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VALSTS SVĒTKIEM VELTĪTIE PASĀKUMI

ĶEKAVĀ
18. novembrī plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncertuzvedums „Dievs. Daba.
Darbs” Ieeja bez maksas.

18. novembrī. plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā
ĶEKAVAS NOVADA GODA PILSOŅU –
Indras Priedes, Zinaidas Matisones un Ojāra Bluķa – sumināšana.
DAUGMALĒ
17. novembrī plkst. 18.00
Daugmales multifunkcionālajā centrā
Koncerts „Dziesmas gars šķeļ tumsas varu”. Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta plkst. 22.00, balle ar dzīvo mūziku.
Spēlē grupa „La Bamba”.

KATLAKALNĀ
14. novembrī plkst. 19.30 Katlakalna Tautas namā
Valsts svētku koncerts „Dziesmas lūgšana Tēvzemei” – savu mīlestību,
smeldzi un spēku izdziedās dziesminieks Uldis Kākulis.
Ieeja bez maksas.
BALOŽOS
15. novembrī plkst. 18.00 Baložu kultūras namā
Komponista U. Marhilēviča autorkoncerts „Tava sirds ir tavas mājas”.
17. novembrī plkst. 18.00 Baložu kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai un Baložu pilsētas
23. dzimšanas dienai veltīts koncerts „Rakstu raksti tēvu zemē”.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta, plkst. 21.00, balle. Spēlēs grupa „Klaidonis”.
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Baložu pilsētai –
23. jubileja
Baložu ambulances
atklāšana
14. novembrī plkst. 12
Rīgas iela 2, Baloži.

Lāpu gājiens
14. novembrī plkst. 19
No plkst. 18 Baložu vidusskolā – lāpu
darbnīca, kurā katrs pats varēs izgatavot lāpu. Pēc tam lāpu gājiens no
Baložu vidusskolas līdz Titurgas ezeram, kas noslēgsies ar muzikālu priekšnesumu pie ezera. Gājiena dalībniekus cienāsim ar siltu tēju. Organizē
Tūrisma koordinācijas centrs un Baložu
vidusskola sadarbībā ar biedrību
„Kusties!”.

Koncerts un balle
17. novembrī plkst. 18
Baložu kultūras namā
Koncerts „Rakstu raksti tēvu zemē”.
Ieeja bez maksas. Pēc koncerta,
plkst. 21, balle – spēlēs grupa „Klaidonis”.

Jaunās
Ķekavas sākumskolas
2. korpusa atklāšana
2015. gada 4. janvārī plkst. 16
Ķekavā, Nākotnes ielā 1C.

Laime ir dot. Darbs citu labā
nes prieku un vairo darba augļus.

Sveicam visus Ķekavas
novada sociālā darba veicējus
Starptautiskajā sociālo
darbinieku dienā!
Ķekavas novada domes vārdā
Igoris Malinauskas,
domes priekšsēdētāja
vietnieks sociālajos jautājumos
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Dzelzceļš Ķekavas novadā?
Jau kopš pagājušā gadsimta otrās puses tiek
runāts par iespējamo dzelzceļa līniju cauri
Ķekavas novadam. Beidzot ir pienācis
brīdis, kad iecere ieguvusi reālas aprises
un straujiem soļiem virzās uz priekšu.
Publiskajā telpā jau izskanējusi infor
mācija, kas ietver precīzu laika grafiku,
tādēļ arī Ķekavas novada pašvaldība vēlas
informēt iedzīvotājus par plānotajām
aktivitātēm Ķekavas novada teritorijā un
noskaidrot iedzīvotāju viedokli.

Satiksmes ministrijas interneta vietnē
skaidrots, ka esošais dzelzceļa tīkls Baltijas
valstīs ir būvēts atbilstoši Krievijas standartiem, dzelzceļa satiksme ir nosacīti lēna un
pašlaik nav tehniski savietojama ar Polijas
un Vācijas dzelzceļa tīklu. Uz Lietuvas un
Polijas robežas tiek veikta vagonu riteņu
platuma maiņa, kas aizņem aptuveni 40
minūtes pasažieru vilcieniem un aptuveni
130 minūtes preču vilcieniem. Atsevišķos
sliežu ceļa posmos vilciena ātrums ir tikai
40–60 km/stundā.
Baltijas valstu teritorijā vēl nav Eiropas
standarta platuma dzelzceļa līniju, un šis
fakts nenoliedzami ietekmē importa un
eksporta attīstību, kravu pārvadājumu
izmaksas un, raugoties starptautiskā mērogā,
liedz pilnvērtīgi iekļauties Rietumvalstu
transporta sistēmā. Eiropas standarta platuma (1435 mm) sliedes no Krievijas standarta (1520 mm), kas ierasts mūsu reģionā,
atšķiras vien par 85 mm – tās ir šaurākas, bet
piemērotas moderniem ātrvilcieniem, kuru
maksimālais ātrums var sasniegt 240 km/h,
vidējais ātrums pasažieru vilcieniem 170
km/h, preču vilcieniem 68 km/h. Dzelzceļa
līnijas izbūve palielinās dzelzceļa pārvadājumu jaudas un attīstīs kravu plūsmu starp
Eiropas valstīm, pasažieriem būs iespējas
ietaupīt ceļošanas laiku, kā arī mazināsies
autosatiksmes plūsma un autoceļu noslogojums uz Poliju un Vāciju.
Šobrīd pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma notiek plānotās dzelzceļa līnijas
tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums. Sliežu ceļa „Rail Baltica II” Latvijas
posma garums ir 235 km, un būtiski tas, ka
sliežu platums būs piemērots Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijām, lai izveidotu Baltijas valstu tiešu saikni ar Eiropas
dzelzceļu tīklu. „Rail Baltica II” savienos
Tallinu, Rīgu, Kauņu, Varšavu un Berlīni,
šķērsojot arī Ķekavas novadu. Dzelzceļa
līnija iecerēta kā divkārša un nodrošinās
gan pasažieru, gan arī kravu pārvadājumus.
Saskaņā ar noslēgto vienošanos dzelzceļa
infrastruktūras īpašnieks Latvijā, Lietuvā
un Igaunijā ir attiecīgā valsts, un katra puse
līdzfinansē tikai to dzelzceļa būvniecības
apjomu, kas atrodas tās teritorijā. Galvenie
kopuzņēmuma uzdevumi ir dzelzceļa projektēšana, būvniecība un mārketings. Atbilstoši Lielbritānijas konsultāciju kompānijas
„Aecom Ltd.” 2011. gadā veiktajiem aprēķiniem, jaunā dzelzceļa līnija Latvijā izmaksās
aptuveni 1,27 miljardus eiro, bet visās trīs
Baltijas valstīs kopā – 3,68 miljardus eiro.
„Rail Baltica II” projekts var pretendēt uz
ES līdzfinansējumu līdz pat 85% apjomā.

Līdz 2016. gada sākumam notiks „Rail
Baltica II” Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte, kuras mērķis ir pamatot un
noteikt precīzu plānotās dzelzceļa līnijas novietojumu, tajā skaitā savienojumus ar ostu
un lidostu. Trašu iespējamā izvietojuma
variantu izvērtēšana notiek, balstoties gan
uz tehniskiem un ekonomiskiem, gan vides,
juridiskiem un telpiskiem aspektiem. Šādu
vērienīgu ilgtermiņa projektu izstrādē
katra nianse ir būtiska – nepieciešams pēc
iespējas izvairīties no blīvi apdzīvotām vietām, ēkām – dzīvojamām mājām, ražotnēm, kā arī iespējami nestabilām gruntīm un citiem riska objektiem. Dzelzceļa
ietekmes zona atkarībā no situācijas dabā
var sasniegt pat vienu kilometru – sliedes,
būves, atzari, signalizācijas, barošanas sistēmas un cita ar dzelzceļu saistītā infrastruktūra atradīsies 40–60 metru platā joslā,
savukārt aizsargjoslas un rezerves teritorijas tiek plānotas piegulošajā teritorijā līdz
pat 300 m. Pēc izpētes līdz 2019. gadam
paredzēta tehnisko projektu izstrāde, lai
2020.gadā varētu uzsākt būvniecības procesu. Balstoties uz pašreizējo laika grafiku,
projekts noslēgsies 2024.gadā.
Kas attiecas uz Ķekavas novadu, 2014.
gada beigās un 2015. gada sākumā, tiks
izvēlēti divi pamattrašu varianti un divi
ievadi Rīgā, par kuriem tiks organizēta
sabiedriskā apspriešana.
Viens no iespējamajiem pamattrases
variantiem ieskicēts paralēli autoceļam
A4 jeb Tallinas šosejai, šķērsojot Salaspils
novadu, Daugavu un Daugmales pagasta
teritoriju no ziemeļiem uz dienvidiem
atbilstoši Daugmales teritorijas plānojumam, sākot no īpašumiem „Jaunbalgalvji”

un „Vilbergi” Daugavas krastā (Daugmales
pagastā) līdz īpašumam „Pilskalna mežs”.
Tālāk trase turpinās cauri Baldones
nova
dam. Iespējamais atzars, kas šķērso
Daugmali austrumu–rietumu virzienā, ir
paredzēts kravu pārvadājumiem, ievadam
Rīgā uz ostu un lidostu. Ķekavas pagasta
teritorijā iespējamais dzelzceļš plānots
paralēli autoceļam A5 (Salaspils–Babīte),
turpinot iesākto trasi no Daugmales.
Kā alternatīva iepriekš minētajam ir pamattrases un kravu pārvadājumu variants
no Olaines puses paralēli autoceļam A5,
novirzoties Bauskas virzienā paralēli teri
torijas plānojumā paredzētam Ķekavas
apvedceļam.
Lai informētu un noskaidrotu Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli, Ķekavas
novada pašvaldība rīkos sākotnējo publisko
apspriešanu, kurā aicināti piedalīties novada iedzīvotāji un uzņēmēji.
„Dzelzceļa izbūve ir ļoti būtisks jautājums ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājam. Valstij, iespējams, tas ir saimnieciski
izdevīgi, bet Ķekavas novadam, – ja netiek
paredzēta neviena pieturvieta pasažieriem,
dzelzceļš būs tikai apgrūtinājums – iespējams, plānots nojaukt dažas mājas, būs
dzirdams vilciena radītais troksnis, to varēs
šķērsot tikai tam paredzētajās vietās. Dome
šobrīd nesaskata ieguvumus novadam. Bet
ko par to domā mūsu novada iedzīvotāji?
To, lūk, mēs vēlamies uzklausīt sākotnējā
publiskajā apspriešanā. Esiet aktīvi un paudiet savu viedokli par dzelzceļa būvniecības
ieceri!, uzsver Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Valts Variks.
Inga Auziņa
Juris Križanovskis

PAZIŅOJUMS „PAR SĀKOTNĒJO PUBLISKO APSPRIEŠANU „RAIL BALTICA II”
DZELZCEĻA TRAŠU NOVIETOJUMA VARIANTIEM ĶEKAVAS NOVADA TERITORIJĀ”
Ķekavas novada dome 2014.
gada 6. novembrī pieņēma
lēmumu Nr. 2.§ 5 „Par sākotnējo publisko apspriešanu
„Rail Baltica II” dzelzceļa trašu
novietojuma variantiem Ķekavas novada teritorijā” (protokols Nr. 27).
Sākotnējās publiskās apspriešanas uzdevums ir iepa
zīstināt Ķekavas novada
iedzīvotājus ar iespējamiem
dzelzceļa trašu variantiem
un noskaidrot novada iedzī
votāju viedokli par dzelzceļa
būvniecības ieceri.
Publiskās apspriešanas laiks
noteikts no 2014. gada 11. novembra līdz 5. decembrim.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 27. novembrī
plkst. 18.00–20.00 Ķekavas
kultūras namā, adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads.
Informatīva sanāksme par
dzelzceļa būvniecības ieceri
notiks arī Daugmalē – 24. no
vembrī plkst. 18.00 Daugma
les multifunkcionālajā centrā.
Ar lēmuma pilnu saturu un
papildu informāciju iespējams
iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, vai pašvaldības
interneta vietnē www.kekavas

novads.lv, sadaļās „Aktualitātes”
un “Publiskās apspriešanas”.
Publiskās
apspriešanas
aptaujas anketa pieejama
interneta vietnē www.kekavas
novads.lv, sadaļās „Aktualitātes”
un „Publiskās apspriešanas”,
kā arī pašvaldības klientu apkalpošanas centros – Ķekavā,
Daugmales un Baložu pārvaldē.
Atsauksmes par dzelzceļa
trašu novietnes variantiem
iesniegt līdz 2014. gada 5. decembrim Ķekavas novada

pašvaldības, Gaismas iela 19,
k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123,
Ķekavas novada Baložu pilsētas, Uzvaras prospekts 1A,
Baloži, Ķekavas novads, LV-2128,
un Ķekavas novada Daugmales
pagasta, „Salnas”, Daugmales
pagasts,
Ķekavas
novads,
LV-2124, pārvaldēs.
Kontaktinformācija:
e-pasts
juris.krianovskis@kekava.lv,
tālrunis 67847161, 27841097.
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Kā tapa ciemats jaunajā Ķekavā un ne tikai...
1964. gada 1. novembrī tika nodibināta
pārvietojamā mehanizētā kolonna Ķekavas
ciemā. Tās pamatuzdevums bija Ķekavas
putnu fabrikas celtniecība. Pirmais priekšnieks no 1964. līdz 1969. gadam bija Alfons
Strumpmanis. Pēc tam šajā amatā vienu
gadu strādāja Jūlijs Naļivaiko, bet no 1970.
gada – Indriķis Teivāns. Liela loma uzņēmuma darbā bija galvenajiem inženieriem –
Vilim Balodim, Valentīnam Žibam, Ērikam
Ķikstem un daudziem citiem darbiniekiem:
būvdarbu vadītājiem, meistariem, plānotājiem, grāmatvežiem, celtniekiem.
Iepretim tagadējam Ķekavas kultūras
namam tika uzcelta baraka ar vienu telpu
un telefonu visiem. Tā sākās Ķekavas PMK
darbība – putnu fabrikas un jaunā ciemata
celtniecība.
Ķekavas PMK būvēja objektus ne vien
Ķekavā, bet daudzviet Latvijā – arī Baldonē,
Siguldā, Jelgavā, Jaunjelgavā, Bauskā,
Babītē, Bulduros, Mālpilī, Rīgā un citur.
Tika celtas putnu fabrikas, siltumnīcas,
skolas, bērnudārzi, daudzdzīvokļu mājas.
Pēdējos gados Ķekavas PMK strādāja
kopā ar somiem, rekonstruējot Rīgas Piena
kombinātu un tenisa kortus Jūrmalā.
Ķekavas PMK bija plaši attīstīta palīg
ražošana: betona mezgls, kokapstrādes
cehs, metālapstrādes cehs, armatūru izgatavošanas un skārdnieku darbnīcas, mehāniskais un auto parks. Strādnieki ik dienu
ar autobusiem tika vesti uz objektiem.
Par to, kur un kas tika būvēts, kā ritēja
darbi objektos, aicinām iepazīties izstādē
„Ķekavas PMK – 50” Ķekavas novadpētniecības muzejā, kas būs apskatāma līdz 6.
decembrim. Izstādes tapšanā lielu palīdzību
sniedza Indriķis Teivāns, Broņislava Priedīte,

Ķekavas PMK 50. jubilejas pasākumā Doles Tautas namā
Ilmārs Rocis, Anna Zgirska, Raisa Ļipņicka
Aivars Kokins, bet par fotogrāfijām pateicība
Armīnam Bičkam un Pēterim Kāpiņam.
Priecāsimies muzejā satikt bijušos
Ķekavas PMK darbiniekus un uzklausīt
viņu stāstus, un, kas zin, varbūt saņemt arī
kādu dāvinājumu muzeja krājuma papildināšanai.
Izstādes atklāšana notika 7. novembrī,
neilgi pirms svinīgā brīža, kad Doles Tautas nama Lielajā zālē pulcējās bijušie PMK
darbinieki, lai atzīmētu PMK 50. jubileju,
neformālā atmosfērā satiktos ar bijušajiem
kolēģiem un kopīgi atcerotos PMK pavadītos mirkļus. Savā uzrunā klātesošajiem

Atgādinājums privātmāju īpašniekiem!
Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka tā
ir tiesīga uzturēt tikai pašvaldībai piederošus ceļus. Tas attiecas arī uz sniega tīrīšanu
ziemā.
To privātmāju īpašnieki, kuri nokļūšanai

līdz savam īpašumam izmanto servitūta
vai privātos ceļus, aicināti negaidīt, kamēr
uzsnigs sniegs, bet laicīgi vienoties ar sev
piemērotāko pakalpojuma sniedzēju.
Uģis Volosovskis

Paldies par ierosinājumiem
Ķekavas novada pašvaldība saka paldies
tiem aktīvajiem novada iedzīvotājiem,
kuri atsaucās pašvaldības ierosinājumam
un iesūtīja savas idejas, kā racionālāk un

lietderīgāk izmantot pašvaldības budžetu.
Jūsu idejas un viedokļi ir apkopoti un atbilstoši ierosinājuma būtībai nosūtīti konkrētajiem nozares speciālistiem.

