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Labākie skolotāji novadā

ĶEKAVĀ
11. novembrī plkst. 19.00
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens.
Pulcēšanās pie Ķekavas kultūras
nama.
Pēc lāpu gājiena – dziesminieka
Goran Gora koncertprogramma
„Mosties” Doles Tautas namā.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī plkst. 18.00
Ķekavas kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts
koncertuzvedums „Dievs. Daba.
Darbs” un Ķekavas novada Goda
pilsoņu sumināšanu. Ieeja bez
maksas.

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”.
DAUGMALĒ
11. novembrī plkst. 18.00
Lāpu gājiens uz „Važu rāvēju”, kur
tiks demonstrēta etīde ar karavīru
vēstulēm no frontes. Pulcēšanās pie
pagasta pārvaldes ēkas.
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.

foto: Alise Patmalniece

BALOŽOS
15. novembrī plkst. 18.00
Baložu kultūras namā
Komponista Ulda Marhilēviča
autorkoncerts
„Tava sirds ir tavas mājas”.

Labākie skolotāji pagājušajā mācību gadā – laureātes un kandidātes.
Skolotāju dienu ieskandinot, 3. oktobrī
Baložu vidusskolā jau tradicionāli pulcējās Ķekavas novada skolotāji, lai uzzinātu, kuri no viņiem ir atzīti par labākajiem pagājušajā mācību gadā.
Ķekavas novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu, un tieši Skolotāju dienas
priekšvakarā tika publiskoti konkursa rezultāti. Konkursā varēja pieteikt pedagogu
veikumu trīs nominācijās: „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā”,
„Labākais skolotājs vispārējās izglītības
programmā” un „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā”.

Konkursa mērķis bija apzināt un izvērtēt
pedagogu darba rezultātus izglītības jomā,
motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas
darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību
un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par
ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.
Kopumā konkursam šogad tika pieteikti
11 pedagogi: Daina Šulce, Tatjana Druka,
Everita Petrova, Vita Timermane, Aija
Krūze, Agita Plokšta, Kristīne Jeronoviča,
Dace Grauduže, Līga Freimane, Uldis
Puzaks un Vineta Litauniece.
Kā jau ierasts, savu simpātiju izraudzījās
arī „Swedbank”, dāvanā pasniedzot porta-

tīvo datoru. Šogad to ieguva Baložu vidusskolas skolotāja Tatjana Druka.
Konkursa „Labākais skolotājs Ķekavas
novadā 2013./2014. mācību gadā” laureāti:
• „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības
programmā” – Agita Plokšta no bērnudārza „Avotiņš”;
• „Labākais skolotājs vispārējās izglītības
programmā” – Daina Šulce no Ķekavas
vidusskolas un Tatjana Druka no Baložu
vidusskolas;
• „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes
izglītības programmā” – Vineta Litauniece
no Ķekavas mūzikas skolas.
Turpinājums 7. lpp.

Uzņēmēju brokastis – 22. oktobrī
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA VISUS NOVADA UZŅĒMĒJUS UZ UZŅĒMĒJU BROKASTĪM,
KAS NOTIKS 22. OKTOBRĪ PLKST. 10.00–12.00 DOLES TAUTAS NAMĀ ĶEKAVĀ.
Uzņēmēju brokastu tēmas:
• „Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014–2020”
(Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departaments);
• „Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014–2020” (Lauku atbalsta dienests);
• „ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi”;
• „Latvijas Garantiju aģentūras atbalsts uzņēmējiem”;
• „Skolēnu darbs vasarā – rezultāti un izaicinājumi” (Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa).
Precīza pasākuma programma būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Lūgums iepriekš pieteikties,
rakstot uz e-pastu kristine.krauze@kekava.lv vai zvanot uz tālruni 29374340.
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Pirmo reizi
mediķiem kopīgs
atpūtas pasākums
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Depkina muiža atgūst košumu

Godinās stiprās
ģimenes Ķekavas
novadā

Šogad jau trešo gadu norisināsies Ķekavas novada stipro ģimeņu godināšanas
pasākums „Zelta valsis”, kurā tiks sumināti pieci pāri, kuri laulībā nodzīvojuši
50 un vairāk gadu.
Tas ir aizkustinošs brīdis gan Zelta pāriem, gan viņu tuviniekiem, jo visa uzmanība un pateicība par ģimenes vērtību
turēšanu godā tiks veltīta tieši šīm stiprajām novada ģimenēm.
Šogad pasākums „Zelta valsis” notiks
17. oktobrī Ķekavas kultūras namā (ieeja
ar ielūgumiem). Šampanieti Zelta pāru
pirmajam kāzu tostam dāvinās pasākuma
ilggadējs atbalstītājs veikals „Alk Outlet”
no tirdzniecības centra „Liiba” Ķekavā,
savukārt biedrība „Sidrabaine” finansiāli
atbalstīs Zelta pāru iemūžināšanu video.
Vineta Bērziņa

Svētku gājiens ar
lāpām Baložos

Svētku gājiens par godu Baložu pilsētas
23. jubilejai, kā ierasts, notiks 14. novembrī, un tā sākums – plkst. 19.00.
Jau no plkst. 18.00 Baložu vidusskolā varēs
piedalīties lāpu darbnīcā, kurā katrs pats varēs izgatavot lāpu. Gājiens notiks no Baložu
vidusskolas uz Titurgas ezeru, noslēgsies ar
muzikālu priekšnesumu pie ezera. Gājiena
dalībniekus cienāsim ar siltu tēju. Organizē
Tūrisma koordinācijas centrs un Baložu vidusskola sadarbībā ar biedrību „Kusties!”.
Juris Žilko

foto: Alise Patmalniece

Mediķa profesija ir un vienmēr būs viens
no svarīgākajiem amatiem, jo veselība ir
mūsu augstākā vērtība un mediķu sūtība –
to palīdzēt saglabāt.
Ķekavā nu jau 40 gadus par iedzīvotāju
veselību sardzē stāv Ķekavas ambulance un
aptieka, tādēļ 18. oktobrī Ķekavas kultūras
namā aicinām visus esošos un bijušos mediķus uz viņiem veltītu atpūtas pasākumu.
Māra Patmalniece

„Es esmu Depkina muiža. Mans lielākais prieks ir dāvāt brīnišķīgu noskaņu, sirds siltumu un neaizmirstamas atmiņas tiem,
kuri pie manis ciemojas,” – tā sevi raksturo muiža savā interneta vietnē. Līdz ar rudens iestāšanos un koku lapu krāsošanos arī
Depkina muiža ietērpusies jaunās un spilgtās krāsās.

Kam piešķirs apbalvojumu „Ķekavas novada Goda pilsonis”?
Pēc ilgām un grūtām diskusijām apbalvojuma „Ķekavas novada Goda pilsonis”
vērtēšanas komisija, izskatot deviņus saņemtos pieteikumus, Goda zīmi nolēma
piešķirt trim cilvēkiem.
18. novembrī, Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svētku pasākumā, Ķekavas kultūras namā pašvaldība pirmo reizi
pasniegs goda zīmi „Ķekavas novada
Goda pilsonis”, un pirmie tās saņēmēji
būs Indra Priede, Zinaida Matisone un
Ojārs Bluķis.
Apbalvojuma mērķis ir apzināt un godināt personas par ieguldījumu un seviš-

ķiem nopelniem Ķekavas novada labā,
piešķirot apbalvojumu par personas mūža
ieguldījumu vai īpašiem nopelniem.
Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā
vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas
atbilst šādiem kritērijiem:
• mūža ieguldījums kultūras, izglītības,
sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī
Ķekavas novada attīstībā kopumā;
• pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
• pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana
un novada vārda popularizēšana;
• ilggadējs un panākumiem vainagots
darbs Ķekavas novada labā;

• nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
• citi īpaši nopelni.
Goda zīme „Ķekavas novada Goda pilsonis” ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.
Apbalvojumu viena kalendārā gada laikā
var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.
Apbalvojuma vērtēšanas komisijā, kuras pārstāvji tika apstiprināti Ķekavas novada domes sēdē, darbojās Juris Krūmiņš
(Daugmale), Dzintra Maļinovska (Ķekava), Dainuvīte Markelova (Baloži), Inga
Rasa (Valdlauči) un Aija Vitmane (Katlakalns).
Vineta Bērziņa

TAVS IEROSINĀJUMS – PAŠVALDĪBAS BUDŽETAM 2015
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus palīdzēt ar labu padomu – sniegt idejas un ierosinājumus par to, kā racionālāk un
lietderīgāk izmantot pašvaldības budžetu, un izteikt viedokļus, kā veidot novada iedzīvotāju ikdienu labāku.
Ierosinājums pašvaldības budžetam 2015 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Reģistrācijas nr. 000702385
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore: Vineta Bērziņa
Redakcijas adrese: Ķekava,
Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV 2123
Tālrunis: 67935802, 26513292
E-pasta adrese: avize@kekava.lv
vai vineta.berzina@kekava.lv
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......................................................................................................................................................................
Vārds, uzvārds, kontaktinformācija
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
IEROSINĀJUMUS LĪDZ 10. NOVEMBRIM LŪDZAM IESNIEGT Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros
Ķekavā, Daugmalē vai Baložos vai elektroniski nosūtīt uz e-pastu avize@kekava.lv. Anketa pieejama arī www.kekavasnovads.lv
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Daugmaliešiem skaidro izmaiņas ceļu uzturēšanā Izpildīta puse no
18. un 25. septembra vakarā Daugmales
pārvalde aicināja pagasta iedzīvotājus uz
tikšanos Daugmales multifunkcionālā
centra konferenču telpā, lai pārrunātu
izmaiņas, kas turpmāk skars privāto ceļu
īpašniekus.

Pēc Valsts kontroles veiktās revīzijas saņemts atzinums, ka Ķekavas novada pašvaldība ir tiesīga uzturēt tikai pašvaldībai
piederošus ceļus. Tas nozīmē, ka tā nedrīkst tērēt finanšu līdzekļus privāto ceļu
uzturēšanai.
Tā kā tuvojas ziema, šā brīža galvenā aktualitāte ir jautājums par sniega tīrīšanu.
Sekojot Valsts kontroles norādījumiem, no
šā gada ceļu uzturēšanas kārtība tiek mainīta. Visvairāk pārmaiņas skars Daugmales pagasta iedzīvotājus, jo šajā teritorijā
privāto ceļu kopējais garums ir vislielākais
un situācija vissarežģītākā.
Ir precizēts pašvaldībai piederošo ceļu
saraksts Daugmales pagastā, un ar to var
iepazīties vietnē www.kekavasnovads.lv.
Pastāv vairāki iespējamie risinājumi šajā
situācijā. Viens no tiem – izdalīt ceļus kā
atsevišķas zemes vienības un nodot pašvaldībai uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Tas gan ir salīdzinoši sarežģīts un laikietilpīgs process, taču, kā norādīja speciālisti,
pašvaldība ir gatava izskatīt iespēju nodrošināt tehniskos un finansiālos jautājumus. Ceļa īpašniekam atliks vien vērsties
pašvaldībā ar iesniegumu un vēlāk izdarīt
izmaiņas zemesgrāmatā.
Sarežģījumi varētu rasties situācijā, ja
ceļš pieder vairākiem īpašniekiem, jo, lai
ceļu varētu nodot pašvaldībai, nepieciešama visu īpašnieku piekrišana.
Ja ceļa īpašnieks izvēlas saglabāt ceļu
savā īpašumā, ir otra iespēja – īpašnieki

Valsts kontroles
ieteikumiem

Finansējums
ceļu uzturēšanai
Ķekavas novadā
2014. gadā

503 402 EUR
Ceļu uzturēšanai piešķirtais finansējums Ķekavas novadā.
paši izvēlas uzņēmumu, kas veic viņiem
piederošo ceļu tīrīšanu, uzturēšanu, un
slēdz privātu līgumu par pakalpojuma
saņemšanu. Pašlaik ir apzināti iespējamie
ceļu uzturēšanas pakalpojuma sniedzēji
Daugmales pagastā:
• SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”
(Ķekava), Juris Aperāns, tālr. 22023663;
• SIA „Ūdensdārzs” (Daugmale, Pilskalna
ceļš), Jānis Bondars, tālr. 29636118;
• SIA „Līves 2” (Daugmale, Centra masīvs), Dmitrijs Grubins, tālr. 27055398;
• Jānis Krūmiņliepa (Daugmale, Kompleksa ceļš), tālr. 28447454.
Kā tikšanās laikā akcentēja SIA „Ūdensdārzs” pārstāve Angelika Bondare, šī situācija tomēr nav īsti vērtējama kā izdevīga biznesa iespēja, jo ietver daudz vairāk
sarežģījumu nekā ieguvumu. Pie katra privātā ceļa īpašnieka, kas noslēgs līgumu ar
pakalpojuma sniedzēju, ir jānokļūst. Lai to
izdarītu, var nākties tīrīt papildu ceļus, kas
atrodas cita uzturētāja pārziņā. Tāpat katrs
īpašnieks kā klients var izvirzīt īpašas prasības attiecībā uz tīrīšanas regularitāti,
diennakts laikiem, kvalitāti utt. Līdz ar to

jebkurā gadījumā būtu nepieciešama pašvaldības iesaistīšanās, lai koordinētu plašo
pakalpojuma sniedzēju plānveida darbu.
Pastāv vēl arī trešā iespēja, kas gan attiecas tikai uz tiem ceļa īpašniekiem, kuru
ceļa galā atrodas pašvaldības īpašums.
Šajā gadījumā var nodibināt reālservitūtu
par labu pašvaldībai, un pašvaldība savu
iespēju robežās to uztur. Jāatzīmē, ka pašvaldība joprojām turpinās uzturēt ceļus,
kuri atrodas skolēnu autobusa maršrutā.
Ķekavas pašvaldības speciālisti aicina
iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar visām
neskaidrībām un jautājumiem, lai šo
situāciju atrisinātu iespējami operatīvāk.
Inga Auziņa

Kontaktpersonas
Ķekavas novada pašvaldībā:

• ceļu uzraudzības speciālists Arvis Krūmiņš,
tālr. 67847163;
• Attīstības daļas vadītāja p.i. Māris Ozoliņš,
tālr. 67847157;
• teritorijas plānotājas Gita Rengarte un Ilona
Jēkabsone, tālr. 67936019;
• Īpašumu daļas jurists Jānis Zvaigzne,
tālr. 67847150.

