd ir sadarbība ar Aizņē
mumu padomi?
– Konstruktīva. Ievērojot noteiktos ter
miņus un prasības, Aizņēmumu padomei
sagatavojam visu nepieciešamo informā
ciju. Komunikācija ar padomi ir devusi
pozitīvu pienesumu pašvaldībai, jo esam
saņēmuši arī ieteikumus, kā optimālāk
piesaistīt un izmantot līdzekļus.
– Vai redzat, kā pašvaldība var izkul
ties no šīs nepatīkamās situācijas?
– Noteikti, ja netiks likti kārtējie šķēršļi
no opozīcijas puses, jo pastāvīgi tiek ie
rosināti absurdi, bez finansiālā seguma,
un populistiski priekšlikumi, par kuru
noraidīšanu tiek drukātas maldinošas
skrejlapas latviešu un krievu valodā, pat
atļaujoties tajās uzkopēt manu parakstu,
un tās tiek izplatītas Baložu un Valdlauču
iedzīvotājiem.
– Kas tad atrodas domes opozīcijā?
– Opozīcijā atrodas partiju “Saskaņas
centrs” un “Vienotība” deputāti. No “Vie
notības” - bijušais domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis, Andris Ceļmalnieks un
Juris Jerums. No “Saskaņas centra” - Ar
nolds Keisters, Maksims Volkovičs (par
deputātu kļuva pēc tam, kad no deputāta
mandāta atteicās Reģionālās pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks Germans
Ivanovs) un Olita Krastiņa (šobrīd dar
bojas deputāta Ivana Pihtova vietā uz viņa
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku), kuri
visi trīs, izņemot A.Keisteru, ir bijušie SIA
“Baložu komunālā saimniecība” darbinie
ki, kas bija saistīti ar iepriekšminētajiem
kopumā sešu miljonu latu līgumiem un
aizņēmumu līgumu, ieķīlājot “Baložu ko
munālās saimniecības” mantu.
– Kas jums šajā situācijā šķiet visgrū
tākais?
– Emocionāli grūti aptvert, ka ir tādi cil
vēki, kas, izmantojot amatu, grib gūt labu
mu sev, nevis domā par pašvaldības, proti,
iedzīvotāju, interesēm.
– Bet ir taču arī kas pozitīvs?
– Protams. Šobrīd strādājam pie dau
dziem projektiem, un galvenie ir: Ķekavas
sākumskolas projekts kopumā, izbūvējot
arī peldbaseinu, Ķekavas parka izveide,
vecās Ķekavas sākumskolas ēkas pārvei
de par mākslas skolu, jauni un moderni
jauniešu centri Baložos un Ķekavā. Vald
laučos jāatrisina lietusūdens novadīša
nas problēma, kā arī Baložos jānoasfaltē
Rīgas ielas posms līdz Olaines novada robe
žai. Augustā tiks pabeigti darbi pie ģimenes
ārstu un citu speciālistu telpu izveides Balo
žos, Rīgas ielā 2. Šobrīd ir atrisināts arī jau
tājums par riteņbraucēju telpām Baložos.
Protams, nākotnē atgriezīsimies arī pie
siltumsaimniecības sakārtošanas Baložos,
tikai labākā kvalitātē.
Ir daudz plānu un iespēju, ko realizēt, lai
Ķekavas novadu padarītu nevis par skandālu
objektu, bet gan par iedzīvotajiem un vie
siem patīkamu vietu. Un to visu var izdarīt!
Vineta Bērziņa
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Baložu komunālajai
saimniecībai gaisma tuneļa galā

SIA „Baložu komunālā saimniecība” valdes pārstāvji Edgars Mencis (no kreisās) un Aigars Evardsons vietā, kur Baložos tika plānots celt Latvijā pirmo katlumāju ar „superjaudu”.
Turpinājums no 1. lpp.
Baložu komunālās saimniecības valde arī
lūgusi Korupcijas novēršanas un apkaro
šanas biroju pārbaudīt konstatētos faktus
par darbinieku darba līgumiem un izmak
sātajām piemaksām, bezprocentu aizdevu
miem („pildot” komercbankas funkcijas)
laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam
saistībā ar iespējamo naudas izšķērdēša
nu un nelietderīgu izmantošanu,” situāciju
skaidro jaunais Baložu komunālās saimnie
cības valdes priekšsēdētājs Edgars Mencis.
Kā atzīst E. Mencis, saimniecības sakār
tošana un „nolikšana uz kājām” prasīšot
aptuveni deviņus mēnešus, taču ar rūpīgu
un plānotu darbu to varot izdarīt.
Viens no galvenajiem iemesliem, kā
šāda situācija vispār varēja izveidoties,
meklējams 2013. gadā, kad steigā pirms
pašvaldību vēlēšanām tika parakstīts
aptuveni sešus miljonus eiro liels pro
jekts par jaunas katlumājas būvniecību
un siltumtrašu izveidi Baložu pilsētā.
„Iepazīstoties ar uzņēmuma finansiālo
situāciju un juristu slēdzienu, jau līguma
parakstīšanas brīdī bija jābūt pilnīgi skaid
ram, ka tik apjomīgu projektu Baložu ko
munālā saimniecība viena pati uz saviem
pleciem nevarēs panest, vienīgi, ja uzņēmu
ma toreizējai vadītājai Olitai Krastiņai bija
pārliecība, ka dome regulāri varētu sniegt

finansiālu atbalstu,” atzīst E. Mencis.
Viņš norāda, ka, jau uzsākot īstenot kat
lumājas un siltumtrašu projektu, pieļauta
virkne būtisku pārkāpumu iepirkuma orga
nizēšanā, kā arī iedzīvotājiem tika piedāvāts
realizēt tehniski un ekonomiski neizdevīgu
projektu. To apliecina veiktais neatkarīgais
juridiskais un tehniskais audits.
„Bez tam šī sasteigtā un ekonomiski ne
pamatotā projekta realizācijai tika paņemts
500 000 eiro liels kredīts no bankas, kas
Baložu komunālajai saimniecībai, līdz ar
to arī iedzīvotājiem, šobrīd ir liels slogs,”
uzsver E. Mencis. Aizņēmuma līgums par
pusmiljonu eiro, ieķīlājot visu Baložu ko
munālās saimniecības mantu, tika paraks
tīts pagājušā gada 13. jūnijā – tikai septiņas
dienas pirms jaunās Ķekavas novada do
mes sastāva apstiprināšanas, kad domi vēl
vadīja Roberts Jurķis („Vienotība”), kuram
bija personīgi jākontrolē šā uzņēmuma
saimnieciskā darbība.
Nākamais klupšanas akmens ir vairāku
gadu garumā izmaksātās „interesantās”
piemaksas pie darba algas un bezprocentu
avansi virknei Baložu komunālās saimnie
cības darbinieku.
„Saskaņā ar Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēr
šanas likumu šobrīd mēs esam sagatavojuši
iesniegumu Korupcijas novēršanas un ap
karošanas birojam par Baložu komunālās

saimniecības darbinieku veiktajiem aizdo
mīgajiem (iespējams, koruptīvajiem) finan
siālajiem darījumiem 2010., 2011., 2012.
un 2013. gadā. Tāpat grāmatvedības spe
ciālistiem ir pieprasīts sniegt atzinumu par
materiālajiem zaudējumiem, kas radīti fi
nansistes un galvenās grāmatvedes Ilzes Vil
kājas iespējamās bezdarbības dēļ,” skaidro
tiesību zinātņu eksperts Aigars Evardsons,
kurš ir BKS valdes loceklis kopš 2013. gada,
piebilstot, ka šādos gadījumos parasti tiek
uzsākts kriminālprocess.
A. Evardsons norāda, ka 2014. gada jūnijā
BKS valdes veiktajā pārbaudē konstatēts, ka
bijusī Baložu komunālās saimniecības val
des priekšsēdētāja Olita Krastiņa (šobrīd –
Ķekavas novada domes deputāte no par
tijas „Saskaņas centrs” un SIA „Lielvārdes
Remte” valdes priekšsēdētāja), pildot savus
amata pienākumus, iespējams, ir rīkojusies
pretlikumīgi, neatbilstoši Baložu pilsētas
iedzīvotāju un uzņēmuma interesēm, un,
iespējams, izšķērdējusi pašvaldības finan
šu līdzekļus, ko izvērtēs tiesībaizsardzības
iestādes.
Pārbaudes laikā konstatēts arī tas, ka
Baložu komunālās saimniecības darbi
nieki, Ķekavas novada domes deputāti no
partijas „Saskaņas centrs” Ivans Pihtovs
un Maksims Volkovičs savā īpašumā ie
gādājušies dzīvokļus, kuru īpašniekiem
bija parādsaistības pret Baložu komunālo