Deputātu maiņa Ķekavas novada domē
Ņemot vērā to, ka Ķekavas novada domes
deputāts Arvīds Platpers ievēlēts 12. Saeimā
un 4. novembrī, dodot svinīgo zvērestu,
ieguva Saeimas deputāta mandātu un līdz
ar to zaudēja deputāta mandātu Ķekavas

Foto: Alise Patmalniece

„...nav grūtāka un arī svētāka amata kā –
būt Celtniekam. Kur sākas celtniecība,
sākas arī jebkuras citas nozares attīstī
ba,” – tā 1989. gada izdevumā par Ķeka
vas pārvietojamo mehanizēto kolonnu
jeb PMK raksta Indriķis Teivāns.

novada domē, A. Platpera vietā uz Ķekavas novada domi tika uzaicināts nākamais
kandidāts no partijas „Tautas kontrole” saraksta– Pēteris Geks.
Vineta Bērziņa

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks teica šādus vārdus: „Senas leģendas vēsta, ka mūsu planētu tur trīs vaļi.
Citas teikas gan apgalvo, ka tie esot trīs
ziloņi un bruņurupucis. Lai kā arī būtu –
zemeslodes balstīšana parasti tiek uzticēta
pašiem stiprākajiem un pamatīgākajiem.
Un, raugoties uz Ķekavas vēsturi pirms 50
gadiem, jāatzīst, ka tolaik arī Ķekava balstījās uz trim stipriem vaļiem – putnu fabriku, kolhozu un pārvietojamo mehanizēto kolonnu jeb PMK. Pateicoties tieši šiem
uzņēmumiem, kuri veiksmīgi strādāja ne
tikai Latvijā, bet tolaik visā Padomju Savienībā, Ķekava no neliela ciematiņa dažu

desmitu gadu laikā izauga par nozīmīgu
un plaukstošu centru”.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
pateicās visiem bijušajiem PMK darbiniekiem par lielo ieguldījumu Ķekavas ciema
veidošanā, bet jo īpaši ilggadējam PMK
vadītājam Indriķim Teivānam. Tā kā bija
dzirdēts nostāsts, ka viens no Teivāna kunga atbalsta punktiem celtniecības objektos
tolaik bijis lietussargs, kas ne jau vienmēr kalpojis par patvērumu no lietus, Ķekavas novada pašvaldības vadītājs PMK jubilejas reizē
viņam simboliski dāvāja jaunu lietussargu!
Ināra Rumbina
Vineta Bērziņa

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu „Rozmarīni”, Krustkalni, Ķekavas novads (kadastra
Nr. 8070 003 0157), 0,0338 ha platībā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, 12. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 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 pirms izsoles iepriekšējā darba dienā plkst.16.00.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2015. gada 9. janvārī
plkst.10.00. Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 2400 EUR (divi tūkstoši
četri simti eiro), izsoles solis – 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro), reģistrācijas maksa –
20 EUR (divdesmit eiro), nodrošinājums – 240 EUR (divi simti četrdesmit eiro).
Atsavināšanas ierosinājumu iesniedzis izsolāmajai mantai piegulošā zemesgabala
īpašnieks.
Pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt izsolāmajai mantai piegulošā
zemesgabala īpašnieki, kura īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB banka, LV62UNLA0050014272800, Ķekavas
novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048491, ar norādi: „Nodrošinājums par zemes
starpgabala „Rozmarīni” izsoli”.
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Aizvadītas otrās Uzņēmēju brokastis

Darbs

„Dominante Park”, Ķekavas nov.,
Ķekavas pag., Saulgoži
Loģistikas uzņēmums

SIA „TRIALTO LATVIA”
sakarā ar darbības paplašināšanos aicina darbā:

Foto: Alise Patmalniece

• biroja administratori;
• kvalitātes kontrolieri;
• preču komplektētāju;
• marķētāju;
• krāvēju;
• marķēšanas iekārtas
operatoru;
• maiņas vadītāju, brigadieri.
Pieejams DARBINIEKU AUTOBUSS.
Pieteikumus ar vēlamā amata norādi lūdzam
sūtīt uz e-pastu darbs@trialtolatvia.lv vai zvanīt
uz tālruni 67791437, vai katru dienu plkst. 8.30
ierasties personīgi „Dominante Park”.

Otrās „Uzņēmēju brokastis”.

„LĀČI” GAIDĪS JŪSU PIETEIKUMU
BRĪVAJĀM VAKANCĒM

PĀRDEVĒJS
Pienākumi:
• nodrošināt uzņēmuma produkcijas
tirdzniecību;
• konsultēt pircējus par preču izvēli;
• veikt preču pasūtīšanu, pieņemšanu,
preču izkārtošanu tirdzniecības vietā.
Prasības:
• pieredze tirdzniecībā un darbā ar klientiem;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• vēlme strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
• godprātīga attieksme pret darbu;
• pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem.
Mēs piedāvājam:
• darbu atpazīstamā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• apmācību;
• apmaksātu obligāto veselības pārbaudi.

KONDITORS

Pienākumi:
• gatavot ikdienas konditorejas izstrādājumus;
• veikt izmantojamo izejvielu pirmapstrādi;
• kontrolēt izejvielu uzglabāšanas termiņus;
• ievērot receptūras un kalkulācijas.
Prasības:
• vēlama izglītība (konditorejas jomā);
• darba pieredze konditora amatā;
• vēlme strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
• godprātīga attieksme pret darbu;
• pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem.
Mēs piedāvājam:
• darbu atpazīstamā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• apmācību;
• apmaksātu obligāto veselības pārbaudi.
Gaidīsim Jūsu CV ar norādi „Pārdevējs” vai
„Konditors” uz e-pastu personals@laci.lv.
Darba laiks: darbs maiņās
Darba vietas: tirdzniecības centrs „A7”, Džutas,
Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem,
kuri būs izturējuši konkursa pirmo kārtu.
Papildu informācija
Tālrunis: 66047555, 27879648 –
Kristīne Krompāne, Personāla daļas vadītāja
E-pasts: personals@laci.lv, www.laci.lv

22. oktobrī Ķekavas novada pašvaldība jau
otro reizi vienkopus aicināja novada uzņē
mējus, lai neformālā gaisotnē iepazīstinātu
ar iespējām piesaistīt finansējumu biznesa
attīstībai. Šim aicinājumam atsaucās vai
rāk nekā 50 novada uzņēmēju.
Atklājot pasākumu, pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja
Astrīda Vītola atzina, ka šāda veida tikšanās ir ļoti vērtīgas kā pašvaldībai, tā arī pašiem uzņēmējiem. Savstarpēja sadarbība
iespējama vairākās jomās. Pašvaldība no
savas puses var piedāvāt atbalstu un konsultācijas, nepieciešamības gadījumā piesaistot profesionāļus, savukārt uzņēmēji ir
tie, kas ar savu darbu veicina visa novada
izaugsmi, radot darbavietas, veicot no-

dokļu iemaksas, stimulējot konkurenci un
vispārēju dzīves līmeņa uzlabošanos.
Pirmais no pieaicinātajiem viesiem ar
prezentāciju par iecerētajām aktivitātēm
plānošanas periodā, kas ilgst no 2014. līdz
2020. gadam, uzstājās Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas
departamenta direktors Edmunds Valantis,
pastāstot par galvenajām nozarēm, kurām iedalīts Eiropas fondu finansējums. Viņš norādīja uz būtiskākajām atšķirībām un ieguvumiem,
salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu.
Latvijā ir tikai aptuveni 200 uzņēmumu, kuri
Eiropas mērogā uzskatāmi par lieliem. Tādēļ arī
lielākā daļa finanšu līdzekļu tiks novirzīti mazo
un vidējo uzņēmumu sektorā. Par vājo posmu
Latvijas uzņēmējdarbībā, ko finansiāli
stimulēs, piešķirot Eiropas fondu finansē-

jumu, E. Valantis minēja inovācijas un uzņēmēju sadarbību ar zinātniekiem. Tāpat
tiks atbalstīti energoefektivitātes pasākumi,
tūrisma jomas attīstība, darbaspēka apmācības, biznesa inkubatori u.c.
Ķekavas novada uzņēmējus ar valsts atbalsta saņemšanas iespējām iepazīstināja
finanšu organizācijas ALTUM Rīgas filiāles
vadītāja Agrita Vagoliņa. ALTUM īsteno sešas kreditēšanas valsts atbalsta programmas,
to skaitā divas ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Savukārt par iespējām
piesaistīt finansējumu nepietiekama nodrošinājuma gadījumā un kredītgarantiju iespējām Ķekavas uzņēmējiem stāstīja Latvijas
Garantiju aģentūras Garantiju un mezanīna
aizdevumu daļas vadītāja Marita Zirne.
Atskatoties uz iepriekšējo Ķekavas novada pašvaldības un uzņēmēju sadarbības
periodu, tika pārrunāta šovasar gūtā pieredze skolēnu nodarbinātībā. Savu labo
pieredzi kolēģiem pastāstīt bija ieradusies
AS „Putnu fabrika Ķekava” personāla daļas vadītāja Aiva Banga. Viņa atzina, ka
sākotnēji bažas raisījis nepieciešamais sagatavojamo dokumentu apjoms. Tomēr šo
jautājumu uzņēmumā izdevies loģiski un
vienkārši sakārtot. Viņa iedrošināja pārējos uzņēmējus iesaistīties šajā pašvaldības
rīkotajā projektā arī nākamajā sezonā.
„Uzņēmēju brokastu” noslēdzošais jautājums bija dzelzceļa līnijas „Rail Baltic”
izveide un iespējamais trašu novietojums
Ķekavas novadā. Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Valts Variks aicināja uzņēmējus aktīvi iesaistīties un izteikt savu
viedokli plānotajās publiskajās apspriedēs
par dzelzceļa līniju izvietojumu.
Inga Auziņa

Uzņēmumu padome realizējusi projektu
Noslēdzies projekts „Iepazīsti savējos
novadniekus”, kuru par Ķekavas novada
pašvaldības nevalstisko organizāciju
projektu konkursā izcīnīto finansiālo at
balstu realizēja biedrība „Ķekavas nova
da Uzņēmēju padome”.
Projekta ietvaros tika organizēts aktīvās atpūtas pasākums „Iepazīsti savējos

2014”, kā arī vairākās vietās novadā biedrības biedri pie sevis organizēja Kaimiņu
dienas.
„Iepazīsti savējos” tika rīkots jau ceturto gadu sadarbībā ar Ķekavas novada
Tūrisma koordinācijas centru. Šogad tas
pulcēja jau vairāk nekā 200 dalībnieku,
kuri startēja 56 komandās auto, velo un
kājinieku grupās, dodoties aizraujošā pie-

dzīvojumā, meklējot un atraktīvos uzdevumos iepazīstot novada uzņēmumus un
tūrisma objektus.
Kaimiņu dienas, kas pulcēja kaimiņus
četrās biedrības biedru dzīvesvietās, savukārt izrādījās lielisks veids, kā sadraudzēties un iepazīt sev tuvākos. Cerams, ka abi
šie pasākumi notiks arī turpmākos gadus!
Zane Ešenvalde

Noslēgumam tuvojas ūdensvada tīklu būvdarbi Ziedonī
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdz
finansētā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta”
ietvaros noslēgumam tuvojas kanalizā
cijas un ūdensvada tīklu būvdarbi cie
matā Ziedonis.
Šobrīd palikuši neizbūvēti pēdējie ūdensvada un kanalizācijas tīklu metri Liliju,
Lefkoju un Dāliju ielā. Lielākajā daļā ielu
Ziedonī ir veikti arī ielu sakārtošanas darbi, tajā skaitā asfalta seguma atjaunošana
Ziedoņa alejā un Vēju un Egļu ielā. Ielu
sakārtošana, cik to atļaus laika apstākļi,
šoruden turpināsies. Ielas un piegulošā
zona pilnībā tiks sakārtota pavasarī, kad
tiks likvidēti arī defekti, kas radīsies ielu

seguma ziemas ekspluatācijas apstākļos.
Kanalizācijas un ūdensvada tīklu būvdarbi Rāmavā rit ne tik veiksmīgi, būvuzņēmējs – pilnsabiedrība „AB-EC” – šobrīd
nespēj iekļauties projekta laika grafikā.
Tomēr ceram, ka turpmāk veiksies labāk
un būvdarbi tiks pabeigti līguma termiņā.
Saprotams, ka, īstenojot projektu rudens–
ziemas periodā, kvalitatīva ielu seguma atjaunošana un zālāju atjaunošana gar ielām
nav iespējama, tādēļ tas tiks darīts pavasarī.
Aicinām iedzīvotājus ciematos Zie
donis un Rāmava savlaicīgi saņemt teh
niskos noteikumus pieslēgumam kanali
zācijas un ūdensvada ielu tīklam! Pieslēgumu iespēju droši varam solīt no 2015.
gada aprīļa.

Atgādinām, ka projekta realizācijas laikā (līdz 2015. gada 31. decembrim) atsevišķa samaksa par pieslēgšanos ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem nav paredzēta.
Ar pieslēgšanās kārtību iespējams
iepazīties SIA „Ķekavas nami” birojā
Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā,
un interneta vietnē www.kekavasnami.lv.
Papildu informācija pa tālr. 29255787
(SIA „Ķekavas nami” galvenais inženieris
Jānis Freibergs) vai pa tālr. 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts).
Juris Firsts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Vai Ķekavas vidusskolēni ir gatavi rītdienai?

Par iesaistīšanos projektā atminas Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka:
„Skolu direktoru kursos mums bija uzdots
mājasdarbs par inovāciju ieviešanu izglītības iestādē. Tā kā Ķekavas novada pašvaldība bija piešķīrusi aptuveni 10 tūkstošus
eiro trīsdesmit planšetdatoru iegādei, mājas darbs bija par to izmantošanu mācību
procesā. Šī ideja lieliski sasaucās ar projekta „Gatavi rītdienai!” mērķi, un tā Ķekavas
vidusskola kļuva par projekta dalībnieci.”
Izglītības inovāciju pilotprojekta „Gatavi rītdienai” prezentācija un atklātā stunda
notika 22. oktobrī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, un tajā piedalījās Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš, novadu domes
priekšsēdētāji, izglītības iestāžu vadītāji un
skolēni.
Uzrunājot klātesošos, Ķekavas novada
domes priekšsēdētājs Valts Variks uzsvēra:
„Šobrīd, 21. gadsimtā, modernās informācijas tehnoloģijas mums ir visapkārt – gan
mājās, gan skolā, gan darbā. Un bez tām
mēs vairs nevaram iedomāties savu dzīvi.

Foto: Vineta Bērziņa

Uz šo retorisko jautājumu gatavi atbil
dēt 29 Ķekavas vidusskolas 10. klases
audzēkņi, kuri kopā ar pedagogiem pie
dalās uzņēmumu „Microsoft Latvia” un
„Latvijas Mobilais Telefons” pilotprojek
tā „Gatavi rītdienai!”. Kopumā projektā
iesaistījušās piecas Latvijas skolas, un
Ķekavas vidusskola, izrādot iniciatīvu,
ir viena no tām.

Projekta dalībnieki kopā ar Valsts prezidentu A. Bērziņu.
Taču informācijas tehnoloģijas ne tikai
atvieglo mūsu ikdienas gaitas, bet arvien
vairāk patērē mūsu laiku. Tādēļ ir ļoti svarīgi prast un mācīties tās izmantot lietderīgi savai pilnveidei.”
Projekta mērķis ir parādīt, kā jaunākās
tehnoloģijas jēgpilni un efektīvi var integrēt
Latvijas izglītības iestādēs, nodrošinot izglītības kvalitātes celšanu, skolēnu iesaistīšanos un ieinteresētību, kā arī skolēnu drošību un personisko datu neaizskaramību.

Šis projekts pakāpeniski tiek ieviests piecās skolās – Ķekavā, Liepājā, Siguldā,
Ventspilī un Daugavpilī, un tā ietvaros paredzēts aprīkot ar planšetdatoriem dažādu
vecumposmu klases šajās skolās (1.–5.
klase, 6.–9. klase un 10.–12. klase).
Projekta laikā Ķekavas vidusskolas
10. klases audzēkņi savā mācību procesā
līdztekus tik ierastajām mācību grāmatām
izmanto pašvaldības finansētos planšetdatorus. Lai apgūtu to iespējas, pedagogiem
vasarā notika apmācības, un zināšanu ieguve turpinās – vienu reizi mēnesī projekta organizatori nodrošina apmācības, bet
papildu zināšanas vienreiz nedēļā sniedz
izglītības iestādes informātikas skolotāja.

Projekta atklātajā stundā „Latvijas
Mobilā Telefona” pārstāve atzina, ka projekts aizsācies pirms gada, kad Valsts prezidents bija devies ārvalstu vizītē uz ASV,
un ka bez skolotāju un skolas vadītāju entuziasma šādu projektu nebūtu iespējams
īstenot. „Ir svarīgi, lai darbs būtu kopīgs, lai
skolotājs prastu izmantot šīs informācijas
tehnoloģijas, jo projekta mērķis ir jēgpilni
integrēt informācijas tehnoloģijas mācību
procesā.” Viņa norādīja, ka mūsdienās ir
būtiski orientēties nevis uz zināšanām, bet
prasmēm atrast informāciju un to analizēt,
prasmēm komunicēt, dalīties ar šo informāciju un pieņemt savstarpēju lēmumu.
Vineta Bērziņa

Tikšanās par Ķekavas parku

Skolēni kopā ar Ķekavas novada domes priekšēdētāju veidojot darba grupas prezentāciju.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzī
votājus un interesentus 20. novembrī
plkst.18 uz Doles Tautas namu, lai iepa
zītos ar Ķekavas parka Tehniskā projekta
izstrādes procesu.
Iecere parka izveidei Ķekavā atbalstīta jau
2013. gadā, pa šo laiku notikusi teritorijas izpēte un analīze no kultūrvēsturiskā viedokļa,
veikts ainaviskais novērtējums, noteiktas vērtīgākās skatu līnijas, analizēti kustības maršruti
un iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz aktivitātēm

Veicinās izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām
Oktobra beigās Ķekavas novada pašval
dības delegācija piedalījās ES program
mas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Part
nerība Eiropā – kopējās saknes un iegu
vumi” aktivitātēs Bordesholmā Vācijā.
Pašvaldības delegācijas sastāvā bija Ķekavas vidusskolas pārstāvji un skolēni, pārstāvji no Ķekavas Mūzikas skolas, trim nevalstiskajām organizācijām – Ķekavas un
Bordesholmas sadraudzības biedrības, Ķekavas pensionāru biedrības „Polārblāzma”
un Doles saviesīgās biedrības.