Reģistrē nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi sakārtot ar īpašumu
saistīto dokumentāciju un reģistrēt uzbūvētās ēkas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) no Ekonomikas ministrijas regulāri saņem informāciju par pašvaldību izsniegtajām būvatļaujām, to saņēmējiem, kā arī informāciju
par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.
Izmantojot šos datus, VID ir sagatavojis
sarakstu, pēc kura pašvaldība veiks pārbaudes objektos, kuri pēc būvatļaujas
termiņa beigām nav nodoti ekspluatācijā. Iepriekšējā pieredze liecina, ka daļa no
sarakstā esošajām dzīvojamajām ēkām,
iespējams, ir pabeigtas un tiek apdzīvotas,
taču nav reģistrētas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumā noteiktajā termiņā.
Pašvaldībai konstatējot, ka netiek ievērotas būvniecību reglamentējošo normatīvo
aktu prasības, ir tiesības piemērot administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
152. panta „Būvniecības noteikumu pārkāpšana” 3. daļu „Par būves izmantošanu
pirms tās nodošanas ekspluatācijā” un

152.6 pantu „Būvju un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā”.
Bez tam saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 24. panta trešo daļu
pašvaldībai ir tiesības ierosināt nekustamā
īpašuma objekta noteikšanu, iesniedzot
Valsts zemes dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā ēkas datu deklarāciju, kas apstiprināta ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 263 „Kadastra objekta
reģistrācija un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. Tādējādi šādu nekustamā
īpašuma objektu saskaņā ar likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli” varētu aplikt
ar nekustamā īpašuma nodokli.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 13. panta otrajā daļā ir noteikts,
ka kadastra subjektam ir pienākums sešu
mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma
termiņa izbeigšanās ierosināt kadastra
objektu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 20. panta 3. punktu nekustamā
īpašuma nodokli administrē pašvaldības
atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Pamatojoties uz likuma „Par

nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantā
noteikto, pašvaldība aprēķina un 6. pantā
noteiktā termiņā paziņo nekustamā īpašuma nodokļu maksātājam vai tā pilnvarotai
personai par nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru kārtējam gadam, nosūtot maksāšanas paziņojumu, kā arī iekasē nekustamā īpašuma nodokli no tā maksātāja.
Savukārt saskaņā ar Būvniecības likumu pašvaldību kompetencē ir izsniegt un
reģistrēt būvatļaujas par savā administratīvajā teritorijā plānotajiem būvdarbiem,
kā arī kontrolēt, kā būvniecības dalībnieki
ievēro Būvniecības likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa
tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldību budžeta ieņēmumu
ievērojama sastāvdaļa un tas tiek aprēķināts, izmantojot Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par nekustamo īpašumu.
Tādējādi aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokļa apjomu ietekmē
būvju reģistrēšana Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.
Jānis Zvaigzne

Valsts kontrole pēc veiktās revīzijas
Ķekavas novada pašvaldībai izvirzīja 13
ieteikumus darba sakārtošanai. Ņemot
vērā Valsts kontroles ieteikumus un to
ieviešanas laika grafiku, pašvaldība jau
ir ieviesusi sešus ieteikumus. Darbs pie
pārējiem ieteikumiem turpinās.
1. Apstiprināta Ķekavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība, kas, sagatavojot
budžetu, nodrošinās iespēju izvērtēt finanšu līdzekļu izlietojuma ekonomiskumu un
lietderību. Instrukcija nosaka budžeta izlietojuma izpildes pārskatāmību un nodrošina
efektīvāku budžeta izpildes kontroli.
2. Rīkojumā par darbinieku aizvietošanu, ja tiek noteikta piemaksa, tiek ietverta
norāde uz konkrētu papildu pienākumu
veikšanu, tādējādi ievērojot normatīvajos aktos ietvertās prasības. Pašvaldības
izpildvara pastiprināti seko līdzi tam, lai
turpmāk ar vienu un to pašu darbinieku
par viena un tā paša darba veikšanu netiktu noslēgti vairāki līgumi.
3. Apstiprināts nolikums „Par komandējumu noformēšanu, atskaites iesniegšanu
un izdevumu atlīdzināšanu”. Pašvaldībā tiek
izvērtēta komandējumu nepieciešamība un
noteikti komandējumā veicamie darba uzdevumi atbilstoši pašvaldības funkcijām.
Noteikumi ir papildināti ar normu, ka lēmumā vai rīkojumā par nosūtīšanu komandējumā ir jāiekļauj atsauce uz pašvaldību funkcijām, kā arī veicamie uzdevumi saskaņā ar
šīm funkcijām. Nolikums ir papildināts ar
pielikumu „Akts par komandējumu”, kas
kalpo kā komandējuma kopsavilkums. Nolikumā ir iekļauts punkts, ka pašvaldības
izpilddirektors izvērtē komandējuma lietderību un nosaka nosūtāmās personas.
4. Pašvaldība ir pilnveidojusi iepirkumu
komisijas nolikumu un ieviesusi kontroli pār
pašvaldības un tās iestāžu preču un pakalpojumu iegādes plānošanu, normatīvajiem aktiem
atbilstošu iepirkumu procedūru veikšanu,
sagatavojot juridiski un tehniski korektus iepirkumu dokumentus un līgumus.
5. Apstiprināti noteikumi „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”, tādējādi tiek nodrošināta
normatīvajiem aktiem atbilstoša rīcība ar
pašvaldības finanšu līdzekļiem un novērsta
finanšu līdzekļu izlietošana reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iegādei dažādos
pasākumos, kas nav saistīti ar pašvaldības
administratīvās darbības nodrošināšanu
un neizriet no pašvaldības funkcijām.
6. Apstiprināts Ķekavas novada neval
stisko organizāciju (NVO) projektu atbalsta
konkursa nolikums, kurā ietverti projektu
vērtēšanas kritēriji un projekta īstenošanas
kontroles pasākumi. Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors apstiprinājis veidlapas
projektu apsekošanai gada laikā pēc projekta
realizācijas, un šīs veidlapas jau tiek izmantotas 2013. gada NVO projektu apsekošanā.
Vineta Bērziņa

4 Novada ziņas

Sakopj autoceļa A7
teritoriju

Sakopta vide ir viena no būtiskākajām
lietām, kas veido pozitīvu novada tēlu
un veicina estētisku tā izskatu. Galvenais
autoceļš, kas vijas cauri Ķekavas novadam, ir pirmās kategorijas autoceļš A7.
Zāles pļaušanu šā autoceļa nodalījuma
joslā nodrošina „Latvijas Valsts ceļi”.
Salīdzinot ar citiem kaimiņu novadiem,
piemēram, Iecavas novadu, kuru arī šķērso
autoceļš A7, Ķekavas novadā autoceļa mala
diemžēl tika appļauta aptuveni viena metra
platumā, tālāk atstājot garo zāli, kas bojāja
novada vizuālo izskatu. Taču, pateicoties
Ķekavas novada pašvaldības lūgumam un
„Latvijas Valsts ceļu” vadības atsaucībai,
septembrī „Latvijas Valsts ceļi” veica autoceļa A7 teritorijas sakopšanu un zāles nopļaušanu jau vairāku metru platumā, tādējādi uzlabojot ceļa estētisko izskatu.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas
„Latvijas Valsts ceļiem” par izpratni šā jautājuma risināšanā.
Vineta Bērziņa

foto: Alise Patmalniece

Septembrī Ķekavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „BaltexGroup” par
Ķekavas parka tehniskā projekta izstrādi.
Šā uzņēmuma piedāvājums tika atzīts par
labāko un saimnieciski izdevīgāko pašvaldības izsludinātajā iepirkumā. Tehniskā
projekta izstrādei atvēlēti četri mēneši.
Tehniskā projekta izstrādes ietvaros tiks
veikti būvprojektēšanas sagatavošanas
darbi, piemēram, ģeotehniskā izpēte, dendroloģiskā inventarizācija, nosakot koku
stāvokli. Ķekavas parka projekta skices
tiks prezentētas arī iedzīvotājiem.
Uzņēmumam „BaltexGroup”, izstrādājot
Ķekavas parka tehnisko projektu, būs jāņem vērā pašvaldības prasības attiecībā uz
lietām, ko tā vēlētos redzēt parka teritorijā.
Piemēram, parka projektā jāiekļauj ģimenes
aktīvās atpūtas zonas (nogāze, kas izmantojama ragaviņu braukšanai ziemā, bērnu rotaļu laukumi, apgaismots celiņš nūjošanai,
skrituļošanai, velobraukšanai utt.) un sporta
laukumam piegulošās teritorijas sakārtošana
pie vecās Ķekavas sākumskolas.
Tāpat uzņēmumam būs jāizstrādā apstādījumu plāns, saglabājot ainaviski
vērtīgos kokus un iekļaujot apstādījumu
risinājumu Dzirnavu estrādes un Dzirnavu drupu apkārtnē; jāpiedāvā gājēju tiltiņu, vienas sabiedriskās tualetes un mākslas objektu atrašanās vietas.
Pašvaldība vēlētos arī iegūt redzējumu
par Dzirnavu estrādes novietojumu vai
citas svētku svinēšanas vietas ierīkošanu,
kā arī saņemt risinājumu Dzirnavu drupu
drošai apskatei vai pārbūvei.
Plānoto Ķekavas parka teritoriju pēc
tehniskā projekta izstrādes iecerēts sadalīt vairākās realizācijas kārtās, ņemot vērā
plānotās projektēšanas un ierīkošanas finansiālās iespējas.
Vineta Bērziņa

Pašvaldībai pirmie elektromobiļi

Jaunie elektromobiļi ieripo Ķekavā.
10. oktobrī Ķekavas novada pašvaldība
papildināja savu autoparku ar diviem
jauniem Volkswagen markas automobiļiem, kas atšķirībā no līdzšinējiem ir
aprīkoti ar elektrodzinēju.
Katrs videi draudzīgais un ekonomiski
izdevīgais pārvietošanās līdzeklis pašvaldībai izmaksāja 8415 eiro, jo lielāko daļu
elektromobiļa vērtības (18 500 eiro) sedz
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) piešķirtais finansējums.
Elektromobiļa Volkswagen Up! ekspluatācijas izmaksas ir būtiski mazākas nekā
automašīnām ar iekšdedzes dzinēju. Tas
patērē 11,7 kWh elektroenerģijas uz 100
kilometriem, tādējādi pēc AS „Latvenergo” pamata tarifa 0,153 eiro par vienu kilovatstundu tas izmaksā 1,76 eiro jeb aptuveni 1,4 litrus benzīna.

Aprēķināts, ka līdzīga tipa automašīna ar
fosilās degvielas dzinēju gada laikā, nobraucot 25 tūkstošus kilometru, rada 3475 kg
oglekļa dioksīda (CO2), turpretī elektrodzinējs to nerada nemaz.
Projekts paredz elektromobiļu iegādi un
ekspluatāciju vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas, ievērojot katra elektromobiļa
plānoto gada nobraukumu, kas ir 25 000 km.
Elektromobiļa maksimālais nobraukums
starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 160 kilometru, bet ātrums – līdz 130 kilometriem
stundā. Augstsprieguma baterijas garantija ir
astoņi gadi. SIA „Moller Auto Latvia” apņemas veikt garantijas remontu līdz nobraukumam 100 000 km vai 36 mēnešus.
Iecerēts, ka viens no elektromobiļiem
tiks izmantots Ķekavas novada Sociālā
dienesta vajadzībām, lai spētu operatīvi nodrošināt sociālo palīdzību Ķekavas

novada iedzīvotājiem. Elektromobili plānots izmantot sociālo darbinieku ikdienas
pienākumu veikšanai – maznodrošināto
un trūcīgo iedzīvotāju sadzīves apstākļu
apsekošanai, nogādāšanai uz ārstniecības
iestādēm, kā arī administrācijas vajadzībām, apsekojot novada sociālos centrus.
Otru elektromobili izmantos Ķekavas
novada pašvaldības administrācijas vajadzībām, tajā skaitā administrācijas darbinieku nokļūšanai uz atbildīgajām institūcijām, piemēram, ministrijām, valsts iestādēm un tamlīdzīgi.
KPFI finansējuma pieprasījums tika
iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un Vides investīciju
fonda izsludinātajā konkursā šā gada
maijā. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu,
atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu
Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas. Latvijas Vides investīciju
fonds apstiprināja Ķekavas novada pašvaldības iesniegto projektu „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, ieviešot elektromobiļus Ķekavas novada pašvaldībā”,
atbalstot finansējuma piešķiršanu elektromobiļu iegādei.
Inga Auziņa

Daugmales centrā iztīra dīķi
Vairākas dienas septembrī Daugmales
iedzīvotāji ap dīķi pagasta centrā varēja
vērot strādājam neparastu, amfībijai līdzīgu agregātu, kas pārvietojās gan pa
krastu, gan ūdenī.
„Dīķis bija aizaudzis, jo gadiem ilgi netika
tīrīts. Lai šo vietu pagasta centrā sakoptu,
mēs meklējām un atradām firmu SIA „Ponton”, kas veica zemūdens pļaušanas darbus,”
notiekošo komentēja Daugmales pagasta
pārvaldes vadītājs Uģis Volosovskis.
Dīķa sakopšanas darbi notika ar specializētu kombainu, kas, līdzīgi amfībijai,
pārvietojas gan pa zemi, gan ūdeni. Sākot-

foto: Einārs Binders

Top Ķekavas parka
tehniskais projekts

Ķekavas Novads 2014. gada 14. oktobris

Tīrot Daugmales dīķi.
nēji ar pļaušanas kombainu tika appļauti
dīķa krasti, tad divu metru dziļumā tika
izpļauti ūdensaugi dīķī. Pēc tam šim agre-

gātam tika uzliktas dakšas, ar kurām nopļautās ūdenszāles tika izceltas no ūdens
un izvestas krastā. Ūdensaugi tika salikti
tuvējās ieplakās, kur ātri sadalīsies un kalpos par bioloģisko mēslojumu zālājam.
Dīķa tīrīšanas darbu kopējās izmaksas
bija mazāk par diviem tūkstošiem eiro, un
šī summa tika finansēta no Ķekavas novada pašvaldības līdzekļiem. „Šā brīža prioritāte ir dīķa un tā krastu sakopšana, lai
uzlabotu apkārtnes ainavas vizuālo izskatu. Tālākā nākotnē ir iecere šo vietu labiekārtot brīvā laika pavadīšanai,” skaidro
U. Volosovskis.
Rasma Rudzāte, „Rīga Apriņķa Avīze”