saimniecību, tādējādi, iespējams, gūstot sev
nepelnītu materiālo un finansiālo labumu –
nekustamo īpašumu.
Piemaksas pie darba algas par faktiski
neidentificētiem darbiem un dažādas kom
pensācijas izmaksātas regulāri, un to ap
joms mēnesī sasniedzis pat 8000 latu, proti,
gandrīz 12 000 eiro, kad darba alga bija
aptuveni 800 latu. Tā, piemēram, Ivanam
Pihtovam 2013. gada janvārī izmaksāta
viena piemaksa gandrīz 8400 latu apmērā,
2009. gada jūlijā – piemaksa 1000 latu,
2010. gadā – trīs piemaksas kopumā par
2200 latu, bet 2011. gadā – divas piemaksas
900 latu apmērā.
Savukārt Maksimam Volkovičam 2010.
gadā izmaksātas četras piemaksas kopumā
par 4000 latu, 2011. gadā – trīs piemaksas
kopumā par gandrīz 700 latu, 2012. gadā –
piecas piemaksas, kuru kopēja summa bija
vairāk nekā 1600 latu, 2013. gadā aptuveni
400 latu, kā arī pakāpeniski tika palielinā
ta viņa mēnešalga, līdz tā bija līdzvērtīga
Olitas Krastiņas kā valdes priekšsēdētājas
mēnešalgai jeb aptuveni 1200 latu.
Arī bijusī Baložu komunālās saimnie
cības sekretāre Dace Zilvere (šobrīd SIA
„Lielvārdes Remte” personāla direktore)
ir saņēmusi dāsnas piemaksas. Kā liecina
dokumenti, piemēram, 2013. gada janvārī
viņai izmaksātas trīs piemaksas kopumā
par gandrīz 5300 latu, kad alga bija deviņas
reizes mazāka.
Pārbaudē atklājies, ka gan I. Pihtovs,
gan M. Volkovičs saņēmuši iespaidīgas
kompensācijas par aiziešanu no darba
Baložu komunālajā saimniecībā 2013. gadā.
I. Pihtova maciņā ieripoja aptuveni 4800
latu, bet M. Volkoviča – vairāk nekā 7000
latu. Vienošanās ar minētajām amatperso
nām paredzēja, ka, darba līgumam beidzo
ties, darbinieks saņem kompensāciju sešu
mēnešalgu apmērā. Šī vienošanās parakstīta
2013. gada 5. jūnijā, bet stājās spēkā tikai
21. jūnijā, kad no BKS valdes priekšsēdētā
jas amata aizgāja Olita Krastiņa.
Pašreizējais Baložu komunālās saimnie
cības vadītājs Edgars Mencis lēš, ka šajos
gados kopējais izmaksātais piemaksu ap
joms mērāms līdz pat 100 000 eiro. „Tā nav
abstrakta pašvaldības nauda, ko nelikumī
gās piemaksās saņēmuši bijušie darbinieki.
Tā ir Baložu pilsētas iedzīvotāju nauda, to
sirmgalvju nauda, kas nāk uz komunālo
saimniecību lūgt sadalīt rēķina summu vai
rākos maksājumos. Ir notikusi šo cilvēku
apzagšana, tāpēc vainīgās amatpersonas
ir jāsauc pie atbildības. Mani pārsteidz šo
bijušo Baložu komunālās saimniecības
darbinieku cinisms un visatļautība, šādi
rīkojoties ar iedzīvotāju naudas līdzekļiem,”
uzsver E. Mencis.
Imants Liepa
Materiāls pārpublicēts
no „Rīgas Apriņķa Avīzes”
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Esi aktīvs – nesēdi mājās!

16.–20. jūnijā Ķekavas novada pašvaldī
bas Sporta aģentūra Baložos organizēja
dienas nometni bērniem, kurā piedalījās
28 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Nometnes dalībnieki.
Nometnes pēdējā dienā pie bērniem vie
sojās viens no labākajiem Latvijas basket
bolistiem, novadnieks Aigars Vītols. Nefor
mālā sarunā viņš pastāstīja par to, kā kļuva
par profesionālu sportistu, kā arī atbildēja uz
bērnu uzdotajiem jautājumiem.
Noslēgumā bērni bija sagatavojuši nelielu
priekšnesumu vecākiem, kurā jautrā un at
raktīvā veidā pastāstīja par to, ko tad īsti no
metnes laikā viņi apguvuši un iemācījušies.
Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, visas
ieplānotās ieceres tika īstenotas, un dienas

paskrēja nemanot. Daži nometnes dalībnieki
pēdējā dienā bija pat vīlušies, ka viss jau tik
ātri beidzies. Mums bija prieks pavadīt šo
nedēļu kopā ar patiešām brīnišķīgiem, ak
tīviem un neatlaidīgiem bērniem, kuri kāri
tvēra jaunās zināšanas un iemaņas! Paldies
vecākiem par mums dāvāto uzticību, un
ceram uz turpmāku sadarbību!
Uz tikšanos mūsu nākamajā nometnē, kas
norisināsies Ķekavā jau pavisam drīz – no
11. līdz 15. augustam.
Reinis Zobens

Novadā attīstās jāšanas sports
pilnvērtīgu un kvalitatīvu treniņa procesu,
kā arī nodrošināt izjādes. Lai jātnieks va
rētu atrasties zirga mugurā un vadīt to,
ir nepieciešams pamata aprīkojums – ie
maukti, pavadas, trenzes, segli, kāpšļi un
kāpšļu jostas.
Iegādātie līnijrati jeb droška nodrošinās
iespēju ne tikai pavadīt laiku zirga mugurā,
bet arī ikvienam apmeklētājam būs iespēja
vizināties zirga pajūgā, nodrošinās iespēju
jaunlaulātos vizināt ratos, kā arī piedāvāt
fotosesijas. Rati tiks izmantoti arī, lai apgū
tu iemaņas citā jāšanas sporta disciplīnā –
pajūgu braukšanā jeb draivingā.
Zirgu pārvadājamais treileris ir pare
dzēts, lai nodrošinātu iespēju sportistiem
ar zirgu nokļūt līdz sacensību norises
vietai, kā arī lai biedrībai būtu iespēja savus

Vindsērfings ir sporta veids, kas iemāca sa
dzīvot ar dabu – necīnīties ar to, izbaudīt
tās spēku un burvību, aizmirst par ikdienas
rūpēm un brīvā dabā kopā ar draugiem
vai ģimeni baudīt šo aktīvās atpūtas veidu,
traucoties pa viļņiem sev vēlamajā ātrumā.
Biedrība ir gandarīta, ka, pateicoties
Eiropas Savienības ELFLA programmas
(16 152,01 eiro) un Ķekavas novada paš

zirgus nogādāt uz jebkuru citu vietu, to
starp – pārvest zirgus no ganībām vai aiz
vest pie veterinārārsta.
Ķekavas novada pašvaldības apstip
rinātais NVO līdzfinansēšanas projekts
bija sastāvdaļa no lielā Eiropas Savienības
ELFLA programmas apstiprinātā projekta,
kura ietvaros tika iegādāts nepieciešamais
inventārs jāšanas sporta bāzes attīstībai.
Māris Belovs

valdības NVO projektu konkursa (1 794,67
eiro) finansiālajam atbalstam, kas bija daļa
no ELFLA programmas apstiprinātā projek
ta, bija iespējams iegādāties jaunu papildu
vindsērfinga inventāru, kas atbilst starptau
tiskajām vindsērfinga sacensību klasēm un

foto: No biedrības arhīva

Vindsērfinga nometne bērniem un
jauniešiem.