Projekta īstenošanā piedalījās partneri
no trīs valstīm – Ķekavas novada pašvaldība (Latvija), Bordesholmas (Vācija) pašvaldība un Gostinas (Polija) pašvaldība.
Abas ārvalstu pašvaldības ir Ķekavas novada sadraudzības pašvaldības, ar kurām
noslēgti sadarbības līgumi.
Projekta mērķis bija aktivizēt izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, aktivizēt internacionālo dialogu, kopējo Eiropas vērtību izpratni, pilsoņu līdzdalību ES
demokrātijā. Visi iepriekšminētie mērķi
tika sasniegti, darbojoties četrās darba

grupās – vēsture, valoda, kultūra un virtuve.
Katras darba grupas uzdevums bija atrast kopējo, kas vieno trīs projektā iesaistītās valstis.
Rezultāti bija pārsteidzoši – izdevās
atrast un izzināt daudz kopēja visu trīs
valstu vēsturē, kultūrā, virtuves mākslā
un it īpaši valodā. Pēc projekta rezultātu
apkopošanas tiks izdota kopējo izteicienu
brošūra, recepšu kalendārs, tiks veiktas
vēstures un kultūras piezīmes.
Projekts bija liels ieguvums ne tikai
projekta dalībniekiem, bet arī sabiedrībai
kopumā, jo projekta rezultāti tiks izplatīti

un relaksācijas iespējām, kā arī veikts bioloģiskās daudzveidības novērtējums un uzmērīta
augstas detalizācijas topogrāfija.
Septembrī pašvaldībā tika noslēgts
līgums ar SIA „Baltex Group” par parka
tehniskā projekta izstrādi, tāpēc šobrīd
aicinām iepazīties un izteikt viedokli par
projekta skiču stadiju. Iesniegt pašvaldībā
savu viedokli par projekta skiču stadiju varēs vēl līdz 26. novembrim.
Vides un labiekārtošanas daļa
plašam sabiedrības lokam visās trīs partnervalstīs – Latvijā, Vācijā un Polijā. Projekta gaitā ir radušās idejas arī rezultātu
tālākai izpētei citu projektu ietvaros.
ES programmas „Eiropa pilsoņiem”
projekta „Partnerība Eiropā – kopējās
saknes un ieguvumi” galvenās aktivitātes
tika īstenotas Bordesholmā (Vācijā) no
2014. gada 26. oktobra līdz 1. novembrim.
Augustā, septembrī un oktobrī dalībnieki
no katras valsts pētīja un sagatavoja prezentācijas par katru no tēmām (vēsture, valoda, kultūra un virtuve), ko prezentēt darba
grupās Bordesholmā. Projekts tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondiem.
Kristīne Krauze
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Vides ilgtspējība ir mūsu atbildība

Turcija ir slavena ar savu viesmīlību un
eksotiku, un to Ķekavas vidusskolas pārstāvji baudīja sešu dienu garumā. Pirmajā
dienā tika apmeklēta Stambula un apskatītas tādas vietas kā Topkapi pils, Aija
Sofijas katedrāle, sultāna Ahmeda mošeja,
arheoloģiskais muzejs un Lielais Bazārs.
„Tas bija mans pirmais ceļojums uz Āziju,”
stāsta projekta dalībniece Paula Jurģe,
„un tā bija lieliska pieredze, jo ir aizraujoši iepazīt citas valstis, tradīcijas, kultūru.
Ekskursija pa Stambulu bija mana mīļāka
ekskursija.”
Otrās dienas naktī projekta dalībnieki
sasniedza brauciena galamērķi – pilsētu
Biga, kas atrodas Canakkale rajonā. Viesus
uzņēma Turcijas Biga Mehmet Akif Ersoy

Foto No Ķekavas vidusskolas arhīva

Ķekavas vidusskolas skolotājas Jūli
ja Nazarova, Ludmila Teka un Zigrīda
Smagiņa, kā arī skolēni Aivars Ozoliņš,
Paula Jurģe un Sandis Krūmiņš „Come
nius” projekta ietvaros oktobrī viesojās
Turcijā. „Comenius” projekts „Vides
ilgtspējība ir mūsu atbildība” ilgst jau
otro gadu, un šis bija ceturtais brauciens
uz sadarbības valstīm.

Ķekavas vidusskolas pārstāvji projekta ietvaros Turcijā.
Anadolu Lisesi partnerskolā, kur skolēni
prezentēja savus darbus, stāstot par vietējo ekoloģisko kompāniju apmeklējumiem
un vizītēm pie savu reģionu ekoražotājiem. Te viesi labprāt izmantoja arī iespēju

izmēģināt EBRU gleznošanu, kas ir īpaša
turku gleznošanas tehnika uz ūdens virsmas. Tika radīti daži tiešām neatkārtojami
darbi.
Trešā diena tika veltīta ekskursijām

uz divām ekoloģiski draudzīgām kompānijām – metālapstrādes rūpnīcu, kura
lepojas ar vairākiem Eiropas līmeņa
sertifikātiem, kas piešķirti par videi nekaitīgu darbību, un biogāzes kompāniju, kur
mēslojuma un enerģijas ražošanā izmanto
dzīvnieku un putnu mēslus.
Savukārt vizītes pēdējā dienā projekta
dalībnieki devās ekskursijā uz Asosu un
Troju, lai apskatītu senās drupas un iedziļinātos antīkajā vēsturē, kā arī uz brīdi
atgrieztos vasarā, jo laika apstākļi šajā
dienā lutināja – bija pārsteidzoši silts un
saulains.
Kopumā brauciens bija iespaidiem
bagāts. Skolēni bija ļoti apmierināti ar
savām viesģimenēm un ieguva jaunus
draugus. Turpretī skolotāji baudīja turku
mūziku un izmēģināja dažas turku dejas
skolotāju vakarā.
„Šis ceļojums man bija liels notikums,
un to es atcerēšos visu mūžu. Turklāt tā
bija pirmā reize, kad lidoju ar lidmašīnu.
Esmu pateicīgs „Comenius” projektam un
saviem skolotājiem par šo braucienu,” atzīst projekta dalībnieks Sandis Krūmiņš.
Jūlija Nazarova

22. oktobrī Ķekavas novada pašvaldības
pārstāvji viesojās Aizsardzības ministri
jā, lai tiktos ar Beļģijas Karalistes ārkārtē
jo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Franku
Arnautsu (Frank Arnauts) un pārstāv
jiem no Aizsardzības ministrijas. Sarunu
galvenā tēma bija turpmākās sadarbības
iespējas ar Beļģijas pašvaldību Ipru.
Ipra ir pirmā vieta Eiropā, kur Pirmā pasaules kara laikā Rietumu frontē vācu karaspēks pretinieka nonāvēšanai izmantoja
indīgo gāzi iprītu (no tā arī ir cēlies šīs vielas
nosaukums). Savukārt fosgēna gāzi kā
masu iznīcināšanas ieroci vācieši izmantoja Austrumu frontē – vēsturiskajās cīņās
Nāves salā, kur dzīvību zaudēja aptuveni
170 karavīru.
2013. gadā toreizējais aizsardzības
ministrs Artis Pabriks vērsās pie Beļģijas
vēstnieka Rīgā ar iniciatīvu sadarboties

Eiropas sabiedrības izpratnes veicināšanā
par mūsu kopējo vēsturi, kā galveno tēmu
izvirzot masveida iznīcināšanas ķīmisko
ieroču postošās ietekmes skarto reģionu
sadraudzību.
Šobrīd starp abām valstīm panākta
vienošanās par divu pasākumu īstenošanu. 2015. gada aprīlī Iprā notiks vairāki
Pirmā pasaules kara atcerei veltīti pasākumi, tostarp – starptautiska konference.
Tajā piedalīsies delegācija no Latvijas, kuras sastāvā būs arī Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji. Savukārt gadu vēlāk,
atzīmējot Pirmā pasaules kara kauju
Nāves salā simtgadi, plašu programmu
plāno īstenot Latvijas puse.
Ķekavas novada pašvaldība izrādījusi
gatavību aktīvi iesaistīties sadarbības projektos, kas skar novada teritorijā esošo
vēsturisko objektu – Nāves salu.
Inga Auziņa

Publicitātes foto

Pašvaldība vienojas par sadarbību ar beļģiem

Tiekoties Aizsardzības ministrijā.

Turpina popularizēt pilsoniskās iniciatīvas
Biedrība „Solis tuvāk” atkārtoti ieguvusi
finansējumu programmā „Eiropa pilso
ņiem”, lai arī 2014. gadā turpinātu pērn
aizsākto „Eiropas pilsoniskās sabied
rības resursu centrs – Latvija” darbību.
Šogad starptautiskā projekta aktivitā
tēm ir pievienojušies vairāki partneri –
biedrības no Bosnijas un Hercegovinas,
Horvātijas, Melnkalnes un Serbijas.
Lai turpinātu popularizēt iespēju realizēt
pilsoniskās iniciatīvas, izmantojot prog-

rammas „Eiropa pilsoņiem” finansējumu,
katra valsts ir novadījusi informācijas dienas un apmācību semināru. Biedrība „Solis tuvāk” šogad dalībniekus pulcēja Siguldā 25.–27. augustā, kad 50 dalībniekiem
bija iespēja uzzināt jaunāko informāciju
par projektu iesniegšanas termiņiem, galvenajām prasībām jaunajā programmas
darbības periodā līdz 2020. gadam.
Atgādinām par pieteikšanās termiņiem finansējumam:
1. darbība. Eiropas vēstures piemi-

ņas pasākumi (European Remembrance):
2015. gada 1. marts.
2. darbība. Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic
Engagement and Civic Participation):
2.1. Pašvaldību sadraudzība (Town
Twinning): 2015.gada 1. marts un 1. septembris;
2.2. Pašvaldību tīklojumi (Networks of
Towns): 2015. gada 1. marts un 1. septembris;
2.3.Pilsoniskāssabiedrībasprojekti(Civil
Society Projects): 2015. gada 1. marts.

Biedrība „Solis tuvāk” aicina sekot
līdzi informācijai biedrības interneta vietnē
www.solistuvak.lv, aktīvi iesaistīties turpmākajos semināros vai projektos, kļūt
par mūsu partneri, aizpildot reģistrācijas
veidlapu „Eiropas pilsoniskās sabiedrības
resursu centra –Latvija” interneta vietnē
www.ecrc-lv.com, sadaļā „Partneri”.
Konsultācijas aicinām pieteikt pa tālruni 20619713.
Linda
Znotiņa
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Ķekavas ambulancei un aptiekai – 40 gadu jubileja
Mediķa profesija vienmēr ir un būs viens
no svarīgākajiem amatiem, jo veselība ir
mūsu augstākā vērtība un mediķu sūtība –
to palīdzēt saglabāt.

Pateicība
Foto: Alise Patmalniece

Ķekavā nu jau 40 gadus par iedzīvotāju veselību sardzē stāv Ķekavas ambulance un
aptieka, tādēļ 18. oktobrī Ķekavas kultūras
namā pulcējās gandrīz visi esošie un bijušie
mediķi un farmaceiti.
Mediķi un farmaceiti laiku laikos ir
bijuši lielā cieņā ar savu gudrību, ar spēju
sniegt palīdzību. Tik bieži saņemam vēlējumos stipru veselību, un tieši šie cilvēki
ir tie, kuri mums palīdz, mierina un dod
padomu. Ar savām praktiskajām un teorētiskajām zināšanām, ar sirds siltumu Ķekavas mediķi un farmaceiti sniedz mums
visdārgāko – veselību.
Ķekavas ambulancē un aptiekā vienmēr sagaida ar siltu smaidu, vienmēr
paskaidro un izskaidro to, kas mūsu vārdu
krājumā ir tik svešs.
18. oktobra pasākumā tika godināti
ilggadējie medicīnas darbinieki, kas lielu
daļu savas dzīves veltījuši mediķa darbam.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Valts Variks pasniedza pašvaldības Atzinības rakstu ilggadējām aptiekas un ambulances darbiniecēm Laimdotai Dundurai,

Ķekavas novada pašvaldības telpās, līdz
beidzot tikusi pie pastāvīgām mājām, kur
turpina aktīvi darboties arī šodien. Šeit
viss ir vienuviet – gan ambulance, gan
aptieka vienā ēkā.
Pasākumu ar priekšnesumiem pagodināja operdziedātāja Sonora Vaice ar
vīru Normundu Vaici, Ķekavas novada
sporta skolas mākslas vingrotājas, Ķekavas meiteņu vokālais ansamblis „Jūti” un
diriģente Inga Lagzdiņa ar aktieri Mārci
Maņjakovu.
Alise Patmalniece

Atzīmējot Ķekavas ambulances un aptiekas 40 gadu jubileju.
Rutai Jansonei, Ingerai Bērziņai, Aijai
Valainei, Vilhelmīnei Kļavai, Rudītei
Iesalniecei, Leokādijai Barinckai un Britai
Lejniecei par ieguldījumu veselības aprūpes nozarē. „Ar savu darba un cilvēkmīlestību jūs esat apliecinājušas uzticību šai
cēlajai profesijai jau 40 gadus, un iedzīvo-

tāji to no sirds ir novērtējuši,” uzrunājot
medicīnas darbiniekus, uzsvēra V. Variks.
Pasākuma laikā tika sniegts arī neliels
ieskats vēsturē, izrādās, savulaik ambulance
atradusies divistabu dzīvoklītī, pēc tam
pārcēlusies uz citu, nedaudz lielāku. Kādu
laiku ambulance ir pabijusi arī pašreizējās

Mediķu un farmaceitu vārdā vēlos
pateikties par svētkiem, kurus atzīmējām šā gada 18. oktobrī, kad Ķekavas
ambulances ēka svinēja 40 gadu jubileju.
Pateicamies Ķekavas novada pašvaldībai, kultūras darbiniekiem, māksliniekiem un idejas autoram par ļoti sirsnīgo
pasākumu, kad varējām atcerēties ambulances un aptiekas vēsturi, priecāties
par atkalredzēšanos ar kolēģiem un
vienkārši atpūsties!
Daiga Āboltiņa,
Ķekavas ambulances direktore

Jauna pieredze - lamu terapija
Iespējams, ne visi zina, ka Ķekavas
novadā mīt arī lamas. Taču Ķekavas die
nas centra „Gaismas iela” klientiem ar
šiem eksotiskajiem dzīvniekiem ir iz
veidojusies pat īpaša draudzība – kopš
šā gada septembra viņi lamas regulāri
apciemo un ved pastaigās pa minizoo
dārzu „Ķekaviņas līči”.

Publicitātes foto

Lamu dzimtene ir Dienvidamerika, un tās
ir bara dzīvnieki, kam patīk sabiedrība.
Pieaugusi lama sasniedz 160–180 cm augstumu, sver 130–200 kg, to dzīves ilgums
sasniedz 20–25 gadus.
Lai arī ikdienā šo vārdu bieži neizman-

tojam un tas varētu likties pārāk skaļš, tomēr šai gadījumā ir vērts pieminēt lamu
terapiju un zooterapiju vispār. Tas ir process, kura laikā dzīvnieks darbojas kā cilvēka biedrs, tādējādi pozitīvi ietekmējot
cilvēka veselību, nostabilizējot viņa fizisko
un emocionālo stāvokli. Dzīvnieks ir kā
atbalsta elements terapijas procesā. Darbā ar dzīvnieku tiek veicinātas mehāniskās darbības, jušanas, izziņas, sociālās un
emocionālās prasmes, kas uzlabo cilvēka
mobilitāti, māca neatkarīgu rīcību un lēmumu pieņemšanu, dod pārliecību par
savām spējām. Darbs ar dzīvniekiem ir
nebeidzama mācīšanās un saskarsmes vei-