Katlakalnā atjaunoti Brāļu kapi
Rūpējoties par kritušo karavīru atdusas
vietu uzturēšanu Ķekavas novada teritorijā, šajā vasarā kritušo karavīru atdusas vietā Katlakalna kapos pēc Krievijas
Federācijas vēstniecības pasūtījuma
norisinājās remonta un labiekārtojuma atjaunošanas darbi – tika atjaunots
teritorijas segums, zālienu rekultivācija, apmaļu nomaiņa, kāpņu un vārtiņu
atjaunošana, uzstādīts jauns teritorijas
nožogojums.
Šajos Brāļu kapos guldīti Pirmajā pasaules
karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritu-

šie 6. Sibīrijas korpusa karavīri, 5. un 2.
Rīgas latviešu strēlnieku pulka strēlnieki,
kā arī citu bijušās Krievijas armijas daļu
kareivji un Otrajā Pasaules kara laikā kritušie sarkanarmieši.
Līdztekus Brāļu kapu regulārajiem uzturēšanas un sakopšanas darbiem Ķekavas
novads lepojas arī ar iepriekšējos gados
veiktajiem būtiskajiem atjaunošanas darbiem – sadarbībā ar Krievijas Federācijas
vēstniecību pilnībā tikuši atjaunoti Brāļu
kapi pie Trušeļiem, Ķekavas centrā Brāļu
kapos pie „Dimantu” mājām ir veikta
plākšņu nomaiņa un nožogojuma uzstā-

dīšana, arī atjaunošanas darbi tika veikti
Brāļu kapos Daugmalē. Tāpat novadā ir
viesojušies vācu „Bundesvehr” karavīri,
sakopjot kapus pie „Miķelsonu” un „Celtnieku” mājām. Regulāras talkas Ķekavas
novadā organizējuši arī Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki, uzkopjot
kapus pie „Kuģu” mājām un „Butleru” mājām, kā arī sakopjot Nāves salu Daugmalē.
Sadarbībā ar Brāļu kapu komiteju un
biedrību „Brālība” novadā tiek strādāts arī
pie līdz šim neatklātu karavīru apbedījumu vietu apzināšanas.
Sigita Varika
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Ķekavas vidusskolā turpinās remontdarbi

Pirms neilga laika sākās jaunais mācību
gads, un skolēni atgriezās vasaras mēnešos
uzpostajās telpās. Bet vēl spilgti atmiņā ir
ainas no iepriekšējiem pavasariem un atkušņiem, kad Ķekavas vidusskolas garderobes grīda mirka ūdenī, kas caur ēkas
pamatiem sūcās pagrabstāvā.
Šīs situācijas risinājuma meklēšana jau
gadiem bijusi atlikta nepietiekama finansējuma un citu faktoru dēļ, taču nu ir pienācis brīdis, kad darbi pie Ķekavas vidusskolas pamatu hidroizolācijas ir sākušies.
Jāatzīst gan, ka ne bez sarežģījumiem.
Sākot būvdarbus un demontējot ar betona plāksnēm segto gājēju ceļu, atklāts,
ka izstrādātajā projektā jāveic izmaiņas.
Iepriekš projektā nebija paredzēts izbūvēt lietusūdens kanalizāciju, bez kuras
pamatu izolēšana nav lietderīga. Projekts
tika pārveidots, tādējādi palielinot sākotnējā tāmē aprēķināto finanšu apjomu un
darbam paredzēto laiku, toties nodrošinot
nepieciešamās lietusūdens kanalizācijas
sistēmas ietveršanu darbu grafikā. Ēkas
pamatu hidroizolācijas darbus veic SIA
„Ķekavas sadzīves servisa centrs”.
Vēl septembra beigās situācija bija ļoti
nopietna, jo daļa pamatu jau bija atsegta,
bet darbi jāpabeidz, līdz iestāsies sals.

18.-19. oktobrī
Savākšanas punkti
Baložos, pie pārvaldes ēkas
Ķekavā, pie t/c “Liiba”
Daugmalē, pie pārvaldes ēkas
foto: Alise Patmalniece

Skola ir vieta, kur bērni gūst ne vien zināšanas, bet arī pavada nozīmīgu daļu
dienas, tādēļ svarīgi, lai tas notiktu patīkamā, estētiskā vidē kopā ar domubiedriem. Taču skola, tāpat kā jebkura ēka,
laika gaitā nolietojas un prasa regulāru
atjaunošanu. Ķekavas vidusskola atkarībā no piešķirtā finansējuma tiek remontēta katru gadu, bet, tā kā šogad pašvaldības piešķirtais finansējums bijalielāks
nekā citkārt, varēja veikt nozīmīgākus
uzlabojumus.

Tauvas josla Latvijas Republikas Zvejniecības likumā ir noteikta kā sauszemes
josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar
zveju vai kuģošanu saistītām darbībām
un kājāmgājējiem. Tātad tauvas joslu var
izmantot, lai pastaigātos gar ūdeņu krastiem, sauļotos, peldētos, zvejotu vai izkāptu krastā, braucot pa ūdeņiem ar laivu vai
kuģīti. Pie zvejas pieder gan amatierzveja –
makšķerēšana un zemūdens medības, ko
veic atpūtas vai sporta nolūkā, gan pašpatēriņa zveja, komerciālā zveja un rūpnieciskā zveja. Tiesības, ko garantē tau-

VĀCAM

Ledusskapjus, veļas mašīnas, kulinārās apstrādes aprīkojumu, putekļu
sūcējus, datortehniku un citas biroja
iekārtas, telefonus, radioaparātus,
televizorus, šujmašīnas, rotaļlietas,
pļaušanas vai citus dārza darbarīkus.

Jaunā sporta grīda.
Pateicoties Ķekavas novada vadības izpratnei, arhitekts varēja operatīvi veikt labo
jumus projektā un būvnieki atsākt apturētos darbus. Tiek prognozēts, ka, ja laika
apstākļi būtiski nepasliktināsies, Ķekavas
vidusskolas pamatu hidroizolācija tiks pabeigta plānotajā laikā, līdz ar to pagrabstāva
applūšana pavasaros tiks novērsta un jaunā
ietve skolas kreisajā pusē – atvērta gājējiem.
Ķekavas vidusskola šovasar piedzīvojusi
arī nozīmīgu remontu sporta zālē. Visvērtīgākais ieguvums ir jauns, kvalitatīvs grīdas segums, kas nodrošinās daudz patīkamākus apstākļus sporta stundās un treniņos. Ķekavas vidusskola nākamgad svinēs
40 gadu jubileju, un tikpat daudz gadu
lietota arī līdzšinējā sporta zāles grīda. 40
gadu laikā šajā sporta zālē izauguši daudzi
veiksmīgi sportisti. Ņemot vērā skolēnu
lielo skaitu, grīdas dēļi šo gadu laikā bija
pamatīgi nolietoti.
Ķekavas vidusskolas sporta skolotāji
Andris Eglītis un Kristīne Vanaga atzīst,
ka jaunais segums ir nesalīdzināmi labāks
un arī drošāks. Vecie, savu laiku nokalpo-

Apsekos Daugavas tauvas joslu
Ķekavas novada pašvaldības speciālisti
šoruden apsekos Daugavas piekrastes
tauvas joslu visā novada teritorijā – no
Valdlaučiem līdz Daugmalei. Apsekošanā
piedalīsies speciālisti no būvvaldes, Telpiskās plānošanas, Vides un labiekārtošanas daļas, ar kājām izstaigājot Daugavas krastu un piefiksējot tos īpašumus,
kuros nav ievērotas tauvas joslas prasības, proti, zemes īpašnieks nedrīkst tauvas joslā traucēt gājēju pārvietošanos, kā
arī uzlikt žogu vai citus šķēršļus.

Elektrisko un
elektronisko iekārtu
atkritumu bezmaksas
savākšanas akcija

vas josla, aprakstītas Zvejniecības likuma
9. pantā.
Tauvas josla nav jānosaka vienīgi tad,
ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem
piegulošā sauszemes daļa pieder vienam
īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. Praksē tauvas joslas
nav tikai ezeriņiem, kas pilnībā atrodas uz
viena īpašnieka zemes. Tiklīdz zemei gar
ūdeņiem ir vismaz divi īpašnieki vai arī
daļa zemes ir valsts vai pašvaldības valdījumā, spēkā stājas likuma norma par tauvas joslu.
Dabiskās tauvas joslas (tas ir, gar dabisko ūdeņu krastiem) platums ir: gar privāto
ūdeņu krastiem – 4 m; gar pārējo ūdeņu
krastiem – 10 m; gar jūras piekrasti – 20 m.
Tauvas joslas platumu skaita: gar upju un
ezeru lēzeniem krastiem – no normālās
ūdenslīnijas; gar upju un ezeru kraujiem
krastiem – no krasta nogāžu augšmalas.
Tad tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme
no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un
pati nogāze.
Gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem,
hidrotehniskām būvēm un citām būvēm

NEVĀCAM

Vecie skolas pamati alkst pēc remonta.

Lielgabarīta atkritumus (dīvānus un
citas mēbeles), sadzīves atkritumus,
stiklu, plastmasu, papīru, metālu,
dzīvsudrabu saturošas spuldzes,
izjauktas elektropreces vai elektro
iekārtas (televizorus, datortehniku,
ledusskapjus).
Akciju organizē Ķekavas novada
pašvaldība sadarbībā ar

jušie grīdas dēļi vietām bija tik izpuvuši,
ka skolēniem papildus bija jāattīsta veiklība, lai sportojot negūtu traumas. Grīdas
nomaiņu veica SIA „Lauras Pro”, remonta
kopējās izmaksas nedaudz pārsniedza
50 000 eiro.
Ķekavas vidusskolā šovasar veikti arī citi
uzlabojumi: skolas gaišajam korpusam atjaunota daļa jumta seguma, izbūvēta ventilācijas sistēma un veikts remonts skolas
bibliotēkā, nomainīts aktu zāles skatuves
segums, veikta apkures sistēmas tīrīšana,
kā arī 1. stāva gaiteņa un informātikas kabineta remonts. Šo darbu kopējās izmaksas sasniedz teju 75 000 eiro.
Inga Auziņa

Sākot ar 23. septembri, Ķekavas novada
iedzīvotājiem ir pieejami Valsts darba
inspekcijas pakalpojumi un speciālistu
konsultācijas.
ApmeklētājitikspieņemtiĶekavasnovada
sociālā dienesta telpās Ķekavā, Gaismas ielā
19, k.8, 7. kabinetā. Pieņemšanas laiki –
katru otro otrdienu no plkst. 10 līdz 14.

ūdens tauvas joslu nosaka attiecīgās būves
plānā.
Gar jūras piekrasti tauvas joslu norobežo ar speciālām zīmēm, bet gar upēm un
ezeriem tādas nav nepieciešamas. Jebkurā
gadījumā zemes robežu plānā tauvas josla
īpašniekam ir lietošanas tiesību ierobežojums par labu pārējiem sabiedrības locekļiem. Zemes īpašnieks nedrīkst šajās robežās traucēt gājēju pārvietošanos, kā arī
uzlikt žogu vai citus šķēršļus.
Zvejniecības likuma 9. pantā noteikts,
ka tauvas joslas bezmaksas lietošana bez
iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku paredzēta kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei,
robežapsardzībai, kā arī vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku
tauvas joslā ir atļauta laivu un kuģu piestāšana, to izkraušana un pagaidu uzglabāšana, laivu un kuģu pārziemošana, būve un
remonts; zvejnieku apmetņu ierīkošana,
atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar
zveju saistītas darbības; ūdens tūristu

apmetņu ierīkošana. Šīs darbības drīkst
veikt, ievērojot vides aizsardzības normas,
bet pie valsts robežas ūdenstilpēm – arī
valsts robežas režīma prasības.
Peldēties un braukt ar laivu drīkst arī
tad, ja upe vai ezers nav publisko ezeru sarakstā (izņemot ezerus, kas atrodas
uz viena privātīpašnieka zemes). Tekošs
ūdens nevar piederēt privātīpašniekam. Ja
privātīpašniekam pieder upes posms, tas
nozīmē, ka viņam ir īpašuma tiesības uz
gultni un tiesības uz pašu upi, piemēram,
izmantot tās ūdens spēku. Peldēties vai
braukt ar laivu atļauts arī pa privātu upes
posmu, bet bez saskaņošanas ar īpašnieku
nedrīkst vilkt laivu krastā vai ierīkot apmetni.
Iedzīvotāji bieži jautā: kā man tikt klāt tai
tauvas joslai, ja visur priekšā saceltas mājas?
Diemžēl zemes gabalu īpašnieku pienākums
nav nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi vai
ceļu līdz ūdenim pa katru zemes gabalu.
Savukārt pašvaldība savā teritorijas plānā ir
atzīmējusi oficiālās piekļuves vietas pie Daugavas, kur ir pašvaldības īpašumi.
Vineta Bērziņa

VDI pakalpojumi Ķekavā

6 Jaunatne

Jaunieši rosās Ķekavas
mežiņa talkā
Tā kā tradicionālajā Lielajā talkā talkošana
notiek tikai uz pašvaldībai piederošas zemes, nemaz nav jābrīnās, ka mums apkārt
ir tik daudz nesakoptu vietu, kuru īpašniekiem izdevīgāk ir samaksāt sodus, nekā
sakopt sev piederošo teritoriju.
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu
centra (JIC) neformālo jauniešu aicinājums ir divas reizes gadā – pavasarī un
rudenī – apzināt netīrākās un piegružo-