Sacensību laikā bērni varēs
pavizināties zirga mugurā, būs
pieejami radio vadāmie auto.
Darbosies tirdziņš un āra bufete.
„Zelta rati”

Vindsērfinga attīstībai piesaista projektu naudu
Lai veicinātu vindsērfinga kā lietderīga
brīvā laika pavadīšanas veida attīstību
Ķekavā, biedrība „Ūdenssporta klubs
„Kambīze”” ar Lauku atbalsta dienesta
ELFLA programmas un Ķekavas novada
pašvaldības NVO līdzfinansēšanas pro
jekta atbalstu iegādājusies vindsērfinga
inventāru.

25. jūlijā
11.00 – sacensību sākums, manēžas
braukšana
26. jūlijā
9.00 – sacensību dalībnieku parāde
un sacensību vietas svinīgā atklāšana
10.30 – maratons
Ap 17.00 – kluba „4 x 4”
paraugdemonstrējumi
27. jūlijā
11.00 – konusu braukšana

Sacensības organizē biedrība

foto: Māris Belovs

Pateicoties Ķekavas novada pašvaldī
bas līdzfinansējumam, biedrība „Agates
sports” iegādājusies zirgu pārvadājamo
treileri, vienzirgu drošku (līnījrati) un
jāšanas sporta inventāra komplektus
zirgam un jātniekam.
Jāšanas sporta inventārs, kas paredzēts
gan zirgam, gan jātniekiem – drošības ķive
res, drošības vestes un iemauktu, pavadu un
trenžu komplekti –, ir domāti gan izjāžu ap
meklētāju drošībai, dodoties izjādēs pa mežu,
gan arī sportistiem, kuri aizvada savus treni
ņus, gatavojoties sacensībām. Drošības in
ventārs bija primāri nepieciešams, lai nepie
ļautu sportistu un apmeklētāju traumatisma
risku, piemēram, krītot no zirga.
Kā stāsta biedrības pārstāve, bez jāšanas
sporta inventāra nav iespējams novadīt

„Gold Carriage
2014”
25.–27. jūlijā Ķekavā,
„Braueri-1”

foto: no sporta aģentūras arhīva

Nometnes pamatideja bija veicināt bērnos
prieku par aktīvu dzīvesveidu un iepazīstināt
ar dažādiem sporta veidiem, ar kuriem iespē
jams nodarboties novadā. Veselu nedēļu „no
metnieki” Baložu vidusskolas sporta kom
pleksā un stadionā apguva gan teorētiskās,
gan praktiskās zināšanas par dažādiem sporta
veidiem – basketbolu, orientēšanās sportu,
regbiju, badmintonu, vieglatlētiku, peldēšanu,
volejbolu un florbolu, kā arī velodrošību. Pro
tams, ne visiem uzreiz izdevās apgūt pareizi
driblēt bumbu, izpildīt vingrinājumus stadio
nā vai iemācīties regbija noteikumus. Lai arī
cik viegli no malas šķistu, katrs sporta veids
prasa piepūli un neatlaidīgu darbu.
Īpašu prieku bērniem sagādāja nodarbība
peldēšanā, kas norisinājās Daugmales peld
baseinā treneres Aigas Daubures vadībā,
Latvijas Sporta muzeja apmeklējums Vec
rīgā, kur bērnu uzmanību piesaistīja gan
pastāvīgā ekspozīcija, gan iespēja izmēģināt
spēkus uz klinšu kāpšanas sienas. Tāpat
bērniem patika laivu izbrauciens un pārgā
jiens ar fotoorientēšanās elementiem apkārt
Titurgas ezeram.

Starptautiskās sacensības
pajūgu braukšanas sportā

ar kuriem Ķekavas novada iedzīvotāji un tā
viesi jau šajā vasarā varēs apgūt un pilnvei
dot savas vindsērfinga iemaņas, kā arī pie
dalīties sacensībās.
Arī šogad organizējot kārtējās vindsēr
finga nometnes bērniem un jauniešiem, ir
patiess prieks gadu no gada redzēt arvien
vairāk bērnu un jauniešu, kuri izbauda un
apgūst šo lielisko sportu, kā arī – kas ļoti
būtiski – apgūst pamata zināšanas drošībai
uz ūdens.
Pateicoties šim projektam, biedrība jau
2014. gada augustā cer sagaidīt mūsu no
vada bērnus startējam Latvijas čempionātā
vindsērfingā „BIC TECHNO 293” (bērnu
un jauniešu) klasē un tuvākajos gados – arī
vērā ņemamus sasniegumus lielajā sportā.
Raitis Škutāns

Ķekavas novada
pašvaldības Sporta
aģentūra aicina piedalīties
10. jūlijs, 19.00
Ķekavas vidusskolas
sākumskolas sporta
laukums
12. jūlijs, 18.00
FK „Auda” stadions
13. jūlijs, 11.00
Pie Ķekavas sporta
kluba („Fortius” sporta
laukums)
17. jūlijs, 18.30
Pie Ķekavas sporta
kluba („Fortius” sporta
laukums)
26. jūlijs, 11.00
Pie Ķekavas sporta
kluba
26. jūlijs, 18.00
FK „Auda” stadions
27. jūlijs, 11.00
Pie Ķekavas sporta
kluba („Fortius” sporta
laukums)
2. augusts, 11.00
Ķekavas sporta klubs
2. augusts, 18.00
FK „Auda” stadions
7. augusts, 17.00
Pie Ķekavas sporta
kluba
9. augusts, 18.00
FK „Auda” stadions
16.00
9. augusts
FK „Auda” stadions
11. augusts, 18.00
Baložu mežs

Ķekavas futbola kauss
2014
„Ghetto Football”
(3. posms)
Ceturtais „Ķekavas
avota” posms pludmales
volejbola čempionātā
Piektais „Zemgus” posms
pludmales volejbola
čempionātā
Ķekavas novada sporta
svētki 2014 un Ķekavas
novada Strītbola
čempionāta 2.posms
Latvijas čempionāta
1.līgas spēle futbolā
FK „Auda”-FK „Smiltene”
Sestais „Elvi” posms
pludmales volejbola
čempionātā
2.Ķekavas novada
Senioru sporta spēles
„Ghetto Football”
(4.posms)
Ķekavas novada florbola
čempionāts
Latvijas čempionāta
1.līgas spēle futbolā
FK „Auda” -„Rēzekne”
„Ghetto Football”
(5.posms)
Ķekavas novada atklātās
krosa skriešanas
sacensības „Baložu
Bizons 2014” 5.posms

8 Dažādi
Sveicam
Lai katru dzīves dienu
apmirdz gaisma,
Lai priecē viss, kas bijis un būs rīt,
Jo šajā pasaulē ir viss
kā karsta liesma –
Ir jābūt laimīgiem, ka atļauts mums
Šīs dzīves sūtību te piepildīt!
(Ruta Bīlande)

Ķekavas novadā
2014. gada jūlijā

ĶEKAVAS PAGASTĀ
96 gadu jubileju svin
Alina Pēkale
90 gadu jubileju svin
Ņina Zvaune
85 gadu jubileju svin
Anele Jokste
Zoja Bariševa
Karolina Zimina
80 gadu jubileju svin
Valda Ervika
Vilhelmīne Fridriksone
Dzidra Veckāgane
Taisija Gusarova
Gunārs Vaitavs
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Sveicam
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!
(Kornēlija Apškrūma)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada jūnijā
REĢISTRĒTI
JAUNDZIMUŠIE
Adria Veisa
Alise Ābola
Anna Kariņa
Anna Marija Grīnberga
Daniels Tomass Bērziņš
Dārta Dolace
Elza Veisa
Everts Osis
Gabriela Zamberga
Gustavs Sīviņš
Jūlijs Rūdolfs Punka
Kārlis Kalns
Laura Kalniņa
Letīcija Vorotinska
Madlēna Cekule
Markuss Gatežs
Olivers Novickis
Otto Sīviņš
Ričards Rušmanis
Veronika Korovina