Pastaigā ar lamām

došana. Soli pa solim tiek veidots kontakts
ar dzīvnieku, tiek iegūta jauna pieredze.
Tajā pašā laikā tiek stimulēta gan verbālā
komunikācija, izmantojot dzīvniekus un
sarunas ar tiem, gan arī neverbālā komunikācija – vērojot dzīvnieku ķermeņa valodu. Tādējādi tiek veicināta spēja atklāt
savas jūtas un ieklausīties otrā.
Lamu terapija iekļauj ļoti ciešu kontaktu ar dzīvnieku – glāstīšanu, barošanu
no rokas, apskaušanu un došanos īsākā vai
garākā pastaigā. Ļoti būtiska terapijas daļa
ir individuāla kopīgā laika pavadīšana ar
dzīvnieku, tādējādi sekmējot uzticēšanos,
atbildības sajūtu un savu spēju apliecināšanu, kā arī pāru un grupu saliedēšanos.
Lamu mierīgā un klusā daba arī cilvēkos iedveš mieru, ko pastiprina lamu
vilnas terapeitiskās īpašības, kas palīdz
noņemt stresu. Apmācītas lamas un alpakas var pat ņemt līdzi uz slimnīcām, pansionātiem un citām aprūpes un terapijas
iestādēm.
Lamas ir pārāk mazas, lai uz tām jātu,
taču, turot aiz pavadas, tās var vest pastaigā.
Stāsta Zigurds: „Sajūta ir mazliet līdzīga
kā vedot pastaigā suni, tikai lama ir krietni
lielāka. Tā kā man citādi būtu slinkums
staigāt, tas ir labs veids, kā izkustēties. Vedot pastaigā, vienmēr piedomāju, kā labāk
izvadāt. Vakarā pēc šādas pastaigas labi nāk
miegs. Lai gan lamas ir savvaļas dzīvnieki,
viņas ir mierīgas un diezgan prognozējamas. Barojot no rokas, var sajust, cik mīkstas ir lamas lūpas – kā no samta. Tā ir tik
laba sajūta! No svešiem suņiem es daž-

kārt baidos, bet no lamām bailes neizjūtu
nemaz. Man gan viņas asociējas ar aitām,
sajūtas kā bērnībā laukos – līdzīga smarža,
mīksta vilna, kad paglauda.”
Arī Jūlija labprāt dalās savos iespaidos:
„Vienu no lamām sauc Rūdis. Man ir sajūta, ka nevis es viņu vedu, bet viņš ved
mani, bet, kad es Rūdim kaut ko saku, viņš
mani jau klausa. Ļauju viņam paēst zāli,
un tad ejam tālāk. Mēs lamas arī barojam
ar speciālo barību. Lamas ir labas, draudzīgas, viņas var paglaudīt, samīļot. Ar
lamām jūtos pat drošāk nekā ar suni.”
Tā kā lamu dzimtenē Andu kalnos
nereti mēdz būt stiprs sals, arī Latvijā
mītošās lamas no aukstuma nebaidās – tās
sargā biezais kažoks. Pat vislielākajā salā
lamas labprāt dodas ārā – pastaigājas un
vārtās sniegā.
„Ķekaviņas Līči” nav vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīt lamas. Īpaši attīstīts
šis terapijas veids ir „Rakšos” netālu no
Cēsīm.
Savukārt oktobra beigās ciemojāmies
Salaspils dienas centrā, kur iepazināmies
arī ar kanisterapiju jeb suņu terapiju.
Divi lieli, skaisti un bezgala draudzīgi,
pacietīgi, gudri suņi sava saimnieka uzraudzībā ļāvās gan glāstīšanai un ķemmēšanai, gan rotaļām. Šim terapijas veidam
suņi tiek speciāli piemeklēti, apmācīti un
sertificēti.
Par iespēju dienas centra klientiem doties pastaigās ar lamām sakām paldies minizoo saimniekam Igorim Malinauskam!
Antra Martinsone
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Šogad jau trešo gadu norisinājās Ķekavas novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums „Zelta
valsis”, kurā tika sumināti pieci pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu: Velta un Indulis
Strazdiņi, Anna un Aloizs Lukšas, Rita un Jevgēņijs Zeļeņini, Vizma un Arvīds Blāži, Skaidrīte un
Jānis Kovaļenko.
Tas bija aizkustinošs brīdis gan Zelta pāriem, gan viņu tuviniekiem, jo visa uzmanība un pateicība par
ģimenes vērtību turēšanu godā tika veltīta tieši šīm stiprajām novada ģimenēm.
Ķekavas kultūras namā valdīja sirsnīga un mīlestības piepildīta atmosfēra – ģimenes, kas izstaro
vitalitāti un stabilitāti ne tāpēc, ka dzīvojušas mūžīgā laimē un saticībā, bet gan tāpēc, ka caur grūtībām
un negaisiem spējušas atrast reizēm zudušos puzles gabaliņus un joprojām būt kopā – ar smaidu par
skaistām atmiņām, padarīto un piedzīvoto.
Zelta pāriem šampanieti pirmajam kāzu tostam dāvāja šī pasākuma ilggadējs atbalstītājs – veikals
„Alko Outlet” no tirdzniecības centra „Liiba” Ķekavā, savukārt biedrība „Sidrabaine” atbalstīja Zelta
pāru iemūžināšanu videolentē. Paldies novadniekam Edgaram Varaņickim par pasākumu vadīšanu!
Alise Patmalniece

Foto: Juris Ķilkuts

Rita un Jevgēņijs Zeļeņini
(50 kopdzīves gadi)

Vai varat iedomāties, ka pirms 50 gadiem Rāmavā bijuši
lieli zirgu staļļi un zirgi tā skaisti pa Olekti vesti uz Daugavu
peldināt? Nu, gluži kā filmā „Purva bridējs”, kur zirgu
puiši peldināja muižas kunga zirgus. Tajos laikos Rāmavā katram priekšniekam arī bijis zirgs, nevis mašīna. Ar
zirgu viņi braukuši savās amata darīšanās.
Cik romantiski! Tās ir tik skaistas atmiņas par ziedošām Rāmavas pļavām, augļu dārziem, muižas parku un
skaisto jaunību, ko atceras Rita un Jevgēņijs.
Jevgēņijs ir īstens Rāmavas zēns, kaut arī dzimis Krievijā –
Ļeņingradas apgabala Lugā. Kāpēc tā? Jevgēņijs teic, ka
viņa vectēvs no Stelpes puses bijis šiverīgs vecis un braucis
uz Krieviju laimes meklējumos, jo zeme latvietim no laiku
laikiem bijusi lielākā vērtība.
Bet Jevgēņija laimes zeme vienmēr ir bijusi Latvija, jo
te dzimusi un augusi viņa likteņa lemtā Rita. Ne gluži
Rāmavā, bet pavisam netālajā kaimiņu ciemā Bišumuižā,

kur abi kopā sākuši skolas gaitas Gulbju
ielas skolā. Abi teic, ka tad gan vēl neesot
viens otrā ieskatījušies. Tā pa īstam viņus kopā savedis motokross Biķernieku
trasē un kopīgs mājupceļš nevis trolejbusā vai autobusā, bet smagās mašīnas
kravas kastē. Pie abu atkalredzēšanās un
liktenīgās tikšanās sava loma bijusi arī
Ritas brālim.
Un tā 1959. gada oktobrī Katlakalna Tautas
namā slēgta Ritas un Jevgēņija laulība,
savukārt, skanot Torņakalna baznīcas kāzu
zvaniem, viņi savu mīlestību apliecinājuši un
laulības zvērestu devuši Dieva priekšā.
Pēc tam svinētas lustīgas kāzas Rāmavā ar
daudziem viesiem, īstiem muzikantiem un
bagātīgiem kāzu galdiem. Rita teic, ka viņu kāzās bijuši vai visi rāmavieši, daudzus viņa pat
nepazinusi, bet, tā kā kāzas rīkojuši vecāki, aicināti arī visi kaimiņi.
Kad kāzu alus bija aizputojis un kvēlais
„rūgts!” izskanējis, sākās kopīga dzīve, kopīgi laimes un rūpju mirkļi. Dzima bērni – dēls Uldis un
meita Inga. Rāmavas dzīvoklītī kļuva par šauru,
tādēļ ģimene pārcēlās uz dzīvi pāri Daugavai –
Ķengaragā.
Rita audzina bērnus un strādā bērnudārzā par
audzinātāju, bet Jevgēņijs ir tālsatiksmes autobusa
šoferis. Ir ļoti grūti un nogurdinoši doties tālu
prom no ģimenes, bet reizē arī ļoti interesanti, jo
krustu šķērsu izbraukāta bijusī Padomju Savienība
un tik daudz redzēts.
Vēlāk Rita darbu bērnudārzā nomaina pret darbu
farmācijas firmā „Grindeks”, lai nopelnītu lielāku
pensiju.
Un tad nāk mazbērni – mazmeitiņas Zane un
Signe – tik ļoti gaidītas un mīlētas. Zane arī bija tā,
kura pieteica vecvecākus Zelta kāzu pasākumam.
Diemžēl dzīve nelutina tikai ar prieka un laimes
brīžiem. Abu acis kļūst skumjas, pieminot pārāk
agri zaudēto mazdēliņu.
Bet nu Rita un Jevgēņijs no Rīgas ir atkal atpakaļ
viņu tik mīļajā Rāmavā, kur kopā ar viņiem dzīvo
mazmeita Zane.
Tai saulainajā septembra pēcpusdienā viņi tikai
uz mirkli bija iegriezušies dzīvoklī, jo visa vasara
aizritot Ziedonī, kur kopīgi uzcelta vasaras māja,
viss pašu izaudzēts un ar mīlestību kopts. Un puķes,
puķes – Ritas kundzes lepnums. Ar draugiem, radiem un saviem mīļajiem tur tiek svinēti dārza svētki un visas jubilejas.

Velta un Indulis Strazdiņi
(52 kopdzīves gadi)

Ja Veltas un Induļa Strazdiņu dzīvi vajadzētu aprakstīt vienā vārdā, tas
būtu... motocikls, gluži kā viens no pirmajiem Imanta Ziedoņa dzejoļu
krājumiem. Kāpēc tieši motocikls, to viņi paši zina vislabāk: Veltai tas bija
satiksmes līdzeklis, Indulim – modinātājs, Veltas tēvam – pārdzīvojums,
turpmākajos gados – kravas transports.
Un kā tas viss sākās? Abi jaunie Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
studenti – Velta tikko saņēmusi diplomu kā jaunā agronome, bet Indulis vēl
pēdējā kursa students – satikušies Tukuma rajona Tumē, kur Velta norīkota
darbā dārzniecībā, bet Indulis zootehniķa praksē. Ātri vien Indulis ievērojis
ņipro un sprigano meiteni no dārzniecības.
Indulim piemitusi arī īsta kavaliera viltība, uzaicinot Veltu uz teātri kopā
ar grupu. Izrādījies gan, ka grupa ir tikai viņi divi vien un ceļš ar kājām 6 km
garumā turp un atpakaļ. Tā viss arī sācies. Iepazinušies aprīlī, ātri sapratuši,
ka viens otram ir likteņa lemti, un 1963. gada 31. decembrī, jaunu dzīvi sākot,
„vienoti iegājām, draugs”, lai kopā aizstaigātu līdz Zelta kāzām un tālāk.
Sākumā kopdzīve ritējusi kopā ar Veltas vecākiem, bet tad jaunais pāris
dodas savas ligzdiņas meklējumos. Ceļš viņus atvedis līdz Ķekavai, un nu par
pilntiesīgiem ķekaviešiem viņi sevi sauc jau 42 gadus.
Indulis strādā Ķekavas kolhozā par zootehniķi, bet Velta – kultūras un
novadpētniecības darbā. Velta gan teic, ka Indulis pēc savas būtības ir vairāk dārznieks nekā zootehniķis, jo augu latīniskie nosaukumi no viņa mutes
skanot kā poēzija. Izrādās, Indulis Bulduru dārzkopības tehnikumā ir apguvis
arī dārznieka profesiju.
Viņu laulībā dzimuši trīs bērni: vecākais dēls Vents, vidējais Kaspars un
meita Zane. Nu jau ir arī trīs mazbērni, ar kuriem Veltai un Indulim ir īpašas
attiecības.
Velta un Indulis ir ļoti lieli dziedātāji. Indulis kopš pašiem pirmsākumiem
ir dziedājis Ķekavas jauktajā korī „Mozaīka” un vēl pirms tam Bulduros
vokālajā ansamblī, savukārt Veltas kundzes mūža aizraušanās ir vēsture. Viņa
pat nodibinājusi Ķekavas novadpētniecības muzeju un strādā tur vēl šodien.
Apbrīnojami ir tas, ka Veltas kundze, būdama jau cienījamos gados, Latvijas Universitātē beigusi vēstures maģistrus un sarakstījusi divas grāmatas –
„Ķekava. Laiki un likteņi: Tāmurgas leģendas” un „Ķekava. Laiki un likteņi:
1905. gads”. Par to viņa ir bezgala pateicīga savam Indulim, jo bez vīra sapratnes,
iejūtības un atbalsta tas nebūtu iespējams.

Zelta pāri 9

Ķekavas Novads 2014. gada 11. novembris

„Aizver acis, kad esmu tev tuvu klāt,
Apliec rokas man apkārt, lai varam mūsu deju sākt,
Tad piekļauj mani ciešāk un nelaid, nelaid prom,
Lai dzirdu tavus sirdspukstus un tavu elpu jūtu.
Apliec man rokas un noturi tā, lai es sajustos drošumā,
Apliec man rokas un neteic nekā, man vajag tuvuma divatā.
Apliec man rokas un dejosim valsi caur skurbām Jāņu naktīm,
Caur rudens lapkrišiem un ziemas puteņiem,
Caur gadiem, caur dzīvi, caur likteni.”
Anna un Aloizs Lukšas
(60 kopdzīves gadi)

Anna – jauna, skaista, strādīga zemgaliete no Ilūkstes
pagasta, bet Aloizs – latgalietis no zilo ezeru zemes. Viņi abi
ir dzīvi un spilgti tā laika un sistēmas liecinieki.
Aloizs pavisam jauns zēns 18 gados iesaukts Padomju armijā, kara laikā divreiz ievainots – Kurzemē un Rīgas atbrīvošanas laikā. Viņa tēvs savukārt gājis bojā Salaspils koncentrācijas nometnē. Varbūt tieši tāpēc mūsu sarunā par dzīvi ir
pārāk maz romantikas, bet daudz tiešuma. Abi iepazinušies
darbā – kopā strādājuši vienā tipogrāfijā. Aloizs kā sava darba
kārtīgs lietpratējs bijis uzkalpojies par meistaru un vērojis savus
darbiniekus, cik čakli un labi darba veicēji tie ir. Un īpaši viņam
acīs un sirdī iekritusi jaunā un strādīgā Anna.
Jautāti par romantiskākajiem mirkļiem, viņi abi min Oktobra svētku un 1. maija demonstrācijas 11. novembra, toreiz
Komjaunatnes, krastmalā Rīgā, kad visi kopā ar darba biedriem
tajās piedalījušies. Arī kāzas svinētas kopā ar darbabiedriem un
pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem. Abu darbs vairākkārt novērtēts ar valdības apbalvojumiem, un arī dzīvoklis Valdlaučos
piešķirts par labu darbu. Darbs ir bijis viņu līdzgaitnieks jau no
bērnu dienām, jo abi nāk no lielas – Anna sešu bērnu, bet Aloizs
septiņu bērnu – ģimenes.
Annas un Aloiza kopdzīvē dzimuši divi dēli – Ivars un Andris,
kuriem nu jau sen pašiem savas ģimenes. Ivara ģimenē meita
Dace un dēls Jānis, Andrim – dvīnītes Ieva un Ilze, dēli Miķelis
un Gunārs. Jautāta par vedeklām Silviju un Signi, Annas kundze
nešauboties atbild: „Labas!”
Jautājot par vaļaspriekiem, mēs esam patīkami pārsteigti, izrādās,
Aloizs ir kaislīgs valsts simbolikas kolekcionārs. Ģerboņi, karogi,
ordeņi – tas viss ir Aloiza krājumos, un draugi kolekcionāri viņam
ir visās pasaules valstīs. Izdodot Latvijas enciklopēdiju, viņš bijis
galvenais konsultants heraldikas jautājumos. Darbojies arī pie vēstures
mācību grāmatu izdošanas, enciklopēdijas „Planēta” un citiem ar heraldiku
saistītiem izdevumiem, un neba nu ar to visu Aloiza kungs tā vienkārši tiktu
galā, ja nebūtu viņa čaklās un strādīgās Anniņas atbalsta, viņas silto adīto
zeķu un čību, siltu pusdienu un vēl joprojām viņas tik valdzinošā smaida.

Skaidrīte
un Jānis Kovaļenko
(50 kopdzīves gadi)

Cik dažādi ir mūsu Zelta pāru mīlas stāsti! Vienus savedis
kopā darbs, citus motokross un motocikls, citus – brīvu vietu
trūkums, bet šo pāri, kā viņi paši saka, savedusi kopā elektrība
jeb, pareizāk sakot, tas, ka jaunās tirdzniecības speciālistes
Skaidrītes dzīvoklī elektrība nav bijusi un viņa palīdzību meklējusi pie elektriķiem. Ieradies jauns, stalts puisis, lai nomainītu
elektrības skaitītāju, un pajautājis pasi.

Nezin gan, vai tā bijis jādara, vai tā vienkārši bijusi Jāņa viltība.
Par laimi, Skaidrītes pasē laulības zīmogs vēl nav bijis iespiests,
un tā sācies Skaidrītes un Jāņa mīlas stāsts.
Jānis nāk no tālās Zilupes, bet Skaidrīte – no Subates. Jāņa vecāki bijuši represētie un Zilupē nav atgriezušies, viņus dzīves ceļš
aizvedis uz Kuldīgu un vēlāk uz Baldoni.
Jānis beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, bet Skaidrīte – preč
zinību Tirdzniecības tehnikumā. Pēc tam viņa norīkota darbā uz
Baldoni patērētāju biedrībā. Liktenis vai apstākļu sakritība – vai
nav vienalga, jo abi kopā ir jau 50 gadus.
Cerējušies abi veselu gadu, un kāzas svinētas 1964. gada 29.
augustā. Jaunais pāris pārceļas uz dzīvi Ķekavā. Jānis sāk darbu
Ķekavas elektrotīklos, bet Skaidrīte – vecajā Ķekavas veikaliņā,
ko tautā sauca par „Zebru”. Vēlāk tas pārtapa par saldējuma kafejnīcu „Ledenīte”, kurā saimniekoja Skaidrīte.
Kopdzīves sākumā viņi mitinās dzīvoklī elektriķu mājā Dimantos, bet tad paši saviem spēkiem uzceļ ģimenes māju Odukalnā. Jautāti, vai tiešām paši, Skaidrīte ar lepnumu saka: „Manam Jānim ir zelta rokas!”
Ģimenē ir divi bērni – dēls Kaspars un meita Anda, ir vecvecāki diviem mazbērniem – Matīsam un Evijai. Jānis ar lepnumu
teic, ka pavisam drīz viņš kļūs par vecvectētiņu un Skaidrīte par
vecvecmāmiņu, galvenais, lai tikai tā veselība turētos.
Jānis savā dzīvē ir daudz ceļojis un bijis tādās valstīs kā Indija, Ķīna, Ēģipte, Itālija, Francija un visa kādreizējā Padomju
Savienība. Tagad Jāņa ceļojumi ir galvenokārt uz Hamburgu pie
meitas, kura tur dzīvo jau 20 gadus. Hamburgu Jānis pārzinot kā
savu kabatu. Skaidrīte gan ar ceļošanu neaizraujas, viņas aizraušanās ir māja, dārzs un puķes. Par abu saticīgo dzīvi liecina arī
tas, ka vairāki pāri viņus lūguši būt par vedējiem.