Draudzīga satikšanās
ar senioriem
Sociālajā centrā

foto: No Ķekavas jauniešu padomes arhīva

Savā jaunības steigā reizēm nemaz nepamanām, ka mums apkārt ir cilvēki, kuri
pelnījuši, lai viņus atcerētos – samīļotu,
uzklausītu, gūtu kādu padomu, dalītos
un vienkārši būtu kopā.
Oktobris ir mēnesis, kas veltīts senioriem, tāpēc 2. oktobra pēcpusdienā jaunieši devās ciemos pie Ķekavas senioriem
uz Sociālo centru. Tika noorganizēts koncerts, kurā bija dzirdami dažādi muzikāli
priekšnesumi. Koncertā piedalījās arī
draugi no Ķekavas mūzikas skolas – Alise,
Reina, Katrīna un Monta, mūziķis Vitolds
Krieviņš, kā arī paši Ķekavas jauniešu
padomes biedri. Pasākuma otrajā daļā
gan jauni, gan veci mielojās ar garšīgiem
„Bamba leo” šokolādes kliņģeriem.
Prieks, ka Sociālā centra darbinieki bija
pretimnākoši. Ikdienā šie cilvēki dod tik
lielu enerģiju un labestību centra iemītniekiem, un to varēja izjust arī ciemojoties – silti smaidi, atvērtas un draudzīgas
sarunas. „Kaut arī diena ļauj piepildīt sevi
ar lielu prieku un labiem darbiem, katram
sevī radās pārdomas par to, cik bieži veltām laiku citiem un cik maz ir nepieciešams, lai iepriecinātu sevi un kādu, kam
viena draudzīga satikšanās ir liels un atmiņā paliekošs notikums. Mums tas ir
dubultprieks, ja varam kādu iepriecināt!”
atzīst Ķekavas jauniešu padomes jaunieši.
Jēkabs Krastiņš

tākās novada vietas, tādas, kuras pašiem
jauniešiem krīt acīs neatkarīgi no tā, kam
pieder šī zeme – pašvaldībai vai privātīpašniekam, uzmeklēt zemes saimniekus
un piedāvāt savu palīdzību ar norunu, ka
savāktie atkritumi īpašniekam pašam ir
jāizved no sakoptā īpašuma. Ja vienošanās
netiks panākta, palīdzēt diemžēl nevarēsim
un būs jāmeklē cita vieta talkošanai.
Plānojot šo rudens talku un aptaujājot
jauniešus par, viņuprāt, netīrākajām vai
nekārtīgākajām vietām Ķekavā, par vispiegružotāko jauniešu iecienīto vietu tika atzīts tautā tā mīļi dēvētais Ķekavas mežiņš.
Tika noskaidroti meža īpašnieki, ar kuriem sazinājās JIC darbinieki, lai aicinātu

Pēc labi
padarīta
darba.
uz sadarbību. Īpašnieks izteica apņēmību
pēc talkas izvest no mežiņa maisus ar savāktajiem atkritumiem. Cerējām iesaistīt
talkā arī pašus īpašniekus, taču tas arī bija
viss, par ko spējām vienoties.
Paldies visiem, kuri atrada iedvesmu un motivāciju piedalīties mežiņa talkā! Viena puse
meža – tā pati piesārņotākā – nu var uzelpot!
Pēc kopīgā darba iepazinām slackline jeb

lentošanu, kas ir balansa treniņš uz poliestera
vai neilona lentes, kas nospriegota starp diviem enkurpunktiem. Balansa treniņi ir ideāli
bērniem un jauniešiem, jo treniņa specifika
nostiprina kāju locītavas, mugurkaulu, plecus
un uzlabo stāju. Līdzsvars ir ne tikai fizisks
treniņš, tas uzlabo arī garīgo izaugsmi, koncentrēšanās spējas un mērķtiecību.
Santa Auziņa-Stucere

Iepazīst radošas biznesa metodes
Lai iepazīstinātu jauniešus ar radošām
biznesa ideju ģenerēšanas metodēm un
iespējām, septembrī Daugmales multifunkcionālajā centrā notika seminārs
„Par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām”.

Tajā piedalījās 27 vidusskolēni no Ķekavas,
Baložiem, Olaines un Baldones. Semināru
organizēja Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra sadarbībā ar SIA „Ķemers Business and Law Company” un Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centru.
Semināru vadīja uzņēmēja un pasniedzēja Iveta Reinholde, kura stāstīja, kā vislabāk
attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, palīdzēja rosināt interesi par inovatīvas
uzņēmējdarbības uzsākšanu, daloties savā
pieredzē un viedokļos, lai veicinātu semināra dalībnieku prasmju pilnveidošanu. Viņa
informēja jauniešus par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām pēc izglītības
iegūšanas, kā arī to, kur un kā papildināt
skolā gūtās zināšanas un attīstīt prasmes, kas
nepieciešamas biznesa attīstīšanai. Semināra

foto No Jaunatnes iniciatīvu centra arhīva

Ir divas iespējas, kā nodzīvot savu dzīvi:
pirmā – uz katru dzīves piedāvāto izaicinājumu vaicāt sev: „Kāpēc man tas būtu
jādara?”; otrā – jautājumu formulēt
mazliet citādi: „Kāpēc gan ne?”

foto No Jaunatnes iniciatīvu centra arhīva
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Jauniešu komandām jāizdomā viena
biznesa ideja un jāveic tās izpēte.
laikā katram jaunietim bija iespēja pārliecināties, ka process, kurā tiek radīta biznesa
ideja, var būt radošs un aizraujošs.
Jaunieši tika sadalīti piecās komandās.
Darba procesā katrai no komandām bija
jārada viena biznesa ideja un jāveic tās
izpēte. Tika definēti mērķi, emocijas, ko
radīs šis produkts vai pakalpojums, pozitīvie un negatīvie faktori, citas alternatīvas šai idejai un praktiskie soļi, lai šī ideja
tiktu realizēta tirgū. Jaunieši darbojās ļoti
aizrautīgi, un lielākajai daļai komandu iz-

Uzsāk jaunu sarunu ciklu
24. septembrī Ķekavas novada Jaunatnes
iniciatīvu centrā tika aizsākts jauniešu
interesēm un aktuālajiem jautājumiem
veltīts sarunu cikls. Uz pirmo lekciju aicinājām biedrības „Īsta mīlestība gaida”
pārstāvi – atraktīvo, atjautīgo, drosmīgo
Kasparu Ozoliņu ar lekciju jauniešiem
„Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju!”.

Patērētāju kultūra, kurā dzīvojam, māca:
„Tev vajag tūlīt un tagad!” Reti kurš stāsta
par cenu, ko tas maksās vēlāk...
„Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju!”
bija lekcija par vērtībām. Tā sniedza visaptverošu informāciju par cilvēku kā vērtību,
mīlestību kā jebkura cilvēka pamatvajadzību. Lekcija jauniešiem bija sagatavota
atraktīvā veidā – ar diskusijām un faktiem,

kas balstīti zinātniskos pētījumos. Tās mērķis bija mudināt jauniešus aizdomāties par
noturīgu attiecību veidošanu, uzticību, patiesu beznosacījumu mīlestību.
Lekcijas laikā jaunieši tika aicināti kritiski izvērtēt medijos atspoguļoto informāciju par pretējo dzimumu savstarpējām
attiecībām, cilvēka izskatu un materiālo
vērtību saistību ar cilvēku laimi. Izmantojot uzskatāmus piemērus, tika stāstīts
par ārpuslaulības seksuālo attiecību negatīvajām emocionālajām, fiziskajām, garīgajām, finansiālajām, sociālajām un cita
veida sekām.
Tāpat jaunieši tika aicināti apsvērt atturību kā visdrošāko veidu, kā izsargāties no
nevēlamajām ārlaulības dzimumattiecību
sekām. Jaunieši tika aicināti izmantot laiku lietderīgi, lai sagatavotos savam īstajam

devās radīt praktiski īstenojamas idejas,
piemēram, „Uzticības tālrunis pieaugušajiem”, „Tintes pildspalvu un kārtridžu uzpildes automāts ofisiem”, „Automazgātava-pārtikas veikals” u.c. Pēc kafijas pauzes
visas komandas veidoja īsu sava produkta
vai pakalpojuma reklāmu, ko tūlīt pēc tam
prezentēja, saņemot lektores vērtējumu
par reklāmu un produktu kopumā.
Lektore semināru noslēdza ar izsmeļošu informāciju par inovācijas atbalsta iespējām, piemēram, dažādiem tehnoloģiju
pārneses punktiem, biznesa inkubatoriem,
kompetences centriem, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras programmām u.c.
Seminārs skolēniem notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras realizētās
aktivitātes „Pasākumi motivācijas celšanai
inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas
Savienības strukturālie fondi.
Santa Auziņa-Stucere

cilvēkam, ar kuru vēlāk veidot ģimeni.
Lekcija guva lielu atsaucību. Pēc lekcijas
iniciatīvu centrā izvērtās plašas diskusijas
pašu jauniešu vidū. Taču pamatideja par
atturēšanos no dzimumattiecībām līdz
kāzām kopumā tika uztverta samērā skeptiski, bet pozitīvi. Vairāki jaunieši atzina,
ka no tāda skatupunkta, kādu piedāvāja
Kaspars, par intīmajām attiecībām vēl nebija domājuši, tomēr daļu no iegūtajām
zināšanām jaunieši atzina par labu esam,
lai ieviestu zināmas pārmaiņas savā dzīvē.
Visus interesentus aicinām sekot Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centram
sociālajos tīklos www.draugiem.lv vai
www.facebook.com, kur saņemsiet vienmēr aktuālo informāciju par mūsu organizētajiem pasākumiem.
Santa Auziņa-Stucere
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Gudrās rotaļlietas
Dzīvojot 21. gadsimtā, sākotnēji varētu
šķist, ka izstādē būs aplūkojamas jaunākās
tehnoloģijas – planšetdatori, datori, runājošas lelles, roboti, kas tik ļoti raksturo šo
laikmetu, bet patiesībā izstādē nav nekā no
iepriekš minētā. Tur aplūkojamas Ķekavas
bērnudārza „Ieviņa” audzinātāju veidotās
rotaļlietas – skaistas, krāsainas, mīļas un
bērnību atgādinošas lietiņas. Šīs rotaļlietas
ir ne tikai mīļas, bet arī pirmo zināšanu un
prasmju apguvi veicinošas: burti, cipari,
alfabēts, lelles, kam var sapīt bizes, aizsiet
kurpes, pogāt pogas, un vēl, un vēl...
Izstādes atklāšanā piedalījās arī darbu
autores – audzinātājas, kuras ir vienkāršas un apburošas ar to, ka savu darbu dara
ar prieku, mirdzošām acīm un labestību,
neskaitot pārstrādātās stundas. Viņas ir
ieguldījušas ļoti daudz gan sava laika,
gan materiālu, lai izveidotu lietas, kas ir
daudz mīļākas par runājošajām lellēm un
robotiem. Šīs rotaļlietas ir unikālas tieši
ar to, ka ir vienkāršas un saprotamas. Un
ir skaidrs, ka tās tiks mīļotas, lāpītas un
taupītas.
Pasākuma vadīja Māra Patmalniece ar
lielu prieku un pateicību stāsta, ka veiksmīgi cilvēki prot saņemt visu, ko dzīve
sniedz, svarīgi ir dalīties ar citiem iegūtajā
bagātībā, tad tā vairojas un atkal nes jaunus augļus. Dots devējam vienmēr atdodas – ja ne uzreiz, tad pēc gadiem noteikti.
Māra Patmalniece ir pārliecināta, ka

„Ieviņas” bērni vienmēr atcerēsies savu pirmo bērnudārzu, audzinātājas un auklītes,
kuras tieši viņiem gatavoja īpašas lelles un
ar šīm lellēm mācīja iepazīt un izzināt pasauli, ierādīja pirmos soļus latviešu folklorā
caur latviešu tautas dziesmām, tautas tērpu
un dažādiem pasaku varoņiem, mācīja iepazīt latviešu literatūru caur Maiju un Paiju, Sprīdīti un Lutausi, cittautu literatūru
caur Pepiju Garzeķi, Malvīni un Karlsonu.
Kvalitatīvas lelles ir līdzvērtīgas labai gleznai, tās nenoliedzami palīdz veidot bērna
raksturu, stila izjūtu un gaumi. Un, ko ieliekam bērnībā, tas paliek visam mūžam.
Aicinām apmeklēt Ķekavas kultūras
namu kopā ar ģimenēm, draugiem, bērniem, lai atminētos bērnību, iedvesmotos
un vienkārši ar acīm baudītu gudrās rotaļlietas.
Alise Patmalniece

Labākie skolotāji novadā

Turpinājums no 1. lpp.
Labākā skolotāja godināšanas pasākumā, kuru vadīja Ķekavas novada jaunatnes
centra jaunieši un muzikālo priekšnesumu
sniedza Ķekavas kultūras nama ansamblis
„Jūti” Jāņa Strazdiņa vadībā, tika godināti arī tie izglītības iestāžu darbinieki,
kuri skolai veltījuši 25 un vairāk darba
gadu:
• Daiga Ventniece, Irēna Kalniņa un Māra
Ozola no Ķekavas mūzikas skolas;
• Jeļena Pipira un Dace Bērziņa no pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš”;
• Tatjana Andrejeva un Astrīda Lesnika no
Baložu vidusskolas;
• Regīna Zīverte no Ķekavas vidusskolas;
• Ineta Plūme no Pļavniekkalna sākumskolas;
• Dzintra Elksnīte no pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”.

Ko par konkursa laureātēm saka
kolēģi un audzēkņi
Agita Plokšta

„Dārzi rotājas krāšņām puķēm, un šķiet,
ka tās visas zied par godu pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” skolotājai Agitai
Plokštai. Kolēģi, vecāki un bērni viņu neuz-

Izstādes atklāšanā
Ķekavas kultūras namā.

foto: Alise Patmalniece

26. septembrī Ķekavas kultūras namā
tika atklāta izstāde „Gudrās rotaļlietas”.
Kas ir gudrās rotaļlietas?

skata tikai par skolotāju, bet arī par gudru
draugu, ar kuru var parunāt, kurš vienmēr
māk uzklausīt, pasmieties un pajokot. Skolotājas Agitas sirds durvis vienmēr ir vaļā
tiem, kuri lūdz palīdzību, viņai nekad nav
vienalga. Viņa atbalsta iestādes radošās idejas un papildina tās ar savām idejām. Agita
ir skolotāja – pētniece, laba organizatore,
atbilstoši 21. gadsimtam. Zinoša, inteliģenta, ar augstu profesionālo kompetenci, taču
visam pamatā ir pozitīvi virzīta saskarsme
ar bērniem un vecākiem ikdienā. Agita ir
labākā skolotāja pasaulē! Viņa ir vienīgā!”