BALOŽU PILSĒTĀ
90 gadu jubileju svin
Anastasija Matveja

Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

85 gadu jubileju svin
Vera Žukova

Mūžībā aizvadīti

80 gadu jubileju svin
Antonija Leščinska
Marija Mitkene
Zoja Širjajeva
DAUGMALES PAGASTĀ
85 gadu jubileju svin
Rasma Klūga
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome
Paņem mani pie rokas
Tik liegi, kā svece plīvo,
Paņem mani pie rokas
Kā bērnu, ko visi mīļo,
Paņem mani pie rokas
Tik silti, kā saule zvīļo,
Jo mūžiem un aizmūžiem pāri
Vien MĪLESTĪBA dzīvo.
(D.Gasūna)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada jūnijā
SALAULĀTI
Viktors Tams un
Tatjana Soboļeva;
Jānis Strods un Dace Ozola;
Juris Strēlnieks un
Sarmīte Tumaša;
Sergejs Zjurikovs un
Inese Sileniece;
Martins Batlers un
Vija Tomane;
Maksims Ronžins un
Ērika Krauze;
Andris Bērziņš un
Lana Saveļjeva (Doles-Ķekavas
ev. lut. draudze).
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada jūnijā
reģistrēti mirušie
Edmunds Voicišs (1959)
Elmārs Repke (1963)
Jānis Ozolkāja (1936)
Juris Veselovs (1950)
Oļegs Sosnovs (1969)
Romans Sļesarčuks (1979)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

MONTESORI NODARBĪBAS
ĶEKAVAS PAGASTĀ
No šā gada augusta līdz decembrim projekta ietvaros Ķekavā darba dienās tiks organizētas Mon
tesori nodarbības bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem. Plašāka
informācija par nodarbību norises
vietu un laiku pa tālr. 26674471 vai
e-pastu lasma.steina@gmail.com.
KUSTAMĀS MANTAS
ATSAVINĀŠANA
Ķekavas novada pašvaldība par brīvu
cenu EUR 350 (bez PVN) pārdod kustamo mantu – automašīnu VW Passat
Variant.
Kustamās mantas raksturojums:
tips – vieglais pasažieru, universāls;
izlaiduma gads – 2001. gads;
krāsa – tumši pelēka,
degviela – benzīns.
Pieteikties līdz 2014. gada 22. jūlijam
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā. Plašāka informācija
pa tālruni 25411564.
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2014. gada 15. maija lēmumu Nr.2.
§ 3.p. (prot. Nr. 23) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Brīvzemnieki” Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Brīvzemnieki”,
kadastra numurs 8070 008 0193.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021.
gadam teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, jauktas dzīvojamās un
darījumu teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs –
Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris
Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu
laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju
pieņemšanas laikos – pirmdienās no
plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās
no plkst. 14.00 līdz 19.00 – vai nosūtīt
pa pastu, adresējot Ķekavas novada
pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV 2123 (pasta
zīmogs). Tālr. 67847161.

Darbs
„Pica Lulū” aicina pievienoties savai draudzīgajai komandai:

1) KASIERI DARBAM PIE KLIENTU APKALPOŠANAS
UN PICU CEPŠANAS
• Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, jo mēs visu iemācīsim un parādīsim.
• Iespējams savienot darbu ar mācībām un izklaidēm.
• Piemaksa par nakts maiņām 50% apmērā, par svētku dienām un virsstundām – 100% apmērā.
• Iespēja pusdienās uzēst picu par darbinieku cenām – ticiet, tās ir ļoti draudzīgas.
• Iespēja uzsmaidīt visiem superīgajiem „Pica Lulū” klientiem – viņi tiešām ir vislabākie pasaulē.
• Ja esi pozitīvs, smaidīgs un tev garšo pica, tu esi tas, kuru mēs meklējam.
2) PAVĀRU–PICU MEISTARU/-I DARBAM PIE PICU CEPŠANAS
• Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, jo mēs visu iemācīsim un parādīsim.
• Iespējams savienot darbu ar mācībām un izklaidēm.
• Piemaksa par nakts maiņām 50% apmērā, par svētku dienām un virsstundām – 100% apmērā.
• Iespēja pusdienās uzēst picu par darbinieku cenām – ticiet, tās ir ļoti draudzīgas.
• Iespējams iemācīties, kā iekarot meitenes/puiša sirdi ar gardi pagatavotu picu un būt mīklas
ruļļa pavēlniekam/-cei.
• Ja esi pozitīvs, smaidīgs un tev garšo pica, tu esi tas, kuru mēs meklējam.
CV sūti uz e-pastu personaldala@lulu.lv vai jautājumu gadījumā zvani – tālrunis 27021941.
Darba vieta: tirdzniecības centrs „A7” – „Džutas”, Ķekavas pag., uz Rīgas–Ķekavas šosejas.

Ķekavas vidusskola piedāvā darbu

deju kolektīvu koncertmeistaram.
Tālrunis informācijai – 29391623.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
15.–30. jūlijs

1.–15. augusts

28. jūlijs plkst.18.00

Izstādes:
„Atpūties veselīgi un skaisti!”
„Dumpinieks”. Ernestam Hemingvejam – 115
„Susura vasara”. Jānim Baltvilkam – 70
„Ceļotprieks”. Kur brauksim šovasar?
„Jūras svētku diena”
Grāmatu apgāda „Likteņstāsti” vadītājai Anitai Mellupei – 60
Izstādes:
Gothardam Frīdriham Stenderam – 300
Izstāde „Jaunieši! Grāmatas jums!”.
12. augusts – Starptautiskā jauniešu diena
„Burvja cepure”. Tūvei Jānsonei – 100
„Puķes skaistumam un veselībai”
Jauno grāmatu apskats

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
„Kuras puķes, bez rozēm, varam saukt par dārza karalieni
šajā mēnesī...”
26. jūlijs–2. augusts „Garšaugi un to īpašās vērtības”
3.–8. augusts
Norvēģu rakstniekam Knutam Hamsunam – 155
9.–22. augusts
Somijas zviedru rakstniecei Tūvei Jānsonei – 100
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
17.–25. jūlijs

18.–31. jūlijs
22. jūlijs–12. augusts
22. jūlijs–12. augusts
25. jūlijs–15. augusts
1.–25. augusts
4.–31. augusts
4.–31. augusts
7.–31. augusts

Izstādes:
Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 115
Izdevējai, žurnālistei Anitai Mellupei – 60
Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 70
Dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 35
Rakstniecei Ainai Zemdegai – 90
Norvēģu rakstniekam Knutam Hamsunam – 155
Rakstniecei Dacei Priedei – 60
Zviedru rakstniecei Tūvei Jānsonei – 100

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Bērtuļa iela 6, Baloži, Ķekavas novads, kadastra Nr.8007 003
2644, platība 637 m2.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā (12. kabinets). Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālruni 67847155.
Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās 12. kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Ķekavas Novads” un pārtraukta
trīs dienas pirms izsoles.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2014. gada 26. augustā plkst.10.00.
Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro), izsoles solis – EUR 100 (viens simts eiro), reģistrācijas maksa – EUR
71,14 (septiņdesmit viens eiro un 14 eiro centi), nodrošinājums – EUR 1000
(viens tūkstotis eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Reģistrācijas maksa un
nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājami AS „SEB banka”
kontā LV62UNLA0050014272800, Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr.90000048491, ar norādi „Nodrošinājums par Bērtuļa iela 6, Baloži, Ķekavas
novads, izsoli”.

PAZIŅOJUMS PAR PRIVATIZĀCIJAS NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANU
Ķekavas novada dome ir apstiprinājusi grozījumus privatizācijas noteikumos
neapbūvētam zemesgabalam Zaļumu prospektā 43, Baložos, Ķekavas novadā,
ar kadastra numuru 8007 002 2251, 17, 8905 ha platībā.
Privatizācijas subjektam viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas
„Latvijas Vēstnesī” jāiesniedz apliecinājums, ka tas vēlas privatizēt zemesgabalu
saskaņā ar apstiprinātajiem zemesgabala privatizācijas noteikumiem.
Apliecinājums ar tam klāt pievienotajiem privatizācijas noteikumos norādītajiem dokumentiem iesniedzams Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19,
k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, 12. kabinetā un pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv.