Vizma un Arvīds Blāži
(50 kopdzīves gadi)

Vizma nāk no bagātās un auglīgās Latvijas pirmo prezidentu šūpuļa zemes – Zemgales. Izaugusi Mežotnē, Lielupes krastā, tikai dažus
kilometrus no skaistās Mežotnes pils.
Savukārt Arvīds ir no Kurzemes. Pavisam netālu esot pilsēta,
kurā piedzimst vējš un no kuras nāk daudzi slaveni mūziķi, bet
mūziķis gan Arvīds neesot, to viņš baudot kā klausītājs.
Interesanti, kā tie dzīves ceļi lokās un kā cilvēkus saved kopā, nu,
kaut vai Vizmu un Arvīdu. Arvīda acīs iedegas humora dzirkstis
par abu pirmo satikšanos, kā viņi paši saka – Pufaikciemā, kādā
8. marta pasākumā.
Vizma bijusi veikala vadītāja, un pēc kāda īpaša lūguma viņai
vajadzējis kaut ko atnest no veikala – ko, par to, lūk, vēsture klusē.
Taču, atgriežoties pasākuma norises vietā, viņas vieta bijusi aizņemta – tajā nevainīgi sēdējis Arvīds.
Ko nu? Dusmoties? Īgņoties? Puisis jauns un izskatīgs! Tieši to
pašu nodomājis arī Arvīds: smuka meitene un vēl veikala vadītāja. Protams, sekojusi pirmā deja, pirmie smaidi, vēlāk draugu it kā
nejauši noorganizēts teātra apmeklējums, kurš gan izvērties par īstu
pārpratumu, tomēr iesējis ieinteresētības sēklu vienam pret otru.
Pārbaudījuši viens otru divus gadus un tikai tad teikuši jāvārdu
Alunāna ielas dzimtsarakstu nodaļā Rīgā. Bet kāzas svinētas Iecavā,
Vizmas mammas mājās, kā Arvīds saka, pie sievasmātes.
Pēc kāzām abi uzsāka ne tikai kopēju sievas un vīra dzīvi, bet
arī darba dzīvi – konstruktoru birojā Valdlaučos. Vizmas kundze
vēl tagad ar satraukumu atceras meitiņas dzimšanu 21. janvārī, kad
ar visu vajadzējis tikt galā vienai pašai, jo Arvīds dienējis armijā –
Baltkrievijā. Taču ceļojumi vienam pie otra mīlestību tikai stiprinājuši.
Abiem kopēja aizraušanās ir ceļojumi. Tā sauktā dzelzs priekškara laikos apceļota Padomju Savienība, 11 reizes būts Krimā kopā ar
meitām Danu un Santu. Kā īpašu Vizma un Arvīds atceras ceļojumu
būtībā bez ceļa, ar dažādiem grūtību pārvarēšanas šķēršļiem, bet kopīgiem spēkiem, kopā ar meitām veiksmīgi tikuši galā.
Meitas izaugušas un izskolotas: Dana ir ārste, Santa – projektu
vadītāja celtniecībā.
Kopš Latvijas brīvvalsts laikiem apceļotas arī tālākas zemes – visa
Eiropa, Āfrika un Islande. Viens no pēdējiem ceļojumiem – Slovākija. Viņu aktīvais dzīvesveids izpaužas ne tikai ceļojumos. Arvīda
kungs divus sasaukumus ir bijis arī Ķekavas novada deputāts, 1993.
gadā izveidojis pašvaldības uzņēmumu „Olekte” un bijis tā vadītājs.
Vizmas kundze strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā un ar
lepnumu saka: „Mans darba stāžs ir 55 gadi!” Šobrīd viņa savu
darba prieku ieliek puķu dārzā, kas ar lielu mīlestību tiek kopts dārzu
kooperatīvā „Ziedonis”.
Savukārt Arvīda kunga aizraušanās ir arī medības. Un tā nav tikai dzīvnieku nošaušana, tā ir dzīvnieku barošana, barības sagādāšana ziemai un arī mežu kopšana.
Kopā būšanas mirkļi Vizmai un Arvīdam ir arī koncertu un teātra
apmeklējumi. Abiem ļoti mīļas ir latviešu tautas dziesmas.
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Bijušie Vadošā specializētā konstruktoru biroja darbinieki jubilejas salidojumā.

Atminas konstruktoru biroja darbību Valdlaučos
Diezin vai daudzi Ķekavas novada iedzī
votāji zina, ka padomju laikā Valdlaučos
atradās visā PSRS vienīgais specializē
tais piena lopkopības tehnikas Vadošo
specializēto konstruktoru birojs (VSKB)
un tajā laikā visas Padomju Savienībā
ražotās slaukšanas un lopbarības izda
līšanas iekārtas, kā arī kūtsmēslu trans
portieri tika projektēti tieši šajā kons
truktoru birojā.

No pasākuma rīkotāju arhīva

VSKB bijušie darbinieki ar cieņu un mīlestību atceras savu bijušo darbavietu un
šeit pavadītos gadus un dažreiz satiekas,
lai atcerētos to. Arī VSKB dibināšanas
50. gada atceres diena nebija izņēmums –
18. oktobrī izstāžu kompleksa „Rāmava”
telpās pulcējās vairāk nekā 100 bijušo VSKB
darbinieku. Jubilejas pasākuma reizē tika
sniegts atskats VSKB vēsturē, skatītas senas fotogrāfijas, satikti bijušie darba biedri
un pie kafijas tases pārrunāti notikumi no
VSKB senās un cienījamās pagātnes.
Salidojuma dalībnieki izsaka lielu pateicību tiem VSKB bijušajiem darbiniekiem,
kuri aktīvi piedalījās šā pasākuma organizēšanā. Te jāatzīmē salidojuma galvenais organizators, Valdlaučus pārstāvošais deputāts
Ķekavas novada domē Arnolds Keisters,

kurš pats ilgus gadus ir strādājis VSKB par
konstruktoru, kā arī pasākuma sponsori –
SIA „Delta-Rīga” valdes priekšsēdētājs
Nikolajs Bezbabnihs un SIA „AML” (izstāžu
komplekss „Rāmava”) valdes priekšsēdētājs
Marģeris Lūsis. Daudz enerģijas un izdomas
pasākuma organizēšanai bija veltījuši arī
Maruta Ābele, Veronika un Imants Igauņi,
Inga Rasa un Regīna Rjabikobiļenko.
Par tehnisko nodrošinājumu jāpateicas
Uldim Veisbukam, Gunāram Zalcmanim
un Jānim Zariņam.
Šajā satikšanās reizē tika atzīmēts, cik
tomēr vienpusīgi mēs pieejam savai vēsturei. Mēs galvenokārt atceramies politiskos
un kara notikumus, sīki detaļās atceramies,
kas un kad ir ticis sagrauts, cik cilvēku ir
aizgājuši bojā, bet gandrīz pilnīgi aizmirstam, ka galvenais dzīves pamats ir darbs un
tās materiālās vērtības, ko mēs ar savu darbu esam radījuši un atstājuši pēc sevis.
Lai arī padomju laiks ne tuvu nav
labākais periods Latvijas vēsturē, tomēr
jāatceras, ka šajā laikā Latvijā bija tādi lieli
un plaši ārpus valsts robežām pazīstami
uzņēmumi kā VEF, Rīgas vagonu rūpnīca,
Rīgas elektromašīnu rūpnīca u.c. Šai sakarā
gribētos atzīmēt arī liellopu fermu kompleksās mehanizācijas Vadošo specializēto

konstruktoru biroju, kas atradās mūsu novadā Valdlaučos.
VSKB pēc PSRS Lauksaimniecības
mašīnu un traktoru būves ministrijas iniciatīvas tika nodibināts 1964. gadā. VSKB
tika nozīmēta par vadošo organizāciju Padomju Savienības mērogā, kam jānodarbojas ar liellopu fermu kompleksās mehanizācijas jautājumiem un jāprojektē atbilstošā tehnika. VSKB bija jānodrošina ar
inženiertehnisko dokumentāciju 56 PSRS
rūpnīcas, kas izgatavoja liellopu fermām
nepieciešamo tehniku.
Par VSKB atrašanās vietu tika izraudzīta
bijušā Rīgas rajona meliorācijas mašīnu stacijas teritorija Valdlaučos. Pirms VSKB nodibināšanas šajā teritorijā bija tikai nepabeigta
darbnīcu jaunbūve, veca bijušā zemes īpašnieka kūts un neliela kantora ēka. Pēc VSKB
nodibināšanas teritorijā sākās aktīvi celtniecības darbi. Tika uzcelts jauns trīsstāvu konstruktoru korpuss, kura apakšējā stāvā atradās
eksperimentālo paraugu izgatavošanas cehs,
bet blakus ēkā – smēde, detaļu termiskās apstrādes un krāsošanas nodaļas, kā arī galvanikas iecirknis. Tika uzcelta arī ēdnīca, garāžas
boksi, metālu noliktava un tagadējā „Rāmavas” izstāžu kompleksa teritorijā – eksperimentālā kūts un divi laboratorijas korpusi.
VSKB tika pievienota bijusī LLA mācību un
pētījumu saimniecība „Rāmava”.
Tajā laikā daudz tika domāts arī par
VSKB darbiniekiem. Viņu vajadzībām
tika uzcelti astoņi daudzdzīvokļu māju
korpusi, veikali, bērnudārzs „Zvaigznīte”,
kā arī darbiniekiem tika piešķirti dārza
gabali jaunizveidotajā dārzkopības kooperatīvā „Ziedonis”.
Faktiski Valdlauči, kādus mēs tos
redzam šodien, tika uzcelti līdzenā vietā
VSKB pastāvēšanas laikā.
Pēc PSRS sabrukuma sakarā ar to, ka
jaunajā politiskajā situācijā VSKB zaudēja
savas produkcijas patērētājus, 1993. gada
rudenī tas tika likvidēts.

Organizācijā strādāja vairāk nekā 500
konstruktoru, pētnieku, tehnikas izmēģinātāju un eksperimentālo mašīnu izgatavošanas ceha strādnieku, un VSKB izstrādātā tehnika tika ražota 56 PSRS rūpnīcās,
kas bija izvietotas teritorijā no Baltijas
jūras līdz Tālajiem Austrumiem. VSKB
darbības laikā tika izstrādāta tehniskā
dokumentācija, izgatavoti paraugi un izmēģinātas 184 lauksaimniecības mašīnas,
iekārtas un agregāti. Tika konstruētas un
ražošanai nodotas 111 lauksaimniecības
mašīnas.
VSKB izstrādāja arī lielu eksperimentālo piena lopu kompleksu projektus, izgatavoja tiem mašīnas, uzmontēja tās, kā
arī palīdzēja apgūt to ekspluatāciju. Latvijā
tika uzcelti seši kompleksi 600 govīm, kā
arī četri kompleksi citās PSRS republikās.
VSKB konstruētās mašīnas regulāri
tika eksponētas PSRS Tautas saimniecības
sasniegumu izstādē Maskavā. Par jaunu
mašīnu izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā
152 biroja darbinieki tika apbalvoti ar šīs
izstādes zelta, sudraba un bronzas medaļām. VSKB piedalījās arī starptautiskās izstādēs, kas tika rīkotas Maskavā, Leipcigā
un Zagrebā, kur saņēma apbalvojumus.
VSKB izstrādājumu novitāte ir aizsargāta ar vairāk nekā 400 autoru apliecībām
un patentiem.
Bijušie VSKB darbinieki var lepoties ar
savu organizāciju un to, ka viņi tajā ir strādājuši, kā arī var būt gandarīti par tur labi
padarīto darbu.
Tikšanās vakarā izskanēja doma, ka
būtu tikai pareizi, ja Ķekavas novadpētniecības muzejā atrastos vieta stendam, kurā
būtu atainota arī VSKB darbības vēsture.
Tāds lūgums tika sagatavots rezolūcijas
formā un ar visu salidojuma dalībnieku
parakstiem iesniegts novada muzeja vadībai, kuru laipni un atsaucīgi pieņēma
muzeja vadītāja Ināra Rumbina.
Armīns Laurs
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Sveicam
Reiz jūs bijāt mīlētāji, draugi,
sabiedrotie.
Tagad jūs beidzot esat ģimene.
Nedalāma.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada oktobrī
REĢISTRĒTI
JAUNDZIMUŠIE
Agate Sakne
Anrijs Arnis Tirmanis
Armands Adamaitis
Augusts Rešķis
Damirs Imūns
Daniils Dinuls
Elizabete Grečnaja
Emīlija Grase
Emīls Grasis
Everts Vīnerts
Gabriēls Surna
Ilona Ļeonova
Keita Zariņa
Klinta Bula
Lote Tralmaka
Marija Pokšāne
Niklāvs Lāzars
Oskars Austrums
Paula Ķauķe
Rēzija Stepiņa
Ričards Jegorovs
Rūdolfs Čeksters
Tomass Lukšo
Tomass Volosovskis
Valters Naglis

Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!
Tas, kas mūžībai jāizlūdzas –
Vissaldākais auglis no dzīvības koka –
Vārdā, ko saucam par mīlestību.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada oktobrī
SALAULĀTI

Diks Ancveirs un
Jana Salcēviča
Konrāds Langa un
Ksenija Magomedova
Edgars Bīriņš un Linda Riherte
Lauris Augstkalns un
Jana Silmice
Oskars Liepiņš un
Maija Zuzule
Aigars Pozdņakovs un
Tatjana Kolesničenko
Andis Vītoliņš un
Gundega Mežīte
(Katlakalna ev. lut. draudze)
Māris Purlaurs un Laila Gulbe
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Sveicam

Detālplānojumi

Es ticu tam, ka dzīve dota,
Lai viņā ceļu spējam rast.
Kur saulains miers mums sirdi rotā,
Kā zāļu jūru rotā krasts.
Es ticu tam, ka visas sāpes,
Kas mums šai dzīvē jāsatiek,
Mūs daudzreiz tumsā aizved tāpēc,
Lai gaišs reiz staro mūsu prieks.
(Leonīds Breikšs)

Ķekavas novadā
2014. gada novembrī
ĶEKAVAS PAGASTĀ
96 gadu jubileju svin
Adolfine Bergmane
95 gadu jubileju svin
Hermīne Brigmane
85 gadu jubileju svin
Jevgēnija Māliņa
Jeļena Butkeviča
80 gadu jubileju svin
Rozālija Vaivode
Ilma Sloka
Stanislava Voiciša
Antons Buls
Leokadija Barinska

BALOŽU PILSĒTĀ
102 gadu jubileju svin
Johans Leja
95 gadu jubileju svin
Anita Ozere
85 gadu jubileju svin
Nadežda Dmitrijeva
Taisa Ļebedeva
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome!

Mūžībā aizvadīti
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada novembrī

REĢISTRĒTI MIRUŠIE
Arnis Lamberts (1964)
Astra Smirnova (1938)
Elza Lozenberga (1927)
Helēna Štolce (1927)
Judīte Palmane (1927)
Kārlis Lejietis (1943)
Maija Zilemane (1939)
Mirdza Piščāne (1923)
Mirdza Vārtukapteine (1942)
Salomeja Skudra (1920)
Vaira Ērika Lemešonoka (1933)
Velta Šenkeviča (1930)
Vija Laija Zinkeviča (1938)
Vladislavs Orjols (1943)
Zenta Vlasova (1928)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 2. § 2. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vēri” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vēri”, kadastra numurs 8070 007 0235.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās no plkst. 9 līdz 13 un ceturtdienās no plkst. 14 līdz 19
vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas
novadā, LV 2123 (pasta zīmogs). Kontakttālrunis 67847161.
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014. gada 9. oktobra sēdes lēmumu 2.§ 7. „Par detālplānojuma
„Ķirši” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu” (protokols Nr. 25)
Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Ķirši”, kadastra numurs 8070 007 0310,
Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.
3. Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma
teritorijas īpašnieku par detālplānojuma realizāciju.
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV 1007, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties Ķekavas pagasta pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, 35. kab.,
Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV 2123, apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās no
plkst. 9 līdz 13 un ceturtdienās no plkst. 14 līdz 19 vai pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.
Kontakttālrunis 67935861.
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. decembra lēmumu Nr. 2. § 3. p. „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mušmires” Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Mušmires”, kadastra numurs 8070 007 0919.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana ir jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD, kā arī satiksmes infrastruktūras
teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās no plkst. 9 līdz 13 un no plkst. 14 līdz 19 vai nosūtīt pa
pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV 2123
(pasta zīmogs). Kontakttālrunis 67847161.

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nespējam
dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Skumju brīdī esam kopā ar Lauru Vilguti
un viņas ģimeni, atvadoties no tēta.

Pļavniekkalna sākumskolas
4.b klases skolēni, vecāki un audzinātāja
Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
(Z. Purvs)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību māsām
Laurai un Evitai Vilgutēm,
tēti kapu kalniņā guldot.