Daina Šulce

„Daina 10 gadus ir Ķekavas vidusskolas
sociālā pedagoģe. Katra cilvēka galvenais
uzdevums ir iemācīties dot un pieņemt mīlestību. Vienīgais lineāls, ar ko var mērīt cilvēka dzīvi un viņa padarīto, ir – cik daudz
mīlestības ir viņa dzīvē. Mīlestība ir dvēseles darbs. Tā ir gatavība mainīties, attīstīties
un paplašināt savu personību otra cilvēka
labā. Daina Šulce šo dzīves uzdevumu pilnā
mērā realizē arī savā darbā. Savu darbu veic
ar mīlestību un atbildību. Ar savu ikdienas
darbu viņa apliecina spēju pozitīvi un konstruktīvi skatīties uz dažādiem notikumiem,
sniegt atbalstu, uzmundrināt, palīdzēt. Dai-

na ir tradīciju un vērtību cilvēks. Viņa gatava ieguldīt lielu darbu, lai tās saglabātu un
nodotu citiem caur dziesmām, nerimstošu
aktivitāti un optimismu.”

Tatjana Druka

„Unikāls cilvēks. Cilvēks, kurš zina ļoti
daudz par dzīvi, kurš lieliski to pārzina un
kurš labprāt dalās ar savu spilgto pieredzi.
Pateicoties mūsu skolotājai, arī mācību
stundas ir kļuvušas daudz interesantākas,
vieglākas, saprotamākas, jautrākas un noderīgākas. Pateicoties tieši viņai, tagad ļoti
daudzi beidzot sāk saprast fiziku. No viņas
stundām mēs aizejam ar zināšanu pilnām
galvām. Arī kā klases audzinātāja viņa ir
neaizstājama. Pateicoties viņai, mēs iegūstam neaizmirstamu dzīves pieredzi un atbalstu, turklāt tieši tādu, kas bieži vien dod
mums to motivāciju, lai cīnītos tālāk. Viņa
dod motivāciju virzīties uz mūsu mērķiem
un līdz ar to arī tuvināties mūsu nākotnei,
taču ne visi spēj to ieraudzīt un novērtēt.
Toties tie, kuri spēj, to nekad neaizmirsīs.
Skolotāja Druka spēj radīt ļoti patīkamu atmosfēru sev apkārt. Viņa izstaro tik daudz
pozitīvisma un dzīvespieka kā neviens. Tik
ļoti gribas tuvoties šādiem cilvēkiem.
Mēs gribam viņai tiešām pateikties par

visu to, ko viņa ir darījusi mūsu labā, tāpēc
mēs uzskatām, ka šī nominācija un tituls ir
ideāli viņai piemērots. Mēs, protams, esam
priecīgas, ka arī daudzi, daudzi citi ievēro
un novērtē viņas darbu, tāpat kā mēs. Tāpēc mēs, 12. klases meitenes, sakām viņai
lielu, lielu paldies par visu.”

Vineta Litauniece

„Labestīgs, draudzīgs, smaidīgs, radošs,
enerģisks pedagogs veido attiecīgu vidi ap
sevi. Vineta tāda ir! Lai kļūtu par autoritāti bērnu korim, kurā dzied gandrīz 50
dziedātāji, veidotu radošu, muzicēšanai
atbilstošu vidi, ir jāmāk ne tikai teorētiski,
bet arī praktiski. Vineta katrā koncertā, konkursāunikdienasdarbāatkalunatkalpierāda,
ka viņa māk disciplinēt un panākt maksimālu atdevi, nezaudējot mirdzumu bērnu
acīs. Priekšnesums, kurš ir muzikāli kvalitatīvs un emocionāli piesātināts, sasniedz
gan klausītāju, gan vērtētāju sirdis. Par to
liecina aizvadītajā gadā gūtie panākumi
konkursos un tituli – „Labākā diriģente”,
„Daudzsološākais koris”, kā arī Ineses
Galantes veltītais kompliments Vinetas
audzēknei: „Šī meitene nākotnē pārspēs
mani...”, ko arī skolotājai novēlam!”
Vineta Bērziņa

8 Kultūra
Pensionāru atpūtas
pēcpusdiena,
rudens ražas balle
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Ar lietuviešu draugiem svin Ražas svētkus

„RUDENTIŅŠ –
BAGĀTS VĪRS”

Pasākums pie galdiņiem. Lūdzu pieteikties pie Ilgas, tālrunis 26274699.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš ar pašu sarūpētu cienastu!
Būsiet mīļi gaidīti! Uz tikšanos!
Pensionāru biedrība
„Polārblāzma”
ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
14.–31. oktobris
• Starptautiskā mūzikas diena – 1. oktobrī
• Pasaules senioru diena – 1. oktobrī
• „Mūsu mazie draugi”. Dzīvnieku aizsardzības
diena – 4. oktobrī
• „Zvaigznes bērns”. Oskaram Vaildam – 160
• „Baaiiidiees!!!!”. Spoku un joku stāsti
1.–11. novembris
• „Iepazīsti jaunāko Ziemeļvalstu literatūru”
• „Bagāts, bagāts Mārtiņtēvs”
• „Šī zeme ir mūsu”. 11. novembris – Lāčplēša
diena
• „Tev mūžam dzīvot Latvija!”. 18. novembris –
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena
• „Klusais burvis”. Kārlim Skalbem – 135
• „Vai tu zini, kas ir kaladnieki, budēļi, čigāni,
ķekatas?”
14. oktobris plkst. 12 Baložu pilsētas „Baltijas
ceļa stāsti” UNESCO pasākumu ietvaros
16. oktobris Pasākums skolēniem „Mēles mežģi.
Cik daudzveidīga mūsu valodiņa...”
21. oktobris plkst. 11 „Ķiparu-piparu rīta stunda”
27. oktobris plkst. 18 Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES BIBLIOTĒKA
3.–22. novembris Izstāde „18. novembris – LR
proklamēšanas diena”
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes
• 10.–18. oktobris „Pīlādzis atziņās un tautas
ticējumos”
• 17.–22. oktobris „Ko mēs zinām par stēviju?”
• 1.–6. novembris „Rakstniekam, publicistam,
novadniekam Garlībam Helvigam Merķelim – 245”
• 7.–10. novembris „Latviešu rakstniekam Kārlim
Skalbem – 135”
• 10.–17. novembris Mārtiņdienai veltīta izstāde,
Lāčplēša dienai veltīta izstāde
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
14.–31. oktobris
• „Rakstniekam Pēterim Aigaram – 110”
• „Rakstniecei Norai Ikstenai – 45”
• „Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam – 160”
24. oktobris–17. novembris
• „Rakstniekam Teodoram Zeltiņam – 100”
1.–11. novembris
• „Vācbaltu rakstniekam Garlībam Merķelim – 245”
5.–11. novembris
• „Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135”
7.–11. novembris
Mārtiņdiena
29. oktobris plkst. 10.30
• „Grāmatu tārpiņš” aicina – klubiņa nodarbība
30. oktobris plkst. 17
• „Grāmatu klubiņa” tikšanās

Ķekavas novada delegācija Raseiņos
20.–21. septembrī Ķekavas novada pārstāvji devās uz vienu no sadraudzības
pašvaldībām Raseiņiem Lietuvā (Raseiniai), lai piedalītos skaistos rudens svētkos. Šie svētki ik gadu pulcē Raseiņu novada iedzīvotājus, vietējos ražotājus un
amatniekus, kā arī viesus.

Lai stiprinātu draudzības saites starp kaimiņvalstīm, vizītē devās Ķekavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos
jautājumos Igoris Malinauskas un Kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Arvīds Platpers. Taču Ķekavas novada
pārstāvji nepiedalījās tikai svētkos vien,

Tapis mūzikas ieraksts velsiešu, horvātu un latviešu valodā

Septembrī Doles Tautas namā Ķekavā
notika Eiropas Savienības mūžizglītības
programmas „Grundtvig” partnerības
projekta „Lifelong Emotions – Learning
through Music” noslēguma pasākums ar
vīru vokālā ansambļa no Ķekavas piedalīšanos.
Projekta „Lifelong Emotions – Learning
through Music” noslēguma pasākuma
ietvaros tika sniegts ieskats projekta aktivitātēs, sasniegtajos rezultātos, kā arī
tika prezentēta projekta brošūra kopā ar
mūzikas ierakstu, kurā ir dzirdamas visu
projekta partneru izpildītās dziesmas trīs
valodās – velsiešu, horvātu un latviešu.
Noslēguma pasākuma apmeklētājiem
bija lieliska iespēja dzirdēt vīru vokālā ansambļa projekta ietvaros apgūto, aranžēto
un reinterpretēto dziesmu izpildījumu.
Projekta brošūras tika izplatītas Ķekavas
novada kultūras darbā iesaistītiem cilvēkiem, Tūrisma informācijas centrā, mūzi-

foto: Alise Patmalniece

• Rudens ražas produkcijas izstāde –
degustācija
• Galvenā tēma „Lielākā oga – ķirbis”
• Interesantākais un asprātīgākais
sniegums
• Vērtēšana, apbalvošana
• Svētku koncerts – līnijdeju klubs
„Jautrie zābaciņi” no Baložiem
• Dejas spēlēs kapela „Vecie draugi”

Publicitātes foto

18. oktobrī plkst. 14
Doles Tautas namā

nenovērtējama bija iespēja iepazīties un
dibināt kontaktus ar citiem Raseiņu sadarbības partneriem no Igaunijas un Polijas.
Svētkus un sirsnīgu uzņemšanu baudīja
arī Ķekavas tautas deju ansamblis „Zīle”,
kas pasniedza lietuviešu draugiem dāvanu
krāšņa priekšnesuma veidā. Kā atzīst dejotāji, arī paši viņi saņēmuši kādu ļoti jauku
dāvanu – sen nepieredzētu, patiešām lielu
skatītāju pulku, kas vēroja uzstāšanos, dzīvoja līdzi priekšnesumiem un novērtēja
dejotāju sniegumu ar skaļiem aplausiem.
Jāpiemin, ka sadraudzība starp Ķekavu
un Raseiņiem aizsākusies salīdzinoši nesen – 2012. gadā, sadraudzības līgums
parakstīts 2013. gada februārī. Tas paredz
sadarbību sporta, tūrisma, uzņēmējdarbības un kultūras jomā. Līdz šim īstenoti jau
vairāki kopīgi pasākumi, un arī turpmāk
plānots turpināt iesākto, sadarbojoties kā
partneriem Eiropas Savienības finansētos
projektos.
Inga Auziņa

Mirklis no projekta noslēguma
pasākuma Doles Tautas namā.
kas skolā, vispārizglītojošo skolu mūzikas
pedagogiem, koru dalībniekiem un citiem
interesentiem.
„Grundtvig” partnerības projekta „Lifelong Emotions – Learning through Music”
aktivitātes ir vērstas uz pieaugušo prasmju
un pieredzes paaugstināšanu, interpretējot un apgūstot horvātu un velsiešu tradicionālo dziesmu repertuāru, kā arī uz
divu partnervalstu mūzikas mantojuma

izpēti. Liela uzmanība tika veltīta arī pareizai dziesmu tekstu izrunai, kas veicināja izglītojamo zināšanas par dažādām ES
valodām. Saskaņā ar projekta dalībnieku
teikto, šis projekts papildināja arī ikviena
dalībnieka personisko izaugsmi.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Grundvig” apakšprogrammas
Partnerības
līgums
Nr.2012-1-HR1GRU06-019422 „Lifelong Emotions – Learning through Music” tiek īstenots, pārņemot to no likvidētās Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras. Projektā piedalās trīs partneri – projekta koordinators no
Horvātijas „Kulturno umjetničko društvo
Moslavina Kutina”, partneris no Velsas,
Apvienotā Karaliste „Creation Community
Development Limited”, partneris no Latvijas – Ķekavas novada pašvaldība.
Kristīne Krauze

Veicina jauniešu mobilitāti
Septembrī Ķekavas novada Jaunatnes
iniciatīvu centra pārstāve kopā ar projektā „Network for Mobility: learn, training, work, study and takepart with the
twinned towns” jeb Ne.MO divu gadu
laikā iesaistītajiem dalībniekiem piedalījās projekta noslēguma vizītē.
Tā norisinājās Itālijas ciematā Midžāno
(Miggiano), kurā piedalījās visas projektā
iesaistītās dalībvalstis – Itālija, Polija, Ungārija, Bulgārija, Horvātija, Rumānija, Grieķija, Malta, Latvija. Projekta, kas ilga divus
gadus, norises laikā kopīgi tika veicināta
jauniešu mobilitāte minētajās valstī, katrā
no tām organizējot projekta dalībnieku
mobilitātes apmācības, kā arī individuālu
jauniešu mobilitāti vietējos uzņēmumos.