DOLES-ĶEKAVAS EV. LUT. DRAUDZES KAPUSVĒTKI
• ĶEKAVAS KAPOS
27. jūlijā plkst. 15.00
• DOLES KAPOS
3. augustā plkst. 13.00
• MELLUPU KAPOS
3. augustā plkst. 15.00
• RATNIEKU KAPOS
3. augustā plkst. 16.30

• ČANDARU KAPOS
10. augustā plkst. 14.00
• BRAMBERĢU KAPOS
10. augustā plkst. 16.00
• JAUNAJOS KAPOS
17. augustā plkst. 13.00
• KATLAKALNA KAPOS
17. augustā plkst. 12.00

KATOĻU DRAUDZES KPUSVĒTKI
• ĶEKAVAS KAPOS
• KATLAKALNA KAPOS
17. augustā plkst. 14.00
31. augustā plkst. 14.00
OLAINES BEZVAINĪGĀS JAUNAVAS MARIJAS
ROMAS KATOĻU DRAUDZES KAPUSVĒTKI
• RATNIEKU KAPOS
19. jūlijā plkst. 16.00

• PLAKANCIEMA KAPOS
26. jūlijā plkst. 16.00
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Ķekavas Novads 2014. gada 8. jūlijs
LAIPNI AICINĀTI UZ
BALOŽU VIDUSSKOLU!

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA
AICINA

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1. Pamatizglītības programma valsts
valodā (1.–9. klase)
2. Mazākumtautību pamatizglītības
programma
(krievu valodā 1.–9. klase)
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
valsts valodā (10.–12. klase)

Pamatizglītības programmā
(kods 21011111) 1. klasē
Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem (kods 21015511)
1. klasē

Angļu valoda no 1. klases
Skolā strādā radošs un pieredzējis
skolotāju kolektīvs, individuāla
pieeja katram skolēnam.
Ārpusstundu nodarbības
Pēc mācību stundu beigām bērniem
ir iespēja apmeklēt:
• pagarinātās darba dienas grupu,
• pulciņu nodarbības,
• sporta grupu nodarbības.
Satiksme
Ķekavas novada pašvaldība
nodrošina bezmaksas nokļūšanu līdz
skolai ar skolēnu autobusu
(autobuss brauc divas reizes no rīta
un divas reizes pēcpusdienā).
Medicīniskie pakalpojumi
• Veselības traucējumu gadījumā
palīdzību sniegs skolas medmāsa
sertificētā medicīnas kabinetā, kā
arī ārsta uzraudzībā veiks skolnieku
apskati un vakcināciju atbilstoši
vakcinācijas kalendāram.
• Rūpējoties par veselīgiem zobiem,
zobārsts un zobu higiēnists veiks
zobu un smaganu apskati.
Kontakti
Baložu vidusskola
Skolas iela 6
Baloži, LV 2112
Tālr. 67917725
www.balozuskola.lv
Satiksme ar 23. autobusu
vai mikroautobusu Rīga–Baloži

PĻAVNIEKKALNA
SĀKUMSKOLA
UZŅEM SKOLĒNUS

2014./2015. MĀCĪBU GADAM
Izglītības programmas:
• pamatizglītības 1. posma
(1.–6. klase) humanitārā un sociālā
virziena programma – 11012111
(angļu, vācu un krievu valoda),
• pamatizglītības 1. posma
(1.–6. klase) programma,
• speciālās pamatizglītības
1. posma (1.–4. klase) programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 11015811).
Iestājoties nepieciešami šādi
dokumenti:
• bērna medicīniskā karte (veidlapa
nr.026/u),
• izziņa par apgūtu pirmsskolas
programmu (stājoties 1. klasē),
• iepriekšējā mācību gada liecība
(stājoties 2.–6. klasē).
Pļavniekkalna sākumskola
piedāvā:
• individuālu pieeju katram bērnam,
• interesantas mācību ekskursijas,
• dažādus ārpusskolas pasākumus,
• interesantu, notikumiem bagātu
skolas dzīvi,
• brokastis, pusdienas un launagu,
• skolas autobusu,
• pagarināto dienas grupu līdz
plkst. 17.00,
• dažādus interešu izglītības
pulciņus,
• iespēju apmeklēt logopēdu,
speciālo pedagogu, psihologu.
Iesniegumus un dokumentus
pieņem darba dienās. Tālrunis
uzziņām 67938862 vai mob. tālr.
29691230.

Jāiesniedz šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija,
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u)
un karte ar profilaktiskajām vakcinācijām (veidlapa 027/u),
3) izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto
sagatavošanu pamatizglītības
apguvei.
Pamatizglītības
matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 21013111)
5. klasē
Programma piedāvā padziļinātu matemātikas apguvi, projektus dabaszinībās, programmēšanas pamatus.
Visās pamatizglītības programmās
ir iespēja apgūt radošās domāšanas pamatus. Pagarinātās dienas
grupas 1.–4. klašu skolēniem līdz
plkst. 19.00.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011) 10. klasē (no
16. jūnija)
Programma piedāvā palielinātu
stundu skaitu angļu valodā.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena (matemātika) programmā (kods 31013011) 10. klasē (no
16. jūnija)
Programma piedāvā padziļinātu matemātikas apguvi, programmēšanas
pamatus un tehnisko grafiku.
Vidējās izglītības programmās skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos
darbus, ir iespēja apgūt publiskās
uzstāšanās prasmes un trešo sveš
valodu, iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.
Uzņemšanas noteikumi:
1) bez iestājpārbaudījumiem uzņem
9. klases beidzējus, kuriem gada un
valsts pārbaudes darbos iegūtie vērtējumi ir 5 balles un augstāk, kā arī,
ja gada un valsts pārbaudes darba
vērtējumu kopsumma ir 9 balles un
nav nepietiekamu vērtējumu;
2) tiem 9. klases beidzējiem, kuriem ne vairāk kā divos mācību
priekšmetos, kuru apguve turpinās
vidējās izglītības programmā, gada
un valsts pārbaudes darba vērtējums
ir 4 balles, jākārto iestājeksāmeni.
Nepieciešami šādi dokumenti:
1) apliecība par pamatizglītību (kopā
ar sekmju lapu),
2) dzimšanas apliecības kopija,
3) medicīniskā karte (veidlapa 026/u)
un karte ar profilaktiskajām vakcinācijām (veidlapa 027/u).
Pirmsskolas izglītības programmā
(kods 01011111) piecgadīgo un
sešgadīgo grupās (2008. un 2009.
gadā dzimušie bērni)
Jāiesniedz šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija,
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u)
un karte ar profilaktiskajām vakcinācijām (veidlapa 027/u),
Ķekavas vidusskolas skolēni papildus var darboties dažādos interešu
izglītības pulciņos: koros, ansambļos,
tautiskajās dejās, mūsdienu dejā,
sportā, keramikā, lidmodelismā, tehniskajā jaunradē u.c.
Dokumentus pieņem Ķekavas vidusskolā Gaismas ielā 9 pirmdienās–ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
Tālrunis uzziņām – 67937607.

ĶEKAVAS NOVADA
SPORTA SKOLA
izsludina audzēkņu
uzņemšanu 2014./2015.
mācību gadam
profesionālās ievirzes
sporta izglītības
programmās:
BRĪVĀ CĪŅA
Sākuma sagatavotības grupās no
6 līdz 14 gadiem – nodarbības
notiks Daugmales pamatskolā.
Tālr. uzziņām: 26542230, 29364766.
MĀKSLAS VINGROŠANA
Sākuma sagatavotības grupās no 4 līdz
9 gadiem –
nodarbības notiks Ķekavas sākumskolā,
Ķekavas sporta klubā, Baložu vidusskolā
un Daugmales PII „Namiņš”.
Tālr. uzziņām: Ķekavā 29543805,
22071673, 26061117, 29364766;
Baložos 26513475, 29364766;
Daugmalē 20477955, 29364766.
E-pasts: sportaskola@kekava.lv.
VIEGLATLĒTIKA
Sākuma sagatavotības grupās no 6 līdz
14 gadiem – nodarbības notiks
Ķekavas sākumskolā un
Ķekavas sporta klubā.
Tālr.: 26586983, 29321993, 29364766.
REGBIJS
Gaidām uz treniņiem audzēkņus no
9 līdz 19 gadu vecumam.
Nodarbības notiks Baložos.
Tālr. uzziņām: 29257588, 29364766.
RITEŅBRAUKŠANA
Sākuma sagatavotības grupās
no 10 līdz 14 gadiem –
nodarbības notiks Ķekavā, Baložos.
Tālr. uzziņām: 29471404, 29364766.
PELDĒŠANA
Gaidām uz treniņiem audzēkņus
no 6 līdz 10 gadu vecumam.
Nodarbības notiks Daugmales
multifunkcionālajā centrā.
Tālr. uzziņām: 26187345,
26068191, 29364766.