Pļavniekkalna sākumskolas kolektīvs

Novembrī vecākiem ar bērniem iespējams bez maksas apmeklēt
IEPAZĪŠANĀS NODARBĪBU AR MONTESORI PEDAGOĢIJU
un tās pamatprincipiem projekta ietvaros.
Gaidām vecākus ar bērniņiem vecumā no 2 līdz 5 gadiem. Darbosimies
ar interesantiem un sensoriku, praktiskās dzīves iemaņu, rēķināšanu,
valodas un pasaules izziņu attīstošiem materiāliem.
Pieteikšanās: e-pastā montessorinodarbibas@gmail.com vai pēc
pusdienās pa tālruni 27025257 un 26674471.
Projekts norisinās ar Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu
NVO projektiem.

Māt, man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M.Jansone)

Skumjā brīdī esam kopā ar Ķekavas
vidusskolas darbinieci Dignu Rībenieci.

Ķekavas vidusskolas kolektīvs

...es aizeju tepat –
ar citām puķēm, citu sauli,
ar citu zemi parunāt...
(Māra Zviedre)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mūzikas skolas
audzēknēm Laurai un Evitai Vilgutēm
un viņu māmiņai, no tēta atvadoties.

Ķekavas Mūzikas skolas kolektīvs
Nekad no rudens mākoņiem
nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
tik nežēlīgs un ass nav bijis.
(F. Bārda)

Skumju brīdī esam kopā ar Pihtovu ģimeni,
mīļo māmiņu, vecmāmiņu un vīramāti
aizsaulē aizvadot.

Šalkovsku, Nosovu ģimenes Jēkabpils novadā
Dieviņ, iededz
vakarzvaigzni,
Zemes bērns
uz mājām iet...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivanam Pihtovam,
māmiņu aizsaulē pavadot.

Ķekavas novada dome
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 4.§ 3. (protokols Nr. 26)

Saistošie noteikumi Nr. 12/2014
„Pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
(turpmāk – Aģentūra) izveidošanas mērķi,
uzdevumus, funkcijas, tiesības, struktūru un
pārvaldi, darbības pārraudzību, Aģentūras
mantu, finansēšanas kārtību, Aģentūras
reorganizāciju un likvidāciju un administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtību.
2. Aģentūra ir Ķekavas novada domes (turpmāk – Dome) pārraudzībā esoša pašvaldības
iestāde.
3. Aģentūra savā darbībā ievēro Publisko
aģentūru likumu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumu, Domes lēmumus
un noteikumus, kā arī citus spēkā esošos
normatīvos aktus, kas reglamentē sociālo
pakalpojumu sniedzēju darbību.
4. Aģentūrai ir savs zīmogs ar pašvaldības
ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu, noteikta parauga veidlapa un norēķinu
konts kredītiestādē.
5. Aģentūras juridiskā adrese un atrašanās
vieta – Gaismas iela 19, k. 8, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
6. Aģentūras pilns nosaukums: Pašvaldības
aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”.
Saīsinātais nosaukums: P/A„Ķekavas sociālās
aprūpes centrs”.
II. Aģentūras izveidošanas mērķis,
uzdevumi, funkcijas un tiesības
7. Aģentūra izveidota ar mērķi sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
8. Aģentūras uzdevums ir realizēt likumā„Par
pašvaldībām”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, likumā „Par sociālo
drošību” un citos normatīvajos aktos Domei
noteiktos pienākumus sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas jomā.
9. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, Aģentūra atbilstoši savai kompetencei veic sekojošas likumos un citos normatīvajos aktos
noteiktās funkcijas:
9.1. izstrādā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstības stratēģiju un gada darbības plānus;
9.2. apzina personu loku sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;
9.3. sniedz personām informāciju par tiesībām saņemt sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus un to sniegšanas kārtību;
9.4. sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas centros, dzīvesvietā „Aprūpe mājās”, Aģentūras ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centrā un sociālajā mājā personām, kurām
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir
grūtības sevi aprūpēt un ar šīm personām
kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar
nodrošināt tām nepieciešamo aprūpi;

9.5. konsultē un psiholoģiski atbalsta aprūpējamās personas ģimenes locekļus, ja viņi
paši nodrošina personas aprūpi;
9.6. nodrošina ēdināšanu trūcīgām un
maznodrošinātām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti Aģentūras
ēdnīcā vai piegādājot tiem pārtikas produktus dzīvesvietā;
9.7. sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā personām, lai novērstu vai
mazinātu invaliditātes un darbspējas izraisītās negatīvās sociālas sekas personas dzīvē;
9.8. organizē dienas centrus pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
9.9. sniedzot sociālos pakalpojumus, nodrošina starpprofesionāļu un starpinstitucionālu
sadarbību;
9.10. sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām, lai veicinātu iedzīvotāju aktīvu līdzdarbošanos dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
9.11. piedalās projektu izstrādē papildfinansējuma piesaistei;
9.12. apsaimnieko Aģentūrai valdījumā nodoto īpašumu.
10. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, Aģentūrai ir tiesības:
10.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts
un pašvaldību institūcijām, fizisko un privāto tiesību juridiskām personām Aģentūras
funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;
10.2. atbilstoši Domes apstiprinātiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
10.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem
rīkoties ar Aģentūras valdījumā esošo
pašvaldības mantu un mantu, kuru Aģentūra pati iegādājusies darbības nodrošināšanai;
10.4. slēgt civiltiesiskus darījumus Aģentūras
darbības nodrošināšanai;
10.5. atbilstoši kompetencei sadarboties ar
valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām
personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;
10.6. veikt izglītojošo darbu sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas jomā;
10.7. organizēt un vadīt sanāksmes, seminārus un citus pasākumus, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju.
III. Aģentūras struktūra un pārvalde
11. Aģentūras darbu vada Domes iecelts
direktors, kas rīkojas saskaņā ar Publisko
aģentūru likumā, šajā Nolikumā minētajiem
noteikumiem.
12. Aģentūras direktors:
12.1. vada un organizē Aģentūras darbu un
nodrošina tās darbības nepārtrauktību atbilstoši Domes apstiprinātai Aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un kārtējā gada
darbības plānam;
12.2. nodrošina Aģentūras darbības un attīs-

tības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna
un kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un
to iesniegšanu noteiktajā termiņā Domei;
12.3. nodrošina Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;
12.4. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv
Aģentūru valsts un pašvaldības institūcijās,
sabiedrībās (uzņēmumos), attiecībās ar
ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām
Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
12.5. nosaka Aģentūras struktūru un štatu
sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu Domes apstiprinātā Aģentūras darba samaksas
fonda ietvaros;
12.6. nodrošina Aģentūras personāla vadību,
pieņem darbā un atbrīvo no darba Aģentūras darbiniekus, nosaka viņu kompetenci un
atbildību, nodrošina koplīgumā paredzēto
darba devēja pienākumu izpildi;
12.7. nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;
12.8. sniedz Domes ieceltai par Aģentūras
darbības pārraudzību atbildīgai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras
kompetencē esošo jautājumu risināšanu;
12.9. nodrošina Aģentūras grāmatvedības uzskaiti un pārskata finanšu resursu
izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā,
likumā „Par budžetu un finanšu vadību”,
likumā „Par grāmatvedību” un 2010. gada
8. aprīļa Ķekavas novada domes lēmums
1.§ 1.2., protokols Nr. 9 noteikumi „Par
Ķekavas novada pašvaldības grāmatvedības politikas dokumentu apstiprināšanu”
noteiktajām prasībām. Nodrošina Aģentūras publiskā pārskata sagatavošanu un
publicēšanu;
12.10. atbilstoši savai kompetencei izdod
rīkojumus, kas saistoši Aģentūras darbiniekiem;
12.11. slēdz darba un saimnieciskos līgumus,
izsniedz pilnvaras, apstiprina darbinieku
amatu aprakstus;
12.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
nodrošina informāciju par Aģentūras darbību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos.
13. Uz Aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss likumā noteiktajā
kārtībā.
14. Pašvaldības aģentūras direktoru amatā
apstiprina pašvaldības dome uz pieciem
gadiem. Aģentūras direktoru var apstiprināt
amatā atkārtoti.
15. Aģentūras struktūrvienības darbojas atbilstoši Aģentūras direktora apstiprinātam
struktūrvienību nolikumam. Struktūrvienību
darbu vada Aģentūras iecelts struktūrvienības vadītājs.

IV. Domes kompetence
Aģentūras darbības pārraudzībā
16. Aģentūras darbības pārraudzībai Dome
veic šādus pasākumus:
16.1. apstiprina Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, gada darbības plānu un
gada budžetu;
16.2. pieņem darbā, atbrīvo no darba un
disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī
nosaka viņa amatalgu;
16.3. ieceļ par Aģentūras darbības pārraudzību atbildīgo amatpersonu;
16.4. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
16.5. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus
lēmumus.
17. Dome, izņemot šīs nodaļas 16. punktā
minētos pasākumus, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.
18. Domei un tās atbildīgajai amatpersonai ir
tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par
Aģentūras darbību.
V. Atbildīgās amatpersonas kompetence
Aģentūras darbības pārraudzībā
19. Domes ieceltā atbildīgā amatpersona uzrauga Aģentūras darbību un informē Domi
par Aģentūras darbības jautājumiem.
20. Atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:
20.1. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras
direktora izstrādāto Aģentūras darbības un
attīstības stratēģiju;
20.2. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras
direktora izstrādāto Aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžeta
projektu;
20.3. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras
kārtējo un gada pārskatu, kā arī par Aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;
20.4. sniegt Domei priekšlikumus attiecībā
uz Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (materiālās stimulēšanas vai disciplinārās
sodīšanas jautājumos);
20.5. Domes uzdevumā pieprasīt no Aģentūras direktora informāciju Aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;
20.6. izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību
un sniegt priekšlikumus Domei attiecībā uz
nepieciešamo rīcību.
21. Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību
ar tiešiem rīkojumiem iejaukties Aģentūras
darbā.
22. Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt
informāciju par Aģentūras darbu.
VI. Aģentūras manta
23. Aģentūras manta ir Ķekavas novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā un kustamā manta, kas nodota Aģentūras valdījumā, kā arī tās darbības laikā iegādātā manta.
24. Aģentūra pārvalda tai nodoto nekustamo īpašumu, nodrošinot īpašuma saglabāšanu, apkopi un kārtējo remontu, sedzot
izdevumus no sava budžeta.
25. Telpu kapitālo remontu, pārbūvi vai pār-

plānošanu Aģentūra var veikt tikai pēc saskaņošanas ar Domi.
26. Aģentūra ir tiesīga uz Domes rakstiskas
atļaujas pamata iznomāt pārvaldījumā nodotās un Aģentūras neizmantotās telpas
trešajām personām. Līdzekļus, kas iegūti no
šo telpu iznomāšanas, izmanto telpu remontam un uzturēšanai.
27. Par sabiedriskiem (komunāliem) pakalpojumiem Aģentūra patstāvīgi slēdz līgumus tieši ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem un par saņemtajiem pakalpojumiem
(aukstais un karstais ūdens, kanalizācija,
elektroenerģija, ēkas apsaimniekošana, sakari, atkritumu izvešana u.c.) norēķinās tieši
ar pakalpojumu sniedzējiem.
28. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā
kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt valdījumā esošo
kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti kustamās manta atsavināšanas rezultātā, ieskaita
Aģentūras budžetā.
29. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām Aģentūra atbild ar tās
valdījumā nodoto pašvaldības mantu un
mantu, kuru Aģentūra iegādājusies savas
darbības nodrošināšanai.
VII. Aģentūras finansēšanas kārtība
un reorganizācija vai likvidācija
30. Aģentūra tiek finansēta no pašvaldības
budžeta dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldības
pasūtījumiem, ar projektiem piesaistītiem
līdzekļiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem
un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.
31. Bankas kontu atvēršanu Aģentūra saskaņo ar Domi.
32. Gada beigās Aģentūras kontā esošo
līdzekļu atlikums, kas radies no Aģentūras
visu veidu ieņēmumiem, izņemot Domes
budžeta dotācijas, ja tas nepārsniedz gada
laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.
33. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē vai likvidē Dome.
VIII. Administratīvo aktu
izdošanas un apstrīdēšanas kārtība
34. Administratīvos aktus savas kompetences jautājumos izdod Aģentūras direktors.
35. Aģentūras direktora izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Ķekavas novada domē.
IX. Noslēguma jautājums
36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
spēku zaudē ar Ķekavas novada domes
2011. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 5 § 1. (protokols Nr.12) apstiprinātie Saistošie noteikumi Nr. 9/2011 „Pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.
V. Variks, sēdes vadītājs

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr. 2.2 (protokola Nr.24)

Saistošie noteikumi Nr. 10/2014
Grozījumi Ķekavas novada domes 2010. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010
„Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu un 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldības nodevas” 161. punktu, 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 „Kārtība, kāda saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45. punktu.

Izdarīt Ķekavas novada domes 2010. gada
23. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 30/2010 „Par pašvaldības nodevu par
vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas
novada teritorijā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 7. punktu un 2005. gada 28.
jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība
var uzlikt pašvaldības nodevas” 161. punktu,

2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.732 „Kārtība, kāda saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”
45. punktu”.
2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Rēķins par nodevu tiek sagatavots un
izsūtīts trīs darba dienu laikā pēc reklāmas
projekta saskaņošanas uz iesniedzēja norādīto adresi vai izmantojot elektroniskā
pasta starpniecību atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
7.1. Nodevu samaksā piecu dienu laikā pirms
reklāmas izvietošanas. Ja nodeva noteiktā

termiņā nav samaksāta, skaņojums tiek anulēts. Apliecinājumu par apmaksāto rēķinu un
reklāmas pasi Ķekavas novada pašvaldībai
var iesūtīt uz reklāmas pasē norādīto elektroniskā pasta adresi vai iesniegt pašvaldībā.
Saņemot ar elektroniskā pasta starpniecību
nosūtīto vai pašvaldībā iesniegto apliecinājumu par rēķina apmaksu un aizpildītu
reklāmas pasi, Ķekavas novada pašvaldība
saskaņo reklāmas izvietotāja iesniegto reklāmas pasi, kas ir eksponēšanas atļauja un
paziņo iesniedzējam uz norādīto adresi vai
elektroniskā pasta adresi.
7.2. Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās

plānošanas daļa uzskaita un reģistrē reklāmas pases un apmaksātos nodevas rēķinus.
7.3. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu,
tiek atmaksātas maksātājam likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.
7.4. Rēķinā par nodevu tiek uzrādīta nodevas
kopējā summa par visu reklāmas eksponēšanas periodu.
7.5. Ja tiek sagatavots un izsniegts rēķins par
nodevu, bet reklāma netiek izvietota, nodevas maksātājs nekavējoties rakstveidā par to
informē Ķekavas novada pašvaldību.
7.6. Patvaļīga reklāmas, reklāmas objekta,

afišas, sludinājumu izvietošana un soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.
7.7. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta, afišas, sludinājuma
izvietošanu, tiek sastādīts akts un no akta
sastādīšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās vizuālās informācijas
devējs samaksā nodevu par faktiski izvietoto reklāmu saskaņā ar pašvaldības izrakstītu
rēķinu.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar
pielikumu.
V. Variks, domes priekšsēdētājs
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No 26. līdz 31. oktobrim Rāmavā ar Ei
ropas Savienības „Erasmus+” program
mas finansiālu atbalstu norisinājās Ķe
kavas novada pašvaldības Sporta aģen
tūras organizētās neformālās izglītības
apmācības par atkarībām.
Apmācības pulcēja 25 jaunatnes, nevalstisko organizāciju, pašvaldības iestāžu
darbiniekus no dažādām valstīm. Latviju
pārstāvēja dalībnieki no Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūras, Ķekavas
novada Jaunatnes iniciatīvu centra, Ķekavas novada Bāriņtiesas, Valsts policijas un
citām iestādēm. Apmācībās tika aplūkotas
vairākas tēmas, kas dalībniekiem ļāva labāk izprast atkarību problemātiku, efektīvākos komunikāciju veidus ar jauniešu
auditoriju, kā arī sniedza ieskatu fizisko
aktivitāšu nozīmē atkarību prevencijā.
Apmācību darba sesijas vadīja vairāki uzaicināti vieslektori. Psihologs Edgars
Caics no biedrības „Esi brīvs!” dalījās pieredzē un zināšanās par atkarību veidiem,
cēloņiem, blakusefektiem, atkarību izraisošo vielu vietu cilvēku dzīvē, atkarību jautājumu aktualizēšanu jauniešu vidū. Atmiņā
īpaši paliekoša bija sadaļa par to, kā visefektīvāk, izmantojot psihodrāmas elementus,
runāt par atkarībām ar jauniešiem.