Mūsu pārstāvji piedalījās pieņemšanā
pie Midžāno mēra, un tās laikā tika veikta
projekta laikā iegūtās pieredzes un iemaņu
analīze un izvērtēšana, sagatavoto prezentācijas un atskaites materiālu prezentēšana
visām dalībvalstīm. Tāpat katras dalībvalsts dalībniekiem tika dota iespēja izteikt savu personīgo viedokli par projekta
laikā gūto pieredzi, un lielākā daļa jauniešu atzina, ka projekts devis jaunu skatījumu uz pasauli un cilvēkiem un pavēris pavisam jaunu redzesloku, tā veidojot
viņus kā jaunas un patstāvīgas personības
ar daudz plašāku pasaules skatījumu.
Jaunieši minēja, ka viņiem radušās jaunas
idejas, ko darīt savās mājas organizācijās un
kā veidot savu kopienu dzīvi. Tika uzsvērts,
ka arī iespēja iegūt draugus dažādās pasau-

les valstīs ir neatsverama. Jaunieši kopumā
ļoti pozitīvi vērtēja iespēju piedalīties šāda
mēroga projektā un izteica, ka viņiem ir
jaunas idejas jauniem sadarbības projektiem, kuru idejas kopīgi tika apsvērtas un
izrunātas, kā rezultātā Horvātijas pārstāvji
apņēmās strādāt pie jauna projekta idejas,
kurā tiktu iesaistītas vēl vairākas organizācijas no katras dalībvalsts, lai veidotu jauniešu organizācijas tīklojumu, kurā varētu
iesaistīties arvien vairāk jauniešu, saņemot
iespējas iegūt jaunu pieredzi kādā no Eiropas Savienības valstīm. Vizītes noslēgumā
dalībvalstu pārstāvji parakstīja sadraudzības memorandu, kurā apņemas uzturēt
draudzīgas attiecības starp projektā iesaistītajām dalībvalstīm.
Linda Vaškevica-Veita
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Ķekavas novadā kultūras sezona ir sākusies!
Rudens ir kā Jaunais gads – skolēniem un
skolotājiem sākušās mācības, arī teātri ar
jaunu sparu sāk radošo sezonu, un notikumi
visā Latvijā uzņem jaunus apgriezienus: pasākumi, koncerti, izstādes, lekcijas...
Ķekavas novadā ir trīs kultūras centri –
Baložos, Ķekavā un Daugmalē, kur ik nedēļu norisinās kolektīvu mēģinājumi, koncerti, radošās darbnīcas, lekcijas, lai veidotu
aizraujošu kultūras dzīvi, notikumus un
iepriecinātu skatītājus.
„Rudens atvadās no vasaras, un daba
to dara ļoti skaisti un bagāti,” savās sajūtās dalās Ķekavas pagasta kultūras centra
vadītāja Vēsma Ozoliņa. „Koki ietērpjas
košos lapu tērpos, pīlādži, šogad jo īpaši
bagāti, izsakās kvēlās ogās, kastaņi atklāj
savus vasaras lolojumus, atverot adatainās
čaumalas, bet rīti kļūst arvien spirdzinošāki, dzidrāki un skanīgāki! Un tā ir zīme,
ka arī mums laiks bagātināties, mācīties,
izteikties dziesmās, dejās, muzicēšanā, teātra spēlēšanā, aušanā, adīšanā, pērļošanā.
No rudens sākas kopā būšanas un attiecību veidošanas laiks, savu spēju un talantu
attīstīšanas laiks, gara un dvēseles kopšanas laiks atkal līdz jaunai vasarai, kad

svarīgāk būs ļaut ķermenim sakrāt saules
siltumu un sasmelties zemes spēku.”
Arī Baložu pilsētas kultūras centra vadītāja Ilze Reinholce novēl veiksmīgu un radošu jauno sezonu visiem Baložu kultūras
nama kolektīviem, pulciņu un citu aktivitāšu apmeklētājiem. Lai vadītājiem pietiek
radošuma un izdomas, veidojot interesantas
kolektīvu koncertprogrammas! Lai ikviens
pasākuma apmeklētājs mājup dodas gandarīts par redzēto un dzirdēto, iedvesmots,
izglītots un pozitīvu domu vadīts!
Kaut arī Daugmalē nav lielu un varenu
deju kolektīvu, koru un ansambļu, šajā
vēstures apveltītajā un dabas apdāvinātajā ciemā norisinās dažādi kultūras pasākumi, lekcijas, meistarklases – rimti, bet
mierpilni un dvēseli sildoši. Daugmales
pagasta kultūras centra vadītājs Uģis Volosovskis novēl, lai kultūras darbinieki vienmēr strādātu ar prieku un entuziasmu, jo
tieši ar viņiem viss sākas, lai mūsdienu aktīvajā dzīves ritmā ikvienam būtu iespēja
apmeklēt kultūras pasākumus biežāk.
Ķekavas novada kultūra ir bagāta ar pasākumiem it visiem – gan lieliem, gan maziem –,
ir gan kino vakari, koncerti, teātra izrādes,
mākslas izstādes, gan arī balles, meistarklases, lekcijas. Ķekavas iedzīvotāji ir aicināti
līdzdarboties Ķekavas novada kolektīvos,
apmeklēt aizraujošus pasākumus un gūt patiesu prieku. Tiekamies pasākumos!
Alise Patmalniece

Mirklis no Ķekavas kultūras
sezonas atklāšanas.

Baložos jauno sezonu atklāj ar gadatirgu un jestriem dančiem.

foto: Alise Patmalniece

Vasara ir laiks, kad Ķekavas novada kultūras kolektīvi uzņem saules siltumu un
zemes spēku, lai, iestājoties rudenim, ar
sparu, enerģiju un jaunām idejām veidotu kultūras dzīvi Ķekavas novadā.

Atsākoties rosīgai darbībai,
11. oktobrī notika Baložu kultūras nama senioru vokālā ansambļa „Atvasara” 15 gadu jubilejas koncerts „Gadu pļavā”, kuru
vadīja ansambļa ilggadējais vadītājs komponists Viktors Pizāns.
Ansamblis savu darbību uzsāka
1999. gadā kā neliela dziesmu draugu kopa. Doma dibināt senioru
vokālo ansambli radusies dziedātājām Intai Bogdanei un Valijai Rūzniecei no Baložiem, toreizējai Baložu pilsētas pensionāru padomes
priekšsēdētajai Rutai Ābelei un Baložu kultūras nama direktorei Ilzei
Reinholcei, kā arī citām seniorēm.
Īpaši jāatzīmē Intas Bogdānes aktīvā
darbība ‒ viņa 10 gadus bija ansambļa vecākā un dziesmai veltījusi
visu savu mūžu. Tāpat ilggadējas
ansambļa dalībnieces ir Inta Bogdane, Helēna Andersone un soliste
Jevgenija Ļebedeva, kā arī ģitārists
Arnolds Norens.
Jubilejas koncerta repertuārā bija
iekļautas dažādu autoru, piemēram,
Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa
un Gunāra Freidenfelda, dziesmas,
kā arī latviešu tautasdziesmas, neaizmirstot iepriekšējos gados dziedātās
Viktora Pizāna komponētās dzies-

foto No Baložu kultūras nama arhīva

Gadu pļavā „Atvasara” nosvin 15. jubileju Grāmata kilograma svarā
Pēc divpadsmit mēnešu ražīga
darba klajā nākusi vienu kilogramu smagā, 407 lapaspuses
biezā un ar gandrīz 300 fotogrāfijām papildinātā ķekavieša
Pētera Geka autobiogrāfiskā
grāmata „Laikam līdzi”.

Senioru vokālais ansamblis „Atvasara”.
mas. Skanēja arī Intas Bogdanes
dziesma „Starošanas prieks” ar Adīnas Ķirškalnes vārdiem,
Viktora Pizāna dziesmas, kas
komponētas senioru vokālajiem
ansambļiem, savu skanējumu aizsākušas tieši „Atvasarā” un šobrīd
skan visā Latvijā.
Ansambļa popularitāti stiprina
ikgadējais Vidzemes un Zemgales
novadu senioru vokālo ansambļu
sadziedāšanās pasākums „Daugav’s
abas malas”, kas katru gadu notiek
Salaspilī un kur „Atvasara” ir pastāvīgs dalībnieks.
Draugu ansambļi „Atvasarai” ir
visā Latvijā, bet visciešākā draudzība ir ar Salaspils kultūras nama
„Enerģētiķis” senioru vokālo ansambli „Viktorija” (vadītāja Ligita
Roze), Tukuma pensionāru biedrī-

bas ansambli „Sidrabrasā” (vadītāja
Dace Perševica) un Vircavas pagasta
Eiropas senioru deju kolektīvu „Vakarvējš”. Ansambļa dziedātāju balsis
vairākkārt priecējušas arī citu Latvijas novadu klausītājus.
Runājot par nākotnes plāniem,
ansambļa dalībnieces ir darbīgi
noskaņotas un dziedātspara pilnas. „Atvasaras” devīze ir „Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot
mūžu nodzīvoju”, un to ar savu
darbību nemitīgi apliecina ansambļa dalībnieces.
Lielu atbalstu vokālajam ansamblim sniedz Ķekavas novada
pašvaldība, Baložu kultūras
nama vadītāja Ilze Reinholce
un Baložu pensionāru biedrības
priekšsēdētāja Mudīte Oļeiņika.
Gunārs Cīrulis

Ar grāmatu autors savus radiniekus, tuvākos draugus un kolēģus iepazīstināja 70 gadu jubilejā 5. oktobrī atpūtas kompleksā
„Lido”, kad ieskatam grāmatas
saturā un tās varoņos tika nolasīti daži, autoraprāt, spilgtākie
fragmenti, protams, ne bez humora piedevas.
Grāmatā lasītājs var iepazīt
ne tikai autora dzīves līkločus
no Latgales līdz Ķekavai, bet arī
notikumus un personāžus, kas saistīti ar Ķekavu, –
ikdienu, politisko
un biznesa vidi,
par vēsturiskiem
mirkļiem bijušā
kolhoza „Ķekava”
darbībā.
„Kāpēc savās atmiņās
uzdrošinot

par to rakstīt? Lai gan nepiedzimu Ķekavā, šeit nodzīvotie un
nostrādātie 46 gadi man liek dziļi
pārdzīvot par visām nebūšanām.
Šie gadi man neļauj palikt vienaldzīgam pret netaisnīgumu, ko
redzu apkārt, tostarp – politikā.
Un ar to es nevaru un negribu
samierināties,” uzsver P. Geks,
atzīmējot, ka grāmatā liela sadaļa
veltīta arī politiskajām aizkulisēm Ķekavā.
Grāmatu „Laikam līdzi” savā
īpašumā varēs iegūt ikviens tās
kārotājs, personīgi sazinoties ar
grāmatas autoru vai ierodoties
uzņēmumā „Co Priedes”.
Vineta Bērziņa
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Karikatūrists ar zīmuli rokās
Daži fakti

– Vai vari nodefinēt – kas ir karikatūrists?
– Man gan nav savas formulas, bet te
droši vien varētu pameklēt „Google” vai
kādā vārdnīcā – pilnīgi iespējams, ka atradīsies kāds šķirklis ar precīzu skaidrojumu. Bet, manuprāt, karikatūrists – tas ir
cilvēks, kurš zīmē un cenšas asprātīgi vai
pat saasināti attēlot lietas, kas norisinās
apkārt. Vispār jau karikatūristu ir daudz
un dažādi, un arī tēmu, ko katrs zīmē, ir
daudz – notikumi, situācijas, sadzīviskas
lietas, kas patiesībā ne vienmēr ir smieklīgas. Karikatūra plašākā izpratnē ir ilustrācija ar zemtekstu, kas liek padomāt, tā
drīzāk ir ironija vai sarkasms par attiecīgo
tēmu.
– Valda stereotips, ka karikatūrists ir
tāds kā komiķis, katrā ziņā cilvēks ar izcilu humora izjūtu. Vai tā ir?
– Kaut kādai humora izjūtai, protams,
ir jābūt, tomēr arī tā dažādiem cilvēkiem
ir atšķirīga. Ir cilvēki, kuri it kā joko, bet
viņus īsti nesaprot. Tāpat mēdz būt arī
dažādi karikatūristi. Arī es pats zīmēju dažādas karikatūras – smieklīgas un mazāk
smieklīgas, taču vienmēr cenšos, lai pašam
ir interesanti.
– Tu zīmē „Latvijas Avīzei”, „Sporta
Avīzei”.
– Kopš „Sporta Avīze” ir mēneša izdevums, tai vairs ne. Vēl žurnālam „FHM”
zīmēju ilustrācijas anekdotēm. Šeit gan es
pats tēmas nemeklēju un neizvēlos, man
iedod mēneša anekdoti, un es to ilustrēju.
– Un kā tas notiek „Latvijas Avīzē”? Tu
pats meklē tēmas, par kurām zīmēt, vai
to nosaka redaktors?
– Tas notiek dažādi. „Latvijas Avīzē”
katru piektdienu tiek publicēta tā dēvētā
„Smejlapa”, kurā ar humoru tiek apskatīti nedēļas aktuālākie notikumi. Visbiežāk
notiek tā, ka, satiekoties ar redaktori Lindu
Rasu, pārrunājam, kādas idejas man pašam nedēļas gaitā jau radušās, bet ir reizes,
kad redaktorei ir kāda doma, un tad viņa
jautā, vai ņemšu to. Jāatzīst, ka ne vienmēr
mūsu domas saskan, bet lielākoties mēs
kopīgi vienojamies. Tāpat zīmēju ilustrācijas lasītāju vēstulēm vai kādai citai avīzes
rubrikai – šajā gadījumā tēma ir gatava, tā
tikai asprātīgi jāatspoguļo. Protams, politika ir pirmā tēma, kas nāk prātā, runājot
par karikatūru. Bet tā nebūt nav vienīgā.
Man pašam tuvākas ir sadzīviskās tēmas,
kas nav piesaistītas kādam konkrētam notikumam. Ja izdevies izdomāt labu joku,
tas nenoveco un savu aktualitāti saglabā
arī pēc 10 vai 20 gadiem – cilvēki skatīsies,
un tas joprojām būs smieklīgi.

foto: no personīgā arhīva

Ķekavas novadpētniecības muzejā līdz
30. oktobrim apskatāma karikatūrista
Gata Šļūkas darbu izstāde. Neraugoties
uz to, ka ir vēl jauns, mākslinieka vārds
un uzvārds pazīstams visā Latvijā. Par
savu dzīvesvietu Gatis un viņa ģimene
izvēlējušies Titurgu, tādēļ atļaušos nodēvēt viņu par novadnieku un aicināt uz
sarunu. Gatis neiebilst.