PRIVĀTĀ PAMATSKOLA
„GAISMAS TILTS 97”
2014./2015. mācību gadā
uzņem skolēnus
pamatizglītības
programmas apguvei
no 1. līdz 9. klasei.
Mūsu skolā:
• neliels skolēnu skaits klasē
(vidēji 8–13 skolēni),
• ģimeniska atmosfēra – lielāki bērni,
mazāki bērni, tuvākas un sirsnīgākas
attiecības,
• profesionāla skolotāju komanda,
• skolotāja palīgs un logopēds,
• angļu valoda piecas stundas nedēļā,
sākot no 1. klases,
• vācu valoda divas stundas nedēļā,
sākot no 3. klases,
• krievu valoda divas stundas nedēļā,
sākot no 5. klases,
• informātika 8. un 9. klasei,
• mūsdienu deja 1.–4. klasei,
• 1.–4. klašu koris,
• 5.–9. klašu koris,
• projekts „Angļu valodas piesaiste
citiem mācību priekšmetiem”,
• projekts „Grāmatu nedēļa”,
• starptautiski projekti.
Aktivitātes, kas rada nepieciešamību
sevi motivēt: „Kurš tad, ja ne es?”
Informācija par skolu vietnē
www.gt97.lv
Tālr. uzziņām: 67937884, 29117175
E-pasts – gt97@gt97.lv

DAUGMALES PAMATSKOLA UZŅEM SKOLĒNUS
2014./2015. MĀCĪBU GADAM PIRMSSKOLAS GRUPĀ UN
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
Mūsu mērķis:
• aktīvs un atraktīvs, radošs un darboties
gribošs, fiziski attīstīts un vesels skolēns,
kurš atbilstoši savām spējām ir apguvis
pamatizglītības programmu, ir konkurētspējīgs un pārliecinoši spēj turpināt
mācības izvēlētajā mācību iestādē.
Mūsu prioritātes 2014./2015.
mācību gadam:
• audzināšana un vispārcilvēciskās
vērtības,
• mācību rezultāti un mācīšanās
motivācija,
• skolēnu peldētprasme, stāja un veselība.
Mūsu piedāvājums:
• mācību darbs nelielās klasēs
(līdz 16 skolēniem),
• individuāla pieeja un konsultācijas,
• angļu valoda no 1. klases,
• pagarinātās dienas grupa
līdz plkst.19.00,
• peldētapmācība un peldētprasmes
pilnveide,
• logopēdiskā palīdzība,
• Ekoskolas aktivitātes, izglītība par
vides ilgtspēju,
• iespēja darboties lielākajā Latvijas
bērnu un jauniešu organizācijā „Latvijas mazpulki”,

• organizēta līdzdalība visdažādākajos
konkursos,
• interešu pulciņi: vizuālā māksla un
dizains, sports (sporta spēles un peldēšana), mūzika, dejas un ritmika, kokapstrāde,
• skaista skola mierīgā lauku vidē,
• skolēnu autobuss no Ķekavas
centra.
Reģistrācijai jāiesniedz:
• direktoram adresēts iesniegums,
• bērna dzimšanas apliecības kopija.
Līdz jaunā mācību gada sākumam
jāiesniedz:
• bērna medicīniskā karte (veidlapa
nr.026/u),
• izziņa par deklarēto dzīvesvietu,
• izziņa par apgūtu pirmsskolas programmu (stājoties 1. klasē),
• iepriekšējā mācību gada liecība (stājoties 2.–9. klasē),
• bērna fotogrāfija skolēna apliecībai.
Pieteikšanās pirmsskolas grupā
(no 1,5 gadu vecuma):
• saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldībā noteikto kārtību http://kekava.lv/
uploads/filedir/Izglitiba/sn11bernudarzi.pdf

Informācija par skolu: www.daugmalespamatskola.lv.
Tālruņi: 67957401; 67957894; 26450969.
Apmeklētājus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Adrese: Skola, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV 2124.

Paziņojums par zemesgabala „Ķirši”, kadastra numurs 8070 007
0310, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.

Detālplānojuma redakcija publiskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 19.06.2014. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 17)
„Par detālplānojuma „Ķirši” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir zemesgabala sadale mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijas DzM apakšzonējumā DzM1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai
(atļautajai) izmantošanai.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas dienas izdevumā „Ķekavas Novads” un Ķekavas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 17. jūlijā
plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
LV 2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās
plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām
personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014. gada 6. marta lēmumu Nr.2.§2.p.
(prot. Nr.7) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos
„Kroņi”, „Kronīši”, „Jumtiņi” un „Efejas” Ķekavas pagastā” uzsākta detālplānojuma
izstrāde nekustamajos īpašumos „Kroņi”, kadastra numurs 8070 011 0160, „Kronīši”, kadastra numurs 8070 011 0209, „Jumtiņi”, kadastra numurs 8070 011 0162,
un „Efejas”, kadastra numurs 8070 011 0088.
Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–
2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana jauktas darījumu un
ražošanas teritorijas JRD, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas
daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā
rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās no
plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00 vai nosūtīt pa
pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV 2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

10 Drošība
Reģionālajā pašvaldības policijā jūnijā
• Reģistrēti izsaukumi – 346, reģistrēti ģimenes un kaimiņu
konflikti – 22; iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, – 3;
jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 15; izsaukumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes
noteikumu neievērošanu, – 7; gulošas personas alkohola reibumā – 24; izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 16; izsaukumi, kas saistīti ar alkohola lietošanu, – 6;
izsaukumi, kas saistīti ar smēķēšanu neatļautā vietā, – 6;
izsaukumi, kas saistīti ar iespējamu kautiņa norisi, – 2; cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un citām
iestādēm – 248.
• Saņemti 14 iesniegumi.
• Aizturētas 6 personas.
• Dzīvesvietā nogādātas 5 personas.
• Sastādīti 56 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā (LAPK 171. panta pirmā daļa) – 3; par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā
sabiedriskā vietā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 171. panta otrā daļa) – 3; par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu
(LAPK 66.1 pants) – 1; par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju
bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu
vai iznīcināšanu (LAPK 140.p.2.d.) – 1; par patvarību, tas ir, kādas
darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī
patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu (LAPK
176.p.) – 1; par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās
medicīniskās palīdzības vai citu speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu (LAPK 202.p.1.d.) – 1; par Latvijas valsts karoga nepacelšanu (LAPK 201.43 p.1.d.) – 5; par dzīvošanu bez derīga personu
apliecinoša dokumenta (LAPK 186.panta pirmā daļa) – 6; par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu (LAPK 106.panta pirmā daļa) – 9; par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā (LAPK 106.p.2.d.) – 1;
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 51.p.2.d.) – 1; par
smēķēšanu neatļautās vietās (LAPK 421.p.1.d.) – 1; par dzīvesvietas
nedeklarēšanu (LAPK 186.p.2.d.) – 5; par gaisa, zemes, mežu vai
iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, to skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu
iedarbību uz tiem jebkādā veidā (LAPK 58.p.) – 2; par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko)
pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75.p.1.d.) – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem sastādīti 15 administratīvie protokoli.
• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
Ķekavas novadā – 13.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 118 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās, velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas lekcijas.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 2.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 17 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī jūnijā

• Reģistrēti 124 notikumi, no tiem 27 noziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 2; zādzības no
dzīvokļiem – 2; zādzības no juridiskām personām piederošiem
objektiem – 1. Nozagta viena automašīna, atrastas mirušas divas
personas. Likumsargi fiksējuši piecas zādzības no tirdzniecības
vietām, divus miesas bojājumu nodarīšanas gadījumus. Tāpat
uzsākts viens kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu pret
vispārējo drošību, trīs – par mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, viens – par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, divi – par
krāpšanu. Kriminālprocess uzsākts vienā narkotisko vielu neatļautas glabāšanas gadījumā un divos alkoholisko dzērienu un
tabakas izstrādājumu nelikumīgas realizācijas gadījumos. Pa vienam kriminālprocesam uzsākts par draudiem izdarīt slepkavību
un par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu.
• Atklāti 3 noziegumi – visi par zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros aizturētas divas personas,
kam piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežo
šanu, t.i., apcietinājums.
• Pieņemti 18 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli: no tiem par
dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 3; par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 2; par nodarbošanos ar indivi
duālo darbu bez patenta vai reģistrācijas apliecības – 1; par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 4; par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 1; par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu – 1; par bērna atstāšanu
bez uzraudzības – 2; par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 3;
par apzinātu, nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu – 2.
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Izglīto par narkotiku kaitīgo ietekmi
Vasaras sākumā Ķekavā viesojās biedrības „Stop drugs”
pārstāvji, to skaitā valdes priekšsēdētājs Sandris Berg
manis, kurš klātesošajiem stāstīja par biedrības īsteno
to cīņu pret tā dēvēto legālo narkotiku tirdzniecības
vietām.