No sporta aģentūras arhīva

Izglītojas cīņai ar atkarībām

Savukārt Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijas pasniedzējs Intars Nikonovs
vadīja sesiju „Izglītība caur sportu” , kuras
teorētiskajā sadaļā dalībnieki iepazina sporta, fizisko aktivitāšu lomu mūsu ikdienā,
kādi ir ieguvumi, nodarbojoties ar fiziskām
aktivitātēm, un kādu pienesumu tās var dot
mūsu katra ikdienas darbā. Praktiskajā sadaļā dalībnieki izmēģināja dažādas spēles un
vingrinājumus, kas attīsta ne tikai muskuļu
spēku, bet arī spēju saglabāt koncentrēšanos,
spēju pieņemt lēmumus fiziskas slodzes iespaidā, kā arī pēc katra vingrinājuma kopīgi
izanalizēja tā jēgu un ieguvumus neformālās
izglītības procesā.
Kolēģe no Itālijas pilsētas Terni pašvaldības dalījās pieredzē par savu darbu, strādājot ar atkarībā nonākušiem jauniešiem, un
atkarību prevencijas pasākumiem. Būtiski
ir minēt, ka dialogā ar cilvēku, kurš nonācis

uz atkarības ceļa, ir svarīgi saglabāt uzticama partnera lomu – proti, komunikācijā ir
jāspēj būt vienā līmenī ar šo cilvēku, nedrīkst
ieņemt soģa vai cilvēka, kas ir pārāks statusa,
ietekmes u.tml. ziņā, lomu. Šāda ietveroša,
uz izpratni balstīta pieeja ļauj labāk saprast
atkarībās nonākušu cilvēku un palīdzēt motivēt viņu nostāties uz pareizā ceļa.
Apmeklējot Betlēmes žēlsirdības misijas māju Rīgā, dalībnieki redzēja, cik grūti
ir atbrīvoties no atkarībām, un saprata, cik
niecīgs ir valsts atbalsts atkarību varā nonākušu cilvēku atgriešanai dzīvē.
Galvenie secinājumi pēc šīm apmācībām – atkarību varā nonākušu cilvēku
motivēšana un izārstēšana ir sarežģīts, finansiāli ietilpīgs process, kas ne vienmēr
garantē rezultātu, tāpēc ir būtiski lielu
uzmanību veltīt atkarību prevencijas pasākumiem jauniešu auditorijai – gan valsts,
gan vietējā mērogā. Pēc šī projekta īstenošanas Ķekavas novada pašvaldības Sporta
aģentūrai ir padomā vairākas aktivitātes,
kas būs tieši vērstas uz atkarību prevenciju, bet par to vairāk pastāstīsim kādā no
nākamajiem numuriem.
Šis projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” finansiālu atbalstu.
Reinis Zobens

Paplašina iespējas aktivitātēm ar zirgiem
Dabas zirgu biedrība, piedaloties Ķeka
vas pašvaldības nevalstisko organizāciju
līdzfinansēšanas konkursā, ir iegādāju
sies zirga ratus.

Šie speciāli konstruētie, mūsdienīgie draivinga rati sniegs iespēju biedrības biedriem apgūt zirgu iejūgšanu, zirga iestrādi
ar pajūga inventāru. Rati tiks izmantoti
gan treniņu nolūkos, trenējoties biedrības
apsaimniekotajā teritorijā Plakanciemā un
tuvākajā apkārtnē, gan dalībai sacensībās.
Plānots iesaistīt arī personas ar īpašām vajadzībām, piedāvājot iespēju apgūt zirga
vadīšanu pajūgā.

Biedrība cer, ka Dabas zirgu biedrības
pajūgs būs gaidīts arī pašvaldībā notiekošajos pasākumos, piemēram, Latvijas Sarkanā Krusta bērnu vasaras nometnē, Mellupu sociālā centra rīkotajās aktivitātēs.
Dabas zirgu biedrības mērķis ir pulcināt zirgu mīļotājus un zirgu dabīgās
apmācības, zirgu turēšanas dabīgiem pietuvinātos dzīves apstākļos atbalstītājus, lai
rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas zirgkopības tradīcijas.
Līga Tīsiņa

Peldēšanas sacensības Babītes sporta kompleksā pulcēja dalībniekus no Ķekavas,
Olaines, Mārupes, Babītes, Krimuldas,
Ropažu un Stopiņu novada. Sacensībās
kopumā tika pāstāvētas piecas sieviešu
un vīriešu vecuma grupas. Lai gan sīvākā
konkurence bija vērojama jaunāko dalībnieku vidū, apbrīnu un cieņu izpelnījās
kāds 90 gadus vecs kungs no Mārupes,
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Iegādātie zirgi rati.

kurš, tāpat kā pārējie censoņi, godam nopeldēja 50 metrus brīvajā stilā.
Ķekavas novadu šosezon pārstāvēja deviņi dalībnieki: peldētājas L. Cīrule,
I. Venskus, S. Saleniece un vīriešu grupu pārstāvji N. Goldmanis, P. Pērkons,
R. Priede, A. Kadiķis, A. Buls un Iļja
Koļesņikovs, kurš izcīnīja godpilno pirmo
vietu savā vecuma grupā.
Kopvērtējuma tabulā Ķekavas novads
ar 91 punktu ierindojās piektajā pozīcijā,
apsteidzot Krimuldas un Olaines novadu.
Savukārt pirmo vietu, kā ierasts, svinēja
plaši pārstāvētais Stopiņu novads.
Paldies peldēšanas sacensību dalībniekiem par atsaucību un cienījamo sniegumu!
Peldēšanas entuziasti, kas ar prieku pārstā-

Laiks

Ķekavas
30.nov.
sporta klubs
19.00
(B zāle)

Ķekavas novads startē peldēšanas sacensībās
26. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēļu
ietvaros norisinājās peldēšanas sacensī
bas, kurās startēja dalībnieki no septi
ņiem Pierīgas novadiem. Šogad Ķekavas
novadu pārstāvēja deviņi peldētāji, un
viņu vidū bija arī V2 grupas pirmās vie
tas ieguvējs Iļja Koļesņikovs.

Sacensību kalendārs

vētu savu novadu dažāda mēroga ikgadējās
peldēšanas sacensībās, ir aicināti pieteikties komandā, sūtot pieteikumu uz e-pastu
sports@kekava.lv vai arnolds.kadikis@inbox.lv.
Uz tikšanos pavasara mačos Jelgavā!
Arnolds Kadiķis

06.dec. Ķekavas
12.00 vidusskola
07.dec. Ķekavas
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14.30 vidusskola
08.dec. Ķekavas
19.00 vidusskola

Sacensības
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.60+) „Ķekava”–
SK „Jūrmalas sports”
Entuziastu basketbola
līgas spēle (siev.)
„Ķekava”-„Berģu skola”
Latvijas čempionāta
3.līgas spēle futbolā
„Ķekavas novads”–„SEB
United”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.50+) „Ķekava”–
„Zemgale”
Latvijas čempionāta
3.līgas spēle futbolā
„Ķekavas novads”–
„Ātrais.lv”
Latvijas čempionāta
spēle florbolā (vīr.)
„Ķekavas Bulldogs”–
„Ulbroka/FS Masters”
Latvijas čempionāta
spēle florbolā (siev.)
FK „Ķekava”-„Ķekavas
Bulldogs”
Dubultamatieru līgas
spēle basketbolā (vīr.)
„RXG/Ķekava”–SK
„Babīte/Čiekurs”
Rīgas čempionāta
spēle florbolā „Ķekava
Bulldogs”–„Jager Team”
Latvijas Basketbola
alternatīvās līgas spēle
BK „Just”-BK „Austrumi”
Latvijas čempionāta
spēle florbolā (siev.)
„Ķekavas Bulldogs”–„RSU”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.55+) „Ķekava”–
SSB „Jūrmala”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.45+) „Ķekava”–
„Doks”
Latvijas čempionāta
spēle florbolā (vīr.)
„Ķekavas Bulldogs”–FK
„Bauska”
Dubultamatieru līgas
spēles basketbolā (vīr.)
„ThermoKid/Ķekava”–
„Mārupe/b.a.L.L.”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.60+) „Ķekava”„Ikšķile”
Latvijas čempionāta
3.līgas spēle futbolā
„Ķekavas novads”–„Grifs
AG”
Maksibasketbola līgas
spēle (siev.) „Ķekava”–
„Līvāni”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.55+) „Ķekava”–
„Tukums”
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.50+) Ķekava–
Aizkraukle
Dubultamatieru līgas
spēle basketbolā (vīr.)
RXG/Ķekava–Emerald/
Zalaris

„ĶEKAVAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS 2014”
5. DECEMBRĪ PLKST. 19 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus līdz 18. novembrim sniegt informāciju par
gada labāko sasniegumu, rezultātu un notikumu sportā, sūtot savu priekšlikumu uz
e-pastu sports@kekava.lv. Plašāka informācija http://sports.kekava.lv.
Sveicam Ķekavas novada komandu (Fidānija Dubrovska, Ainis Bilinskis, Osvalds
Otomārs Vilnis un Guntis Gerhards) par izcīnīto 1. vietu Pierīgas novadu sporta
spēlēs zolītē!
Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra

14 Kultūra/Tūrisms
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Turpinās akcija „Atrodi
Jauns velomaršruts Pierīgā
Ķekavas novada dižkokus!”

Ķekavas novadā līdz 30. novembrim no
risinās akcija „Atrodi Ķekavas novada
dižkokus!”, kuras laikā iedzīvotāji aici
nāti iesūtīt ziņas par dižkokiem novadā.
Novada iedzīvotāji Aiva, Juris un Andis
iesūtījuši ziņas par trīs dižkokiem – ozolu,
gobu un priedi –, kas aug Misas upes
krastā Dzērumos. Savukārt Mārtiņš no

Saulgožiem iesūtījis ziņas par potenciālo
dižkoku – ozolu.
Aicinām iedzīvotājus iesūtīt ziņas arī
par dažādiem interesantiem atklājumiem.
Paldies Laumai no Ķekavas! Viņa iesūtījusi iespaidīgas pamanītā mežvīna fotogrāfijas, kurās vīteņauga stumbra apkārtmērs
sasniedz 21 cm.
6. decembrī plkst. 10 Ķekavas novada
Tūrisma koordinācijas centrs sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldi rīko akcijas noslēguma semināru „Ķekavas novada dižkoki”.
Seminārā apbalvosim aktīvākos dižkoku apzinātājus, prezentēsim akcijas rezultātus un Dabas aizsardzības pārvaldes
pārstāvji stāstīts par dižkoku nozīmību,
to uzmērīšanu, saglabāšanu un kopšanu.
Semināra apmeklētāji varēs uzdot jautājumus DAP speciālistiem Dainim Ozolam
un Andrim Širovam.
Seminārā aicināti piedalīties gan Ķekavas novada iedzīvotāji, gan speciālisti,
gan citi interesenti. Vairāk par semināru
var uzzināt vietnē www.parturismu.lv vai
zvanot uz tālruni 67935826, 27017333.
Juris Žilko

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas
centrs sadarbībā ar Mārupes novada domi
organizēja veloekspedīciju maršrutā
Baloži–Medemciems–Stunīšu
ezers–
Mārupe–Ziepniekkalns–Baloži.

Maršruta kopējais garums bija aptuveni
27 km, un tajā bija ietverti vairāk nekā 15
dažādi apskates objekti. Braucienā piedalījās aptuveni 70 velotūrisma entuziastu, un
lielākā daļa bija apmierināti ar redzēto un
piedzīvoto.
Ķekavas novada teritorijā maršruta ietvaros apskatāmi tādi objekti kā Ostvalda
kanāls, Mūlkalns, Baložu pilsētas Varde
un Titurgas ezera dabas taka, savukārt

Mārupes pusē – Stunīšu ezers un Mārupes
BMX trase.
Maršruts plānots kā vienas dienas velo
izbrauciens ģimenēm un draugu kompānijām. Tā kā tas veidots pēc apļveida principa, to var sākt un beigt jebkurā
maršruta vietā, un tā ir liela priekšrocība.
Paredzams, ka maršrutu izmantos gan rīdzinieki, gan mārupieši, gan arī mūsu novada iedzīvotāji.
Ar visiem Ķekavas noada velomaršrutiem iespējams iepazīties interneta vietnē
www.parturismu.lv sadaļā „Velomaršruti”,
kā arī Tūrisma koordinācijas centrā Rīgas
ielā 26, Ķekavā.
Juris Žilko

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
Izstādes:
„Iepazīsti jaunāko Ziemeļvalstu literatūru”
„Bagāts, bagāts Mārtiņtēvs”
„Šī zeme ir mūsu!”. 11. novembris – Lāčplēša diena
15.–30. novembris
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. 18. novembris – Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadiena
„Klusais burvis”. Kārlim Skalbem – 135
„Vai tu zini, kas ir kaladnieki, budēļi, čigāni, ķekatas?”
„Ko mācīties no Cepļa kunga?”. Pāvilam Rozītim – 125
„Domu varavīksne”. Zentai Mauriņai – 117
1.–15. decembris
„Rokdarbu vācelīte ziemas vakariem”
„Ziemassvētki pastkartē”
„Ziemassvētki sabraukuši”
5. novembrī plkst.12
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”
12. novembrī plkst.17.30 „Krēslas stunda”. S. Spjuta darba fragmenta „Stallo” lasījums
13. novembrī plkst.9
„Rīta stunda”. T. Jansones grāmatas „Tētis un jūra” 2. nodaļas lasījums
14. novembrī plkst.11 Ķiparu-piparu rīta stunda
21. novembrī plkst.17 Spoku stāstu vakars
26. novembrī plkst.18 Jauno grāmatu apskats
8. decembrī plkst.18
Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
8.–29. decembrī
Izstāde „Ziemassvētkus gaidot”
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
10.–17. novembris
„Labvakar, Mārtiņtēvs,
Vai saņemsi Mārtiņbērnus?
Mārtiņbērni nosaluši,
Aiz durvīm stāvēdami”. Mārtiņdienai veltīta izstāde
Lāčplēša dienai veltīta izstāde
18.–25. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena
18.–21. novembris
Gatavosimies svētkiem – Adventes vainagi
1.–5. decembris
Latviešu rakstniekam Pāvilam Rozītim – 125
4.–10. decembris
Rakstniekam Andrejam Upītim – 137
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
15.–28. novembris
Vācu rakstniekam Mihaelam Endem – 85
16.–31. novembris
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
17.–30. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
3.–19. decembris
Rakstniekam Kārlim Zariņam – 125
10.–31. decembris
Rakstniecei Evai Martužai – 60
12.–31. decembris
Dzejniekam Leonam Briedim – 65
25. novembrī plkst.18 „Uz Aļasku pēc zelta”. Ingeras Bērziņas ceļojumu iespaidi
26. novembrī plkst.10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
27. novembrī plkst.17.30 Grāmatu klubiņa tikšanās

Foto: Juris Žilko

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Seniori rudens ražas ballē
18. oktobrī Doles Tautas namā norisinā
jās Ķekavas novada pensionāru padomes
rīkotā ikgadējā rudens balle „Rudentiņš –
bagāts vīrs”, kuras ietvaros bija apskatā
ma arī rudens ražas labumu izstāde.

No pašu vidus izraudzītā komisija degustēja, vērtēja un izraudzījās apbalvošanai
pašus labākos: atzinību par lielāko ķirbju
kolekciju saņēma Ļubova Kamaldiņa,
Dzintra Tesjule, Gaida Vītoliņa un Aira
Švalkovska, savukārt par krāsaino rudens
lapu kompozīcijām rotātiem tērpiem
žūrijas atzinību izpelnījās Zinta Jurberga
un Anna Zgirska.
Pārsteigumu un neizpratni izraisīja
garšīgs baklažānu kārums burciņā, jo
neatsaucās neviens, kurš to atnesis. Pateicoties lieciniekiem, noskaidrojās, ka gardumu pagatavojis saimnieciskais Latvijas
Pensionāru federācijas priekšsēdētājs un
12. Saeimas deputāts Andris Siliņš, kuru
sveica un izturību vēlēja visi klātesošie.

Ķekavas novada pensionāru padomes
priekšsēdētāja Ludmila Petruša aicināja
balles dalībniekus padomāt par nākamo
gadu un izteikt savas vēlmes par kopīgajām
ekskursijām un atpūtas vakariem. Tie, kuri
nepaspēja to izdarīt pasākuma laikā, aicināti
to izdarīt klātienē Ķekavas kultūras namā vai
zvanot uz tālr. 26120206 (Dzintra).
Balles dalībniekus ar priekšnesumu
priecēja līnijdeju klubs „Jautrie zābaciņi”,
atsevišķas dejas izpildot atkārtoti kopā ar
pārstāvjiem no publikas. Arī kapela „Vecie
draugi” bija uzdevuma augstumos, Doles
Tautas namā radot īpaši patīkamu atmosfēru. Paldies Doles Tautas nama darbiniekiem par ieguldīto darbu!
Nākamais pasākums – Jaunā gada sagaidīšanas balle „Iedegsim sveces cerībai” –
notiks 27. decembrī plkst. 13 Ķekavas kultūras namā. Būs svētku koncerts, uzrunas,
vēlējumi, ticējumi un mūzika. Būsiet mīļi
gaidīti!
Dzintra Maļinovska
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Esot pasaulē, ar skatu Ķekavā

– Kas tevi mudināja doties prom no
Latvijas?
– Laikam jau vēlme apskatīt pasauli. Zināju, ja pēc vidusskolas beigšanas palikšu
Latvijā, diez vai spēšu īstenot savu sapni
apceļot zemeslodi. Kā arī tas, ka īsti nebija
nevienas skolas Latvijā, kas mani uzrunātu.
Tāpēc iesniedzu dokumentus, izturēju
konkursu un devos uz Angliju.
– Kāpēc neizvēlējies Latvijā sniegtās
izglītības iespējas?
– Zināju, ka vēlos studēt vai nu kino
režiju, vai aktiermeistarību. Abas nozares
Latvijā ir šauras, arī universitāšu klāsts ir
maziņš. Nolēmu, ka Rietumeiropas kino
un skatuves tirgus, tā iespējas ir daudz lielākas, tāpēc devos tālēs zilajās.
– Ar ko šobrīd nodarbojies?
– Šobrīd spēlēju divās dažādās izrādēs
tūrē pa Eiropu un Āziju. Esmu bijis Vācijā,
Francijā, Austrijā un Šveicē, bet pašlaik atrodos Japānā – uzstājāmies ar Viljama Šekspīra
„Sapnis vasaras naktī”, kur atveidoju varoni,
vārdā Dimitrius, un izrādi „Mans brālēns
Čārlzs”, kur esmu pats Čārlzs.
– Kā tu jūties uz skatuves? Vai esi
pārvarējis lampu drudzi?
– Uz skatuves jūtos ļoti labi – kā mežacūka mežā. Lampu drudzis atkarīgs no tā,
cik ilgi un bieži izrāde spēlēta. Ja tā ir svaiga,
tikko no mēģinājumu telpas izņemta, tad,
protams, kājeles trīc un sirds klapējas. Bet,
ja izrāde tiek spēlēta kādu divdesmito reizi,
ir daudz mierīgāk, rodas pieradums, bet
jāpiemin, ka pieradums neietekmē spēles
kvalitāti. Pieradums veido lielu atbildību
par varoņa tēlu, ko iznesu. Uz skatuves
neesmu Valters, bet gan tas, ko tajā brīdī
atveidoju.
– Tevi šobrīd oficiāli var dēvēt par
aktieri. Vai ir kāds aktieris vai varonis,
kas tevi ir iedvesmojis?
– Mani personīgi vairāk iedvesmo tieši
filmas kopumā, nevis kāds konkrēts aktieris. Jau no agras jaunības esmu bijis kā
traks uz filmām. Īsti nezinu, kāpēc, bet tas
laikam saistīts ar to, ka man vienmēr ir paticis rakstīt un klausīties, lasīt citu cilvēku
stāstus. Izdzīvot dzīves un situācijas, kuras
ikdienā nav lemts izdzīvot. Esmu tāds kā
filmu fanāts.
– Tava mīļākā filma?
– Visas trīs „Gredzenu pavēlnieka”

Foto: No personīgā arhīva

Vēl pirms četriem gadiem Valteru Mirkšu
Ķekavā varēja manīt jo bieži – viņš bija
treneris mazajiem futbolistiem, dziedā
ja korī, dejoja deju kolektīvā, bija viens
no sekmīgākajiem skolēniem Ķekavas
vidusskolā, aktīvi attīstīja savas aktiera
dotības Jaunajā Miltu teātrī, kā arī, nav
slēpjams, ir kandidējis pašvaldības vēlē
šanās. Joka pēc sludināja pīļu aizsardzī
bu – ar humoru Valteram viss kārtībā.
Bez tā visa Valters raksta pats savu dzeju
un spēlē ģitāru. Šobrīd mēs Valteru va
ram redzēt tikai interneta dzīlēs un di
vas reizes gadā tepat – Ķekavā, kad viņš
apciemo ģimeni un draugus.