– Kā Latvijā ir ar taviem amata brāļiem? Šķiet, nav īpaši daudz citu plašākai
publikai atpazīstamu uzvārdu.
– Tā gluži nav. Ir Latvijā vairāki ļoti labi
karikatūristi. Nav jau tā, ka līdz ar „Dadža”
pēdējo izdevumu Latvijā beidzās karikatūra. Kā jau jebkurā nozarē – ja dziļāk
nemeklē, tad redzama ir tikai virspusējā
informācija. Jautājums ir, kur karikatūras publicē un cik plašai auditorijai tās ir
pieejamas. Zinu, ka „Dienā” vēl publicē
karikatūras, „Neatkarīgajā” laikam vairs
ne. Avīzes Latvijā arī lielākas nekļūst līdz
ar digitālo mediju straujo attīstību. Lielākā

Man patīk teiciens – ja
var negleznot, tad labāk
negleznot. Tā nu es daru
to, kas man vislabāk
patīk un arī sanāk.
daļa kanālu, kur karikatūristi publicējas, ir pieejami internetā, – tie ir blogi un
privātās mājaslapas, kuras apmeklē šaurs
zinātāju un fanu loks. Un tā nu sanāk, ka
tādam vienkāršam garāmgājējam visi šie
darbi paliek neieraudzīti. It īpaši, ņemot
vērā to, ka informācijas apjoms, kas katru
dienu pieejams dienišķajam interneta lietotājam, ir milzīgs. Tas, kāpēc manu uzvārdu Latvijā vairāk atpazīst, iespējams, ir
daļēji tāpēc, ka pats uzvārds ir veiksmīgs.
Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai Šļūka ir pseidonīms, bet, nē,
tā nav. Tas patiešām ir mans īstais uzvārds.
Laikam viegli paliek atmiņā.
– Karikatūrists ir tava pamatnodarbošanās, bet darbs avīzē nav vienīgais, ko
tu dari?
– Jā, tā ir. Esmu zīmējis ilustrācijas arī
dažām grāmatām. Bet to nav īpaši daudz.
Izdevniecības „Lauku Avīze” izdotās makšķernieku un mednieku gadagrāmatas ir
vienas no tām, kur tiek izmantotas manas

gada laikā zīmētās karikatūras. Ir arī viens
romānu autors, vārdā Jānis Valks, kura
grāmatas esmu ilustrējis. Man ir arī pašam
sava karikatūru izlase, ko, starp citu, izstādes laikā par īpašu cenu var nopirkt Ķekavas muzejā. Šī grāmata izdota jau pirms
kāda laika, bet varu pačukstēt, ka drīzumā
plānots izdot vēl vienu karikatūru izlasi
„Gatis Šļūka. Karikatūras Nr. 2”, bet pagaidām tas vēl ir darba procesā.
– Tu esi apguvis arī animāciju. Esi
mēģinājis apvienot to ar karikatūru?
– Jā, esmu beidzis animācijas kursus un
izmēģinājis savus spēkus šajā lauciņā. Un,
jā, veidojot animācijas filmas, var izmantot arī karikatūras. Ja ir idejas un laiks,
visu ko var uztaisīt. Latvijā darbojās zviedru animācijas kompānija „A Film Latvia”,
kas organizēja kursus un animācijas filmu
veidošanā izmantoja latviešu animatoru
darbu. Tepat uz vietas, Latvijā, animācijas filmas no A līdz Z reti kad veido, bet
te zīmē fragmentus, epizodes pēc ārzemju
režisoru pasūtījuma. Vispār latviešu animācija ir atzīta kā augsta līmeņa, turklāt
izmaksas noteikti ir zemākas nekā, piemēram, Francijā. Varu minēt piemēru: filma
„Randiņš Belvilā”, kuras veidošanā piedalījās animatori no filmu studijas „Rija” un
par kuru vietējie skaļi teica: redz, mūsu
„Randiņš Belvilā” izvirzīts „Oskaram”!
Bet te, cik zināms, tika zīmētas vien atsevišķas epizodes, kas tālāk tiek apstrādātas
un montētas ārzemēs. Es pats gan neesmu
nopietni pievērsies animācijai, kaut gan
pēc kursu beigšanas no zviedriem saņēmu
atzinīgus vārdus un pat darba piedāvājumu. Taču sapratu, ka animācija tomēr man
nav tik tuva kā karikatūra. Ja es varu radīt
pats savus darbus, turklāt vēl ar to pietiekami nopelnīt, kādēļ man animēt citu darbus, līdz varbūt kaut kad es varētu animēt
pats savējos?
– Karikatūra ir viens šaurs vizuālās
mākslas novirziens. Vai neesi mēģinājis
arī ko citu, piemēram, gleznot?

• Vārds, uzvārds – Gatis Šļūka
• Vecums – 35 gadi
• Nodarbošanās – karikatūrists
• Dzimtā puse – Rauna
• Šobrīd dzīvo – Titurgā
• Ģimene - Sieva Elīna, dēls Renārs un Olivers
• Izglītība:
Latvijas Mākslas akadēmija, Grafikas nodaļa –
iegūts maģistra grāds mākslā
Rīgas Lietišķās mākslas koledža (tagad Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskola);
Priekuļu bērnu mākslas skola.
• Darbavieta – „Latvijas Avīze”

– Protams, mācoties akadēmijā, bija jādara faktiski viss – gleznoju, taisīju grafikas,
apguvu visas tradicionālās tehnikas. Grafika – tas neaprobežojas tikai ar spalvaskātu un tušu, tas ir nedaudz sarežģītāk, tā ir
nopietna māksla. Tam visam ir iziets cauri.
Esmu piedalījies vairākās grafikas mākslas
izstādēs. Tomēr pēc akadēmijas beigšanas no grafikas un glezniecības atgriezos pie karikatūras. Man patīk teiciens –
ja var negleznot, tad labāk negleznot. Tā
nu es daru to, kas man vislabāk patīk un
arī sanāk.
– Mūsdienās arī modernās tehnoloģijas ir pielāgotas zīmēšanai. Kā ir ar tevi?
Vai tu dod priekšroku tehnoloģijām vai
tomēr turies pie papīra un zīmuļiem?
– Es zīmēju uz papīra un ar zīmuļiem,
jā. Vismaz sākotnējo skici noteikti, tāpat
kā lielākā daļa karikatūristu, joprojām zīmēju uz papīra, tas ir patīkams process –
apsēsties pie A4 vai A3 formāta lapas ar
zīmuli rokās. Protams, tālākā procesā nesmādēju arī visas citas zīmēšanas iespējas, piemēram, planšetdatoru, datoru. Tas
ir tā, ka pa skārienjutīgu virsmu zīmē ar
tādu kā zīmuli un skaties ekrānā, kas no
tā visa sanāk. Meklēju dažādas iespējas
un programmas, ko izmantot, lai pašam
būtu interesanti, lai nebūtu viss vienā stilā
ieskrāpēts ar zīmulīti. Tehnoloģiju izvēlos
arī atkarībā no idejas – ja jāizmanto kāds
logo vai vairāk teksta, izmantoju datoru.
Man pašam ir pārliecība – jo vairāk instrumentu un prasmju ir tavā arsenālā, jo
plašākas iespējas izpausties un jo interesantāks tu esi auditorijai.
– Cik ilgi top viena karikatūra? Un vai
ir iespējams izmērīt tavu produktivitāti
dienā, mēnesī... Vai vari saskaitīt, cik karikatūru kopumā esi uzzīmējis?
Turpinājums 11. lpp.
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Sākums 10. lpp.
– Nē, noteikti ne. Visas saskaitīt nav iespējams, to ir ļoti
daudz. Un ar to produktivitāti
ir tā, ka, ja viens portrets privātā
pasākumā top, piemēram, piecās
minūtēs vai ja avīzei karikatūra
top apmēram stundu vai divas,
tas nenozīmē, ka varu nonstopā
zīmēt un saražot dienā astoņas
karikatūras. Tas nav iespējams, jo
smadzenes taču izpumpējas. Tas
nav vienveidīgs biroja darbs no
tikiem līdz tikiem. Tā kā es strādāju pārsvarā mājās un esmu pasargāts no biroja kņadas, es pats
plānoju savu laiku, meklēju tēmas un nosaku sev darba grafiku
un termiņus. Nav jau tā, ka neaizbraucu uz darbu un visu laiku
pavadu četrās sienās, bet mūsdienās ir tā privilēģija, ka informācija par svarīgo, par jaunumiem
un notikumiem ir pieejama visur.
Nav iespējams no tās aizmukt.
Atliek atvērt internetu, Twitteri,
ziņu lapas, un tu saņem virspusēju informāciju par visu. Tiklīdz
kāda tēma ieinteresē, protams,
izlasu, izpētu dziļāk, jo nepietiek
virspusēji padzirdēt tēmu, tā jāizpēta dziļāk, lai varētu atspoguļot
to karikatūrā.
– Tu esi zīmējis daudzus sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Vai
nav bijuši konflikti vai pat tiesvedības par goda aizskaršanu?
– To man bieži intervijās jautā,
bet vienmēr nākas apbēdināt lasītāju, ka nekādu tiesvedību vai asu
konfliktu un skandālu nav bijis.
Kad sāku zīmēt „Sporta Avīzei”,
esot bijuši daži neapmierināti
zvanītāji, kuri apvainojušies par
kādu no jokiem. Laikam sportisti
vēl nebija pieraduši, ka viņus
zīmē. Līdz tam tika zīmēti pārsvarā politiķi, sportistus un trenerus liku mierā. Bet jāatzīst, pat
tad, ja par kādu personību esmu
kaut ko ne īpaši glaimojošu uzzīmējis, no pašiem personāžiem
esmu saņēmis drīzāk atzinīgu
novērtējumu. Nav tik bēdīgi, ka
latvieši izceltos ar humora izjūtas
trūkumu, lielākajai daļai cilvēku
pie mums ar to lietu viss ir kārtībā. Latvieši māk pasmieties par
sevi. Protams, ir izņēmumi, bet
tādi ir salīdzinoši reti.
– Šobrīd aktualitāte numur
viens ir vēlēšanas. Vai var atļauties pilnīgi brīvi zīmēt par politisko situāciju valstī?
– Protams, var. Ja nevarētu, tas
būtu ļoti bēdīgi. Es kā karikatūrists esmu ar visām četrām par
demokrātiju un neatbalstu nekādus spriedelējums par autoritāro
režīmu un to, ka latviešiem vajag
stingru roku un vienu vadoni, kas
visas lietas sakārtos. Nē. Šādos apstākļos karikatūristam klātos grūti.
Inga Auziņa

Sveicam
Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.
(I. Ziedonis)

Sveicam
Tos garos gadus,
ko par dzīvi sauc,
tu lemts man, es – tev,
un tas ir ļoti, ļoti daudz.

Ķekavas novadā
2014. gada oktobrī
ĶEKAVAS PAGASTĀ

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada septembrī

100 gadu jubileju svin

SALAULĀTI
Jānis Altenburgs un Sigita Roķe
Benjamins Kofts un
Alina Zarecka
Jānis Sīlis un Madara Matveja
Ivo Žīgurs un Lelde Kapture
Raivis Dejus un Sanda
Aleknaviča
Ēriks Čiblis un Agnese
Upmane
Maksims Pirgačs un
Marija Valuja
Gundars Liepiņš un
Dace Arcimoviča
Vladlens Dukulis un
Inese Francikeviča
Sergejs Gurtiņš un Līga Vilciņa
Nikolajs Ozerskis un
Sandra Jākobsone
Artūrs Sokolovskis un
Svetlana Miele
Raitis Saulītis un
Karīna Liepiņa
Juris Stelmaks un
Kristīne Veinberga
Vitālijs Tihomirovs un
Vija Serdjuka
Matīss Augstkalns un
Kristīne Voroņuka
Aivars Ozols un Inga Surnova
Juris Krauze un
Jūlija Gruznova

Zenta Nagliņa

90 gadu jubileju svin
Melita Kubaža
85 gadu jubileju svin
Biruta Kalniņa
Jānis Āboliņš
Gaļina Kirvele
Ārija Kamaldniece
80 gadu jubileju svin
Zigfrīds Lūsis
Armīns Bička
Silvija Vanaga
BALOŽU PILSĒTĀ
80 gadu jubileju svin
Anna Eihmane
DAUGMALES PAGASTĀ
80 gadu jubileju svin
Ēriks Graudiņš
Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada septembrī
REĢISTRĒTI
JAUNDZIMUŠIE
Aleksis Šmits
Diāna Balode
Evelīna Ramata
Ēriks Meška
Gabriela Ķēniņa
Kate Lukša
Kristaps Kuzovs
Kristaps Salmanis
Kristers Traskovskis
Loreta Lamberte
Mare Stāmere
Markuss Gailums
Marta Čuba
Marta Svistuhina
Monta Pīķe
Ralfs Muižnieks
Roberts Bērziņš
Stefans Stelmaks
Verners Volosovskis
Viesturs Ābele
Viktorija Cvetkova
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic
mazuļus un viņu vecākus!

(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)

Reinis Rozentāls un
Ivonna Sarksne

(Doles-Ķekavas ev. lut.draudze)

Nauris Ieviņš un Ieva Pavļina
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)
Raimonds Maķis un
Gita Drevinska
(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)

Edgars Resčevskis un
Ieviņa Majorova

(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)

Māris Kurmis un
Kristīne Janovska

Mūžībā aizvadīti
Reiz pierimst visčaklākās rokas
Un nespēj vairs visu veikt.
Tad ejam ar noliektu galvu
Pēdējās ardievas teikt.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2014. gada septembrī
REĢISTRĒTI MIRUŠIE
Aija Bārdiņa (1946)
Aina Ozola (1927)
Aivars Leitis (1940)
Andris Spiridovskis (1961)
Ilona Muceniece (1938)
Jurijs Kuzmins (1940)
Marsels Pļavnieks (1933)
Velta Caune (1930)
Voldemārs Brauers (1925)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Darbs
EKSPRESRESTORĀNS
„ŅAMMA”

Rīgas ielā 22A, Ķekavā
aicina darbā
KONDITORU
PAVĀRU
PĀRDEVĒJU-KASIERI
Piedāvājam:
• bezmaksas pusdienas, kafiju
un tēju,
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• visas sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi.
Pieteikties:
CV sūtīt uz e-pastu:
kekava.razosana@elvi.lv
Tālrunis: 27841484, 29279298,
67969414

PAZUDIS MĀJDZĪVNIEKS?