Izrādās, ka pirmās spaisa tirdzniecības vietas Latvijā parādī
jušās jau 2006. gadā, un to izplatība strauji augusi. Balstoties
uz anonīmu aptauju datiem, narkotisko vielu popularitātes
rangā spaiss ieņem otro vietu aiz amfetamīna. Tikai pērn cīņa
pret šīm it kā legālajām vielām saņēmusi valdības atbalstu –
izstrādāti likuma grozījumi, kas paredz kriminālatbildību par
daudzu veselībai un dzīvībai bīstamu vielu saturošu līdzekļu,
tostarp spaisa, sastāvdaļu tirdzniecību. Līdz tam tā bija vien
tāda kā tuvcīņā trenētu entuziastu cīņa ar vējdzirnavām.
Kopā ar biedrības „Stop drugs” pārstāvjiem Ķekavā vie
sojās arī meitene, kas šobrīd mācās 10. klasē kādā no Rīgas
skolām, lai atklāti pastāstītu par pavisam reālu – pati savu –
pieredzi spaisa lietošanā. Viņa atklāja, ka, neraugoties uz
plaši pieejamo un tiražēto informāciju šajā jautājumā,
kas normāli domājošam cilvēkam iedveš šausmas, daudzi
jaunieši padodas vienaudžu spiedienam pamēģināt, sak,
tas taču nav nekas sevišķs, būs jautri, bet tie, kas nokļūst
slimnīcā vai nomirst, vienkārši nejēdz smēķēt spaisu.
Tā dēvētās legālās narkotikas, kas vēl nesen bija brīvi
nopērkamas ar tādiem nosaukumiem kā „Kaktusu mēslo
jums”, „Vīraks”, „Ūdenspīpju tīrīšanas līdzeklis” vai „Gaisa
atsvaidzinātājs”, patiesībā ir izkaltētas jebkura auga lapas,
kas apsmidzinātas ar acetonu, benzīnu, trankvilizatoriem,
zirgu un govju iemidzināšanas līdzekļiem vai tamlīdzīgām
ķimikālijām. Tā kā spaisa izejvielas nav dārgas, arī tā pār
došanas cena bija pa kabatai pat pusaudžiem.
Kādu ietekmi tas atstāj uz lietotāju? Stāsta, ka sajūtas
varot būt gan fantastiski labas, strauji uzlaboties garastāvok
lis, gan arī līdzīgas baisākajam murgam, no kura lietotājs
nespēj atjēgties, lai kā censtos, un sirds dauzās kā ārprātīga
vai – gluži pretēji – knapi iespējams sataustīt pulsu. Efekts
ilgst no 30 minūtēm līdz dažām stundām. Viss atkarīgs no
ķīmiskā sastāva. Pēc tam iestājas paģiras, kas izpaužas kā
galvassāpes, nelabums, smagākajos gadījumos pat stundām
ilga panika, nāves bailes, paranoja, dusmu lēkmes, samaņas
zudums un halucinācijas.

Gadās, ka cilvēks nevar iziet no paģiru radītajām psiholo
ģiskajām problēmām un viņam sākas šizofrēnija. Ilgtermiņā
spaisa lietošana izraisa nopietnu atkarību, neatgriezeniskus
smadzeņu bojājumus, apātiju, dzīvesprieka zudumu, sirds
aritmiju, elpošanas sistēmas traucējumus, sirds mazspēju,
komu, paralīzi un pat nāvi. Ir gadījumi, kad šādas sekas
iestājas jau pirmajā pamēģināšanas reizē. 2013. gadā Lat
vijā no sirds mazspējas, par kuru pat vecākiem nebija ne
jausmas, nomira vairāk nekā 300 pusaudžu.
Arī Ķekavas novadā spaiss ir pazīstama narkotika, taču,
saskaņā ar Reģionālās pašvaldības policijas sniegto infor
māciju, tirdzniecības vietu, kur ikviens gribētājs varētu
iegādāties sev tīkamo dziru vai narkotisko vielu, mūsu
novadā nav. Tas izskaidrojams gan ar galvaspilsētas tu
vumu, kur pieejams viss iespējamais, gan arī ar tā saukto
kaimiņu efektu, proti, teritorijā, kas nav tik blīvi apdzīvota
kā galvaspilsēta, informācija par iespējamām aizdomīgām
kaimiņu darbībām ātri izplatās un nonāk līdz policijas
darbiniekiem. Apzinoties sekas, kādas var iestāties par
narkotisko vielu tirdzniecību, izplatītāji ir ļoti piesardzīgi
un nelegālo alkoholu, cigaretes vai narkotikas glabā mazos
daudzumos un piedāvā tikai ļoti šauram paziņu lokam.
Pateicoties Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku un
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņa darbinieku
sadarbībai, saņemtā informācija par tā dēvētajām „točkām”
ātri tiek pārbaudīta un nepieciešamības gadījumos tiek
veiktas kratīšanas, operatīvi novēršot katru mēģinājumu
uzsākt nelegālo vielu tirdzniecību.
Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris
Bomiņš uzsver, ka narkotiku lietošana ir ne tikai Latvijas,
bet globāla mēroga problēma, pret kuru jāizturas ar vis
lielāko nopietnību. Ķekavas novadā policijas redzeslokā ir
pastāvīgie narkotiku lietotāji, taču tādu ir salīdzinoši maz.
Policija visbiežāk saskaras ar gadījuma rakstura lietotājiem,
kurus aiztur par nenozīmīgiem likumpārkāpumiem, bet
vēlāk konstatē narkotisko vielu klātbūtni organismā. Turklāt
jaunieši emocionāli nenoturīgajā pusaudžu vecumā viegli
padodas vienaudžu spiedienam. Apzinoties problēmas
nopietnību, ar šo jautājumu ir jāstrādā kompleksi, jāizglīto
jaunieši, jārunā par šo tēmu gan ģimenē, gan skolā un
sabiedrībā.
Inga Auziņa

Cīņa pret agresīvo svešinieku – latvāni
Latvāņi ir no Kaukāza kalnu reģiona pagājušā gadsimta
vidū ievesti invazīvi augi, kas Latvijā strauji izplatījušies
plašās teritorijās un kļuvuši par bīstamu un agresīvu
nezāli. Ķekavas novadā latvāni pazīst ikviens – tā plan
tācijas aizņem aptuveni 144 hektārus novada teritorijas
gandrīz 100 privātos un pašvaldībai piederošos nekus
tamajos īpašumos.
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa nosaka, ka
zemes īpašnieka pienākums ir iznīcināt invazīvās sugas
savā īpašumā. Lai veicinātu likuma izpildi un ierobežotu
latvāņu izplatību, Ķekavas novada pašvaldība pagāju
šajā gadā izveidoja darba grupu, kas izstrādāja latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2013.–2020.
gadam. Šajā plānā paredzēts, ka pašvaldības Vides un
labiekārtošanas daļas speciālisti katru gadu no 1. jūlija
līdz 1. septembrim veic aizaugušo teritoriju monitoringu,
lai kontrolētu latvāņu izplatību.
Veikti pētījumi, kas pierāda, ka, neveicot iznīcināšanas pa
sākumus, latvāņu pārņemtās teritorijas gada laikā palielinās
par 10 procentiem. Latvāņi izplatās galvenokārt ar sēklām,
kuru skaits viena auga ziedos mērāms no dažiem līdz pat
simtiem tūkstošu. Latvijas klimatiskie apstākļi ir šiem augiem
ļoti labvēlīgi, līdz ar to, latvāņiem izplatoties, tiek nomāktas
citas augu sugas.