Valters kopā ar draudzeni ASV.
filmas, ko esmu noskatījies vismaz piecas
reizes un noteikti skatīšos vēl.
– Nav noslēpums, ka esi sastapis
kādu meiteni... Kā jūs iepazināties?
– Un es tā centos būt noslēpumains!
Nolādētais internets, visiem visu pasaka!
Bet, ja godīgi, esam kopā jau vairāk nekā
gadu. Iepazināmies ļoti romantiskā veidā –
Frančeska, mana draudzene, apsēdās man
blakus lidojumā no Londonas uz Dortmundi, kur atrodas „White Horse” teātra
kompānija. Sākām runāties, smieties un
iemīlēties.
– Dzīvojot prom no mājām, vienmēr
rodas dziļas pārdomas par lietām, par
kurām reti aizdomājamies, kad apkārt ir
viss ierastais un tuvais. Ko esi sapratis,
būdams prom?
– Viena no svarīgākajām lietām man
bija saprast, ka mājas nav tikai valsts, no
kuras tu nāc. Man tie ir man tuvie cilvēki,
emocijas un atmiņas, kas padara kādu
konkrētu vietu par manām mājām. Vēl
esmu sapratis to, ka, ceļojot pa pasauli, var
kļūt resns. Visu gribas pagaršot – sākot no
teicamajiem Amerikāņu burgeriem un picām, beidzot ar Japāņu jēlajām zivīm un
zaļās tējas šokolādi.
– Kā ir būt „uz čemodāna” – visu lai
ku ceļot, pārbraukt no vienas izrādes uz
otru? Tu nevari pieķerties vietām, jo jau
pēc kāda laika jādodas citur...
– No sākuma ir interesanti. Vienmēr esi
kustībā, vienmēr dodies uz jaunu, vēl neredzētu vietu, iepazīsti jaunus cilvēkus, izstaigā jaunas takas, nogaršo jaunus ēdienus. Bet
pēc kāda laika tas viss sāk saplūst vienā lielā
mudžeklī un sāk pietrūkt sava veida struktūras un stabilitātes. Un tie ir tie mirkļi, kad
gribas doties mājās un gulēt pie kamīna.

– Vidusskolā tev padevās matemātika,
fizika, ķīmija, ģeogrāfija, tādēļ izvēlē
ties aktiera karjeru bija ļoti liels risks, jo
zināms, ka Latvijā ir grūti izdzīvot aktiera
arodā. Vai tā ir pašpārliecinātība vai
ticība saviem spēkiem?
– Jā, joprojām atceros kā mans klases audzinātājs un lielisks cilvēks Pēteris Stikāns,
uzzinot, ko es vēlos studēt un darīt nākotnē, uz mani skatījās ar lielām acīm. Bet
tas bija tas, ko vienmēr gribēju darīt. Uz
priekšu palīdz doties vēlme sasniegt vairāk
un pierādīt sev, ka varu.

„Viena no
svarīgākajām lietām
man bija saprast,
ka mājas nav tikai
valsts, no kuras
tu nāc.”
– Kādus griestus jeb virsotnes līdz
šim esi aizsniedzis?
– Griesti jau visu laiku aug, vismaz
man. Tāpēc īsti aizsniedzis tos vēl neesmu,
bet esmu veiksmīgi pakāpies uz augšu, lai
tiktu tuvāk, – ar visaugstāko novērtējumu
pabeidzu vienu no vadošajām mākslas
universitātēm Lielbritānijā, apceļoju pasauli, darot to, ko vienmēr esmu gribējis,
apēdis piecas grilētas vistas sirdis, pārnakšņojis Lielajā Kanjonā, uzrāpies Šveices Alpos, snorkelējis skaistākajos Indi-

jas okeāna ūdeņos. Un protams – atradis
mīlošu un fantastisku meiteni.
– Kādi ir tavi lielie nākotnes plāni?
– Turpināt ceļot. Vēlos arī iegūt maģistra grādu kino režijā. Esmu pieteicies uz
pāris universitātēm ASV un šobrīd gaidu
atbildes. Tas laikam tas lielākais. Vienmēr
ir bijis sapnis vadīt pašam savu sarunu
šovu Latvijā – tātad arī atgriezties mājās.
– Tā kā novembris ir Latvijas dzim
šanas dienas mēnesis, pastāsti – kas tev
ir Latvija, Ķekava?
– Vieta, kur jūtos relaksējies un brīvs
no ikdienas stresa, kur mammas karbonādes un tēta viskijs uzlādē baterijas. Man
liekas, ka bija vārds, kas perfekti raksturo
to visu kopā... jā – mājas. Ķekava man ir
skaistā, zaļā bērnība un jaunība. Mājasdarbu norakstīšana skolas gaiteņos, piektdienas slepenās ballītes un sestdienas futbola treniņi, meiteņu medības un vasaras
peldes. Ķekavā sākās manas pirmās aktiera
gaitas Jaunajā Miltu teātrī, kur ierados kā
zaļš gurķis ar lielām ambīcijām. Pirmā
kārtīgā nervu un roku trīcēšanas deva,
uzstājoties Ķekavas kultūras namā ar izrādi
„Vakariņas Senlisā”. Joprojām uzskatu, ka
tajā izrādē uz pārējo, vairāk pieredzējušo
aktieru fona biju galīgi švaks.
– Vai plāno atgriezties dzimtenē?
– Jā, noteikti. Izskraidīšu pasauli,
izdarīšu visu, ko esmu ieplānojis, un būšu
atpakaļ.
– Tavs vēlējums Ķekavai.
– Saglabāt savu mīlīgumu un draudzīgumu. Nekļūt par vienu no Rīgas mikrorajoniem, bet turpināt savas ciematiņa
gaitas. Tas man vienmēr ir paticis Ķekavā –
klusums, draudzīgums un dabas klātbūtne.
Alise Patmalniece
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ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS KULŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Informācija par pasākumiem Baložu kultūras namā,
biļetes nopērkamas kultūras nama kasē, tālr. 26551966, 67917453
Komponista Ulda Marhilēviča autorkoncerts „Tava sirds ir tavas
mājas”. Piedalās: Raimonds Macats (taustiņi), Dzintars Beitāns (vijole),
15. novembrī
plkst.18
Modris Laizāns (kontrabass), Andris Buiķis (sitamie instr.), Antra
Stafecka (balss), Uldis Marhilēvičs (klavieres). Ieejas maksa: 10–18 eiro.
Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai un Baložu
17. novembrī
pilsētas 23. dzimšanas dienai veltīts koncerts „Rakstu raksti tēvu
plkst.18
zemē”. Piedalās Baložu pilsētas kultūras nama kolektīvi. Ieeja bez maksas.
BALLE. Spēlēs grupa „Klaidonis”
17. novembrī
Vietas pie galdiņiem, iepriekšēja pieteikšanās līdz 13.11. Ieejas maksa:
plkst.21
līdz 13. novembrim – 5 eiro, pasākuma dienā – 8 eiro.
Humoršovs „Sievietes, sievietes”. Par ko sievietes smaida un joko? Nu,
protams, par vīriešiem! Jaunajā humoršovā apvienojušās pazīstamas
latviešu aktrises – Velta Skurstene, Regīna Devīte, Indra Burkovska,
24. novembrī
plkst.19
Ilze Pukinska, Inese Ramute, Ieva Aleksandrova-Eklone, kā arī TV šovu
zvaigzne un dejotāja Sarmīte Prule, dziedātāja Laila Ilze Purmaliete.
Režisors: Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens. Biļetes cena: 6–10 eiro.
Koncerts 1. Adventes svētdienā „Grēcinieka lūgšana”.
Koncertprogrammā Jāņa Petera dzeja un dziesmas ar dzejnieka
30. novembrī
tekstiem. To veidojusi Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska, kas
plkst.16
koncertprogrammā uzstājas kopā ar ģitāristu Māri Kupču. Ieejas
maksa: 2,50 eiro; skolēniem un pensionāriem – 1,50 eiro.
Koncerts 2. Adventes svētdienā. Piedalās Diānas Zandbergas
7. decembrī plkst.13 klavierspēles un Natālijas Grigorovičas-Skarbinikas vijoļspēles
audzēkņi. Ieeja bez maksas.
DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
Līdz 22. novembrim
11. novembrī
plkst.18
No 13. novembra
16. novembrī
plkst.15.00
17. novembrī
plkst.18
17. novembrī
plkst.22
27. novembrī
plkst.16

Daugmales bibliotēkā literatūras izstāde „18. novembris – Latvijas
Republikas proklamēšanas diena” (V. Cīrule – tālr. 26668455).
Lāpu gājiens uz Važu rāvēju, kur tiks demonstrēta etīde ar karavīru
vēstulēm no frontes. Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes ēkas
(A. Lubova – tālr. 26648571).
Daugmales multifunkcionālajā centrā kultūras centra radošo darbnīcu
izstāde „Balts un melns un... ” (I.Radziņa – tālr. 29265723).
Daugmales multifunkcionālajā centrā filmu pēcpusdiena. Filmas
„Asais prāts” un „Uz spēles Latvija”. Biļetes cena uz abām vai vienu
filmu – 2,13 eiro (A. Lubova – tālr. 26648571).
Daugmales multifunkcionālajā centrā koncerts „Dziesmas gars šķeļ
tumsas varu”. Ieeja bez maksas (A. Lubova – tālr. 26648571, I. Beķere –
tālr. 26643509).
Daugmales multifunkcionālajā centrā balle ar dzīvo mūziku. Spēlē
grupa „La Bamba”. Ģērbšanās stils – vakartērps! Galdiņus rezervēt
iepriekš pie Ivitas pa tālr. 26643509. Ieejas maksa: 4 eiro.
Pagasta pārvaldes ēkā „Salnas” kultūras centra radošās darbnīcas
„Veidojam māla figūriņas svecītēm” ( I. Radziņa – 29265723).

ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
Publicistiska pilnmetrāžas dokumentālā filma „4. maija republika”,
kuru veidojusi režisore Antra Cilinska un visiem zināmais TV „asais
prāts” Jānis Domburs. Tā atgādinās, kas ar mums ir noticis kopš brīvības
atgūšanas un kā esam pārvaldījuši savu valsti. Biļetes cena: 2 eiro.
Pēc jūsu izvēles: kafijas tases atmosfērā vai neformālā gaisotnē
21. novembrī
mākslinieces Lauras Skangales 10 gadu cikla gleznu un ilustrāciju
plkst.18
izstādes „Tavas rētas ir tavas mežģīnes” atklāšana.
30. novembrī
Sadarbībā ar Jauniešu padomi piedāvājam izklaidējošu pēcpusdienu
plkst.16
„Kā tevi mīl, Ķekava!”.
Traģikomisks pasaules redzējums etīžu teātra „Nerten” veidotajā
6. decembrī plkst.18 izrādē Ķekavas skatītājam. Biļetes cena: iepriekšpārdošanā – 3 eiro,
izrādes dienā – 4 eiro.
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums ar egles iedegšanu un
bluķa vilkšanu ārā un ar dziesmām un dančiem iekšā. Danču meistari
7. decembrī plkst.15 Ēriks un Zane no postfolkloras grupas „Rikši”. Līdzi jāņem neliels
groziņš, deju apavi, draugi, radi, 2 eiro dančiem, bērniem ieeja bez
maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Valsts svētku koncerts „Dziesmas lūgšana Tēvzemei”. Savu
14. novembrī
mīlestību, smeldzi un spēku izdziedās dziesminieks Uldis Kākulis.
plkst.19.30
Ieeja bez maksas.
J. Kursieša filma „Modris”. Filmas stāsts balstīts uz patiesiem
notikumiem un kas attēlo pilngadību tikko sasnieguša puiša liktenīgu
21. novembrī
dzīves posmu – konflikts ar māti iziet no rāmjiem, par sīku zādzību
plkst.19
māte dēlu nodod policijai. Biļetes cena: 3 eiro.
Bluķa vakars Katlakalnā. Bluķa ceļš no Bauskas šosejas (12 km) cauri
Katlakalnam līdz Tautas namam. Pie Tautas nama rotaļas, dziesmas un
6. decembrī plkst.17
bluķa dedzināšana. Nepaliec mājās! Ģērbies silti, sagaidi bluķi un nāc
kopā ar mums!
7. decembrī plkst.16 Pirms iededz sveci zarā, dedz svētku liesmu sirdī savā. Romantiskās
solistes mūziķes Ingas Karpičas dvēseliski mierpilns koncerts „Snieg
balti, balti, klusi, klusi…” Biļetes cena: 3 eiro.
Bērnu radošā pulciņa „Jautrās otas” audzēkņu darbu
Līdz 30. novembrim
izstāde „Es gleznoju tev, Latvija”.
14. novembrī
plkst.19

31. decembrī
plkst.22

Jaunā gada sagaidīšanas balle „Ļaujies brīnumiem” ar konkursiem,
atrakcijām, loteriju, modes šovu, dziesmu kariem, labāko mūziku un
dejām līdz rītam. Par jūsu labsajūtu rūpēsies šarmanta vakara vadītāja.
Pasākuma norise pie galdiņiem ar pašu rūpētu cienastu. Galdiņu
rezervācija un biļešu iegāde Katlakalna Tautas namā (tālr. informācijai
29443493 – Vita).
Biļetes iepriekšpārdošanā: līdz 20. decembrim – 12 eiro, pēc
20. decembra – 14 eiro.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Jauktā kora „Mozaīka” 35 gadu jubilejas koncerts „Raksti”.
Ieeja bez maksas.
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncertuzvedums „Dievs. Daba.
18. novembrī
Darbs” ar Ķekavas novada Goda pilsoņu sumināšanu. Ieeja bez
plkst.18
maksas.
Grupas „Otra puse” koncerts „Uzzīmē mani”.
22. novembrī
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē un „Biļešu paradīzes”
plkst.19
kasēs, Cena: 5–7 eiro.
J. Kursieša filma „Modris”. Filmas stāsts balstīts uz patiesiem
28. novembrī
notikumiem un kas attēlo pilngadību tikko sasnieguša puiša liktenīgu
plkst.19
dzīves posmu – konflikts ar māti iziet no rāmjiem, par sīku zādzību
māte dēlu nodod policijai. Biļetes cena: 3 eiro.
TDA „Zīle” vidējās paaudzes kolektīva viena gada jubilejas koncerts.
29. novembrī 18
Ieeja bez maksas.
Tautas lietišķās mākslas studijā „Ķekava” – pīto jostu darināšanas
6. decembrī plkst.11
mācību nodarbība. Plašāka informācija pa tālr. 29365089 (Liene).
Rokdarbu pulciņa „Labieši” radošās darbnīcas „Vēl vari paspēt!” –
7. decembrī plkst.13 svētku dāvanu pagatavošana. Idejas somu pagatavošanai.
Plašāka informācija pa tālr. 29259799 (Andra).
11. decembrī
TDA „Zīle”, SDK „Sidrabaine”, BDK „Daina” labdarības
plkst.19
koncerts „Pasauli sasildīt”. Ieeja ar ielūgumiem.
15. novembrī
plkst.18

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
„Ķekava laiku lokos”
„Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”
Izstāde „Ķekava bildēs senāk un tagad” ( foto K. Gulbis)
Līdz 6. decembrim Izstāde „ Ķekavas PMK – 50”
Izstāde „Baltijas ceļš”; aplūkojama Ķekavas novada pašvaldības telpās
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava
un http://twitter.com/parkulturu,www.facebook.com/Daugmaleskulturascentrs
un interneta vietnē www.parkulturu.lv.
Pamatekspozīcijas