Ja pēc 1. septembra, apsekojot Ķekavas novada teritoriju,
kādā īpašumā tiks konstatēts vairāk nekā viens pieaudzis
latvānis ar izveidotu ziedkopu, Vides daļas speciālisti sa
stādīs aktu, ko tālāk nodos izskatīšanai Ķekavas novada
Administratīvajā komisijā, turklāt nākamajā gadā pašval
dība pati veiks latvāņu apkarošanu nesakoptajā teritorijā,
publicējot informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
zemes īpašniekam piestādot rēķinu par veiktajiem darbiem.
Turpretī, ja zemes īpašnieks būs godprātīgi veicis latvāņu
iznīcināšanas pasākumus sev piederošajā teritorijā, Ķeka
vas novada pašvaldība viņu atalgos, piešķirot atvieglojumu
90 procentu apmērā no nākamajam gadam aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Vides un labiekārtošanas daļas vides aizsardzības speciālists
Jānis Ozoliņš stāsta, ka 2013. gada vasarā latvāņu apkarošana
nebija veikta vien piecos vai sešos īpašumos Ķekavas novadā,
taču iespēju pieteikties nodokļu atvieglojumiem izmantoja
tikai trīs zemes īpašnieki. Lai pieteiktos pašvaldības piedāvā
tajiem atvieglojumiem, jāreģistrējas Valsts augu aizsardzības
dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas
invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties
Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas
daļā vai zvanīt pa tālruni 67936039.
Inga Auziņa
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Līnijdejotāji
priecē
skatītājus

Līnijdeju kolektīvi Ķekavas pagasta ielīgošanas pasākumā.

Ceļo ar velo!

Vasara ir laiks, kad vērts apceļot
Latvijas novadus. Ceļot var ne tikai
ar auto un kājām, bet arī ar velo
sipēdu. Ķekavas novada Tūrisma
koordinācijas centrs ir izveidojis
vienas dienas velomaršrutu Rīga–
Baloži–Ķekava–Salaspils–Rīga,
kura kopējais garums ir 41 km.
Maršrutā ietverti apskates objekti
Ķekavas un Salaspils novadā.

Lai nokļūtu maršruta sākumā, ar
vilcienu Rīga–Jelgava, kas atiet no
Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas,
jābrauc līdz dzelzceļa stacijai „Ba
loži”. Maršruta sākums Baložos.

Tālāk seko brauciens cauri Balo
žiem, pa ceļam apskatot „Bumbu
patvertni”. Nākamo var aplūkot
2009. gadā izveidoto strūklaku
„Varde” pie Baložu pilsētas kultū
ras nama. Velomaršruts turpinās,
braucot cauri Titurgai un apska
tot Titurgas ezeru. Tālāk ceļš ved
gar ezeru, pa iedzīvotāju pašu
izveidotu dabas taku, vijas cauri
Katlakalnam, līdz nonāk pie vecā
Bauskas šosejas tilta.
Tālāk jādodas uz Ķekavu.
Tirdzniecības centrā „Liiba” var
papildināt ūdens krājumus vai
turpat esošajā kafejnīcā „Ņamma”

ieturēt maltīti. Nākamā pie
turvieta, pārbraucot tiltu pāri
autoceļam A7, – Ķekavas no
vadpētniecības muzejs. Pēc mu
zeja apskates var uzkāpt Doles –
Ķekavas Sv. Annas ev. lut. baznī
cas tornī, kas ir turpat pāri ceļam,
un apskatīt Ķekavu no augšas.
Ceļu turpinot, nonāksiet pie
Ķekavas Miniparka. Šeit ikviens
var izspēlēt minigolfa spēli, kas
ilgs aptuveni stundu, un pēc tam
doties uz Salaspili, pa ceļam pie
stājot pie Rīgas HES avotiņa. Šeit
var veldzēties ar tīro un dzidro
avota ūdeni. Turpmāko ceļu līdz

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
25. jūlijā
Ķekavas novada svētku ietvaros – Bērnu un jauniešu diena Baložos, Jāņu pļaviņā
no plkst. 15.00
DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
Daugmales radošā darbnīca „Vasaras plenērs” pagasta pārvaldes ēkā „Salnas”.
14. jūlijā plkst.16.00
(Informācija: I. Radziņa – tālr. 29265723; A. Geka – tālr. 26857548).
Jāņa Hartmaņa grāmatas „Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916” atklāšanas svētki
17. jūlijā plkst. 18.00
Daugmales multifunkcionālajā centrā.
Ķekavas novada svētku ietvaros – „Nāves salas piemineklim – 90”.
27. jūlijā
(Informācija: V. Cīrule – tālr. 26668455, U. Volosovskis – tālr. 26103581).
„Lioss Aktavio” jaunā albuma „New Day” prezentācija Daugmales pamatskolas zālē. Ieeja –
1. augustā
bez maksas. Ritmiskas un enerģiskas melodijas aktīviem darbiem un rīcībām fiziskajā pasaulē.
plkst. 19.00
Viegli plūstošas melodijas prāta mieram un izjūtu brīvībai.
ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
14. augusts –
Salaspils dienas centra dalībnieku gleznu izstāde.
20. septembris
Apskatāma darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
22. jūlijā
Asinsdonoru centra izbraukums. Aicinām ķekaviešus atsaukties un nodot asinis.
plkst.10.00–14.00
6. augusts
Kinooperatora Valda Eglīša fotoizstādes atklāšana. Izstāde apskatāma darba dienās
plkst. 18.00
līdz 18. septembrim.
27. jūlijā
Ķekavas novada svētku ietvaros Sporta un izklaides diena Ķekavā, pie Ķekavas sporta kluba.
no plkst. 9.00
Cikla „No latviešu gudrību lādes” ietvaros – tikšanās ar latvisko ritu vadītāju Sarmīti Krišmani.
14. augustā
Sarunas tēma – „Saules riti”. Organizē partnerība „Daugavkrasts” sadarbībā ar Ķekavas pagasta
plkst.18.00
Kultūras centru. Ieeja – bez maksas.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 2. augustam
Mākslinieces Ievas Bondares izstāde „Mani 10 gadi Mākslas akadēmijā”.
Pastāvīgās
„Ķekava laiku lokos” un „Mākslinieka novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”
ekspozīcijas
Sekojiet līdzi kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava, twitter.com/
parkulturu un mājaslapā www.parkulturu.lv.

Salaspils Sv. Jura baznīcas dru
pām var turpināt pa Rīgas HES
augšējo ceļu, kur paveras brīniš
ķīgs skats uz Daugavu.
Velomaršruta pēdējais apskates
objekts ir Salaspils Nacionālais
botāniskais dārzs, kur var aplūkot
dažādus eksotiskus un neredzētus
augus. Atgriešanās Rīgā ar vilcienu
no Salaspils dzelzceļa stacijas.
Pilnu maršruta aprakstu var
saņemt Ķekavas novada Tūrisma
koordinācijas centrā Rīgas ielā
26, Ķekavā, vai vietnes www.parturismu.lv sadaļā „Ekskursijas”.
Juris Žilko

Pateicoties Ķekavas novada
projektu līdzfinansēšanas kon
kursam, 27 Ķekavas pagasta
līnijdejotāji no senioru kolek
tīva „Pīlādžu vīns” un kolektīva
„Lattē” varēja iegādāties vienā
dus deju apavus.
15. jūnijā abi līnijdeju kolektī
vi piedalījās Ķekavas pagasta ielī
gošanas pasākumā, bet 19. jūnijā
kolektīvs „Lattē” ar jestrām dejām
iepriecināja Ķekavas sociālās ap
rūpes centra iemītniekus un dar
biniekus.
Tagad dejotāji varēs priecēt
skatītājus un atbalstītājus gan
konkursos, gan koncertos. Tuvā
kais pasākums ar Ķekavas līnij
dejotāju piedalīšanos paredzēts
11.–13. jūlijā kantrī mūzikas fes
tivālā Bauskā.
Antra Liepiņa