Informāciju par pazudušiem mājas mīluļiem meklējiet
Ķekavas novada interneta vietnē!
Atverot Ķekavas novada interneta vietni www.kekavasnovads.lv,
papildus jau ierastajai informācijai par aktualitātēm novadā ir pieejami dati par novada teritorijā atrastiem klaiņojošiem dzīvniekiem, kas nogādāti dzīvnieku patversmē „Mežavairogi”.
Mājdzīvnieka pazušanas gadījumā saimnieki aicināti ielūkoties novada interneta vietnes sadaļā „Atrastie dzīvnieki” – varbūt mājas mīlulis jau nonācis pašvaldības policijas uzmanības lokā un aizvests uz
patversmi. Informācija interneta vietnē būs pieejama divas nedēļas.
Ja atpazīstat savu dzīvnieku kādā no attēliem, sazinieties ar dzīvnieku patversmi „Mežavairogi”, zvanot uz tālruni 26479144.
Projektu „Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana Ķekavas novadā” ar EEZ finanšu instrumenta atbalstu īsteno biedrība „Dzīvnieku patversme ”Mežavairogi””. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot ilgtermiņa kompleksu pasākumu programmu, kas veicinās
dzīves vides kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Līdzjūtības
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Santai Bensonei,
vecmāmiņu Veltu Cauni zemes klēpī guldot.

Ķekavas vidusskolas 14. izlaiduma klases biedri
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Dzintaram un Mārtiņam Vārtukapteiņiem,
mīļo sievu un māmiņu mūžības ceļā aizvadot.

(Doles-Ķekavas ev. lut. draudze)

SIA „Ķekavas nami” kolektīvs

APSVEICAM!
Ķekavas novada dome

Mūžam saule, mūžam mēness,
Ne mūžam mūs tētiņis;
Noriet saule, uzlec mēness,
Mūs tētiņis nepārnāks.
(L.t.dz.)

Līdzjūtības
Paliek balta ziedu taka,

Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
(M. Jansone)

Skumjās esam kopā ar mūsu ilggadējo kolēģi Olgu Greivuli,
brāli mūžības ceļos pavadot.

Ķekavas novada dome
Ķekavas novada pašvaldība
Būvvaldes kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Madarai Radziņai,
tēti mūžībā pavadot.
Ķekavas vidusskolas 3.b klases audzēkņi, vecāki un skolotāja
Tāds gaišums – tikai retam cilvēkam.

Izsākām visdziļāko līdzjūtību
Veltas Caunes tuviniekiem.

Privātās pamatskolas
„Gaismas tilts 97” kolektīvs
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 21. augusta sēdes lēmumu Nr. 5.§ 1.
(protokols Nr. 21)

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA „MEŽBRENČI” UN
„MEŽBRENČI-1” DAUGMALĒ, DAUGMALES PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ
PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ķekavas novada dome 2014. gada 25. septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – viesu mājas būvniecība nekustamajos īpašumos Mežbrenči” (kadastra numurs 8056 002 0160) un „Mežbrenči-1” (kadastra numurs 8056 002 0252)
8,18 ha kopplatībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – savrupmāju mežaparkā dzīvojamās apbūves teritorijas (DzSm), savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas pie Daugavas (DzSa), dabas pamatnes teritorijas, ūdeņu teritorijas,
mežu un purvu teritorijas –, atdalot viesu mājai paredzēto teritoriju no savrupmāju apbūves
teritorijām un veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko
komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām.
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: 14.10.–04.11.2014. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 30. oktobrī plkst. 17.30 Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldes telpās („Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts).
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma projektu iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un „Salnās”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas
novadā.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123, vai „Salnās”, Daugmalē,
Daugmales pagastā, LV 2124. Neskaidrību gadījumā vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19. Papildu informācija pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks
pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2014. gada 4. novembrim. Ja
priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Saistošie noteikumi Nr. 8/2014
Grozījumi Ķekavas novada domes 2012. gada 6. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 19/2012 „Par pašvaldības
kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas
kārtību pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 21. pantu
desmit seši eiro) apmērā, neieskaitot izmaksas
par bērna ēdināšanas pakalpojumiem. Atbalsts
ir paredzēts norēķinam par pilna laika Aukles
pakalpojumiem (ne mazāk kā 8 stundas dienā) darba dienās. Atbalsts netiek piešķirts par
dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla
nesaņem Aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā
atbalsts par Aukles pakalpojumu tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir
saņēmis Aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu
iemeslu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma
bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.”
1.3. svītrot 7.1 punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā.
J. Krūmiņš, Domes priekšsēdētāja
vietnieks attīstības jautājumos

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2014. gada 9. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 7. § 1 (protokols Nr. 25)

Saistošie noteikumi Nr. 11/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību
Ķekavas novadā 2015. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu, 21. daļu, 3. panta pirmo daļu, 3. panta
14. daļu, 31. pantu, 9. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
2015. gadā Ķekavas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas
un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojuma piemērošana un atsevišķu nodokļa objektu aplikšanas kārtībā
2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma
nodokli 2015. gadā neapliek.
3. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek
ar nekustamā īpašuma nodokli trīs procentu
apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
4. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa
atcelšanu pieņem Ķekavas novada pašvaldības
Būvvalde.
5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta
nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no
dienas, kad administratīvais akts par būves
klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai beidzies termiņš augstākās
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai
un tas nav pārsūdzēts.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par

būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 5. punktā
minētā būves statusa atcelšanu.
7. Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības apliek
inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
8. Nodokļu maksāšanas pienākums attiecībā
uz inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, rodas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir
uzsākts izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.
9. Kadastra informatīvajā sistēmā nereģistrētas
inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli, piemērojot likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
3. panta 1.3 daļā noteikto kārtību. Tādos gadījumos, maksāšanas paziņojums tiek izsūtīts
viena mēneša laikā no brīža, kad pašvaldība
konstatē, ka inženierbūve tiek izmantota kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukums, un nodokļu maksāšanas pienākums rodas ar nākamo
mēnesi pēc tam, kad pašvaldība ir konstatējusi,
ka inženierbūve tiek izmantota kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukums.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš
10. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir
mazāka par 500 EUR, maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu
gadu laikā, citos gadījumos piespiedu izpilde
uzsākama ne vēlāk kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
IV. Noslēguma jautājums
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada
1. janvārī.
V. Variks,
Domes priekšsēdētājs

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA „LAICENIEKI” DAUGMALĒ
PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ķekavas novada dome 2014. gada 25. septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma projekta „Laicenieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – nekustamā īpašuma „Laicenieki” (kadastra numurs
8056 002 0064) Daugmalē, Daugmales pagastā, 2,826 ha platībā sadalīšana, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, mežu un purvu
teritorijas, dabas pamatnes teritorijas, lauksaimniecības teritorijas, ražošanas un komunālās
saimniecības teritorijas, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus
inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām
teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ielām/ceļiem).
Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks: 14.10.–04.11.2014. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 23. oktobrī plkst. 17.30 Ķekavas novada Daugmales
pagasta pārvaldes telpās („Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts).
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma projektu var iepazīties pašvaldības interneta
vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un „Salnās”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123, vai „Salnās”, Daugmalē,
Daugmales pagastā, LV 2124. Neskaidrību gadījumā vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19. Papildu informācija pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks
pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2014. gada 4. novembrim. Ja
priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

PAR ATSTAROTĀJU LIETOŠANU

Atgādinām, ka Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 571
„Ceļu satiksmes noteikumi” 19. pants nosaka, ka
„DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ ĀRPUS APDZĪVOTĀM VIETĀM, KĀ ARĪ APDZĪVOTĀS
VIETĀS, JA CEĻŠ NAV PIETIEKAMI UN VIENMĒRĪGI APGAISMOTS, GĀJĒJIEM,
KAS PĀRVIETOJAS PA BRAUKTUVI VAI NOMALI, JĀBŪT TĒRPTIEM ATSTAROJOŠĀ
VESTĒ VAI APĢĒRBĀ AR LABI REDZAMIEM GAISMU ATSTAROJOŠA MATERIĀLA
ELEMENTIEM”.
Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu paredzēts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods 7 līdz 30 eiro apmērā.
Atstarotāji obligāti jālieto, lai ceļu satiksmes dalībnieki labāk varētu viens otru pamanīt. Atstarotāji ir nepieciešami ne tikai kājāmgājējiem, bet arī velosipēdiem, bērnu
un invalīdu ratiņiem. Tāpat atstarojošai vestei
būtu jābūt arī automašīnā gadījumam, ja autovadītājam vai pasažieriem nākas izkāpt no
auto neapgaismota ceļa malā, piemēram, automašīnas tehniska defekta dēļ.
publicitātes foto

1. Izdarīt Ķekavas novada domes 2012. gada
6.
septembra
saistošajos
noteikumos
Nr. 19/2012 „Par pašvaldības kompensācijas
vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem” šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Kompensācijas maksimālais apmērs par
vienu bērnu mēnesī tiek noteikts 168,80 EUR
(viens simts sešdesmit astoņi eiro un 80 centi)
apmērā, neieskaitot izmaksas par bērna ēdināšanas pakalpojumiem. Kompensācija ir paredzēta norēķinam par pilna laika apmeklējumu
darba dienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā)
privātajās izglītības iestādēs.”
1.2 .izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Atbalsta maksimālais apmērs par vienu
bērnu mēnesī tiek noteikts 86,00 EUR (astoņ-

Statistika liecina, ka 2014. gada septembrī
Ķekavas novadā tika sastādīti seši protokoli
par gājējiem noteikto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis
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ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI
2014./2015. mācību gadā
BALOŽU VIDUSSKOLA
Maršruta
UZ SKOLU
Nr.
1.
1.
3.

Plkst. 7.30 Katlakalna pagrieziens, 7.35 Ziedonis, 7.40 Valdlauči, k.5, 7.45 Baložu pilsētas
pārvalde – Baložu vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss Setra, GT 2822, mob. tālr.
29164187).
Plkst. 8.00 Katlakalna pagrieziens, 8.05 Ziedonis, 8.10 Valdlauči, k.5, 8.15 A7, 8.22 Araišu
iela, 8.30 Baložu pilsētas pārvalde – Baložu vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss
Setra, GT 2822, tālr. 29164187).
Plkst. 7.40 Titurga, katlumāja, 7.55 Ķekavas jaunā skola, 7.58 autobusu pietura pie baznīcas,
8.05 Katlakalna Tautas nams, 8.08 26.autobusa galapunkts – Jaunā Kalna iela, 8.12 Kalna iela –
Rāmavas iela, 8.25 Baložu vidusskola, 8.30 Buras, 8.35 Ainavas, 8.38 Titurga, 8.45 Baložu
vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss Ford Transit, DZ 7446, tālr.26190886).

Maršruta
NO SKOLAS
Nr.
1.
1.

1.
1.

Pirmdiena – ceturtdiena (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, tālr. 29164187):
Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Baložu pilsētas pārvalde – Valdlauči, k.5, – Ziedonis –
26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 15.45 Ķekavas sākumskola – jaunā
skola – Baloži.
Plkst. 16.10 Baložu vidusskola – Buras – Baložu pilsētas pārvalde – Araišu iela – pagrieziens uz
Baložiem – Valdlauči – A7 – Ziedonis – 26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola,
16.45 Ķekavas sākumskola – jaunā skola – Baloži.
Piektdiena (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss Setra,GT 2822, mob. tālr. 29164187):
Plkst. 14.20 Baložu vidusskola – Baložu pilsētas pārvalde – Valdlauči, k.5, – Ziedonis –
26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 14.55 Ķekavas sākumskola – jaunā skola.
Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Buras – Baložu pilsētas pārvalde – Araišu iela – pagrieziens uz
Baložiem – Valdlauči – A7 – Ziedonis – 26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola,
15.45 Ķekavas sākumskola – jaunā skola – Baloži.

UZ KONCERTLEKCIJU

Pēc skolas grafika. Rīga. Lielā Ģilde, Kongresu nams (autobuss Setra, GT 2822, Mercedes HN 7384).

DAUGMALES PAMATSKOLA
Maršruta
UZ SKOLU
Nr.
3.

Plkst. 7.00 „Zanzibāra”, 7.05 Ķekava, autobusu galapunkts, 7.07 Ķekava, A7, 7.09 Odukalns,
7.15 Smildziņas, 7.17 Dzintari, 7.20 Dāvji, 7.26 Sakaiņu pilskalns, 7.34 Bramberģe,
7.36 Birzītes, 7.40 Daugmales pamatskola, 7.45 Bēgļu ceļš, 7.50 Kalniņi, 7.54 Ezeri,
7.56 Celmi; 7.58 Jaunratnieki, 8.00 Daugmales pamatskola. (SIA „ARGU”, tālr. 29220192).

Maršruta
NO SKOLAS
Nr.
3.

4.

Plkst. 15.15 Daugmales pamatskola, 15.02 Jaunratnieki, 15.04 Celmi, 15.06 Ezeri,
15.10 Kalniņi, 15.12 Bēgļu ceļš, 15.20 Daugmales pamatskola, 15.24 Birzītes,
15.26 Bramberģe, 15.34 Sakaiņu pilskalns, 15.37 Dāvji, 15.43 Dzintari, 15.45 Smildziņas,
15.50 Odukalns, 15.52 Ķekava, A7, 15.55 Ķekava, autobusu galapunkts, 16.00 „Zanzibāra”
(SIA „ARGU”, tālr.29220192).
Plkst. 14.50 Daugmales pamatskola, 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts (Ķekavas novada
pašvaldība, Ford Transit, DZ 7446, mob. tālr. 26190886).

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA
Maršruta
NO SKOLAS
Nr.
5.
5.
5.

Plkst. 13.40 Pļavniekkalna sākumskola – Mākslas skola – sporta skola – Pļavniekkalna skola
(otrdienās, ceturtdienās).
Plkst. 14.00 Pļavniekkalna sākumskola – Mākslas skola – sporta skola, 14.15 Ķekavas
vidusskola, 14.20 Ķekavas sākumskola – jaunā skola – Daugmale (pirmdienās, trešdienās
un piektdienās).
Plkst. 16.30 Pļavniekkalna sākumskola – Mākoņkalns – Ziedonis – Krustkalni – Lapenieki –
Alejas – Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Ford Transit DZ 7446, tālr. 26190886).

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA
Maršruta
UZ SKOLU
Nr.
6.

7.
8.

9.
10.

Plkst. 6.45 Ķekava, autobusu galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 7.10 Kaļķu
ceplis – Ziedonis – Mākoņkalns, 7.30 Valdlauči, k.5, – pagrieziens uz Baložiem – Pļavniekkalna
sākumskola – Ķekava, autobusu galapunkts, – Ķekavas sākumskola – jaunā skola (Mercedes
Benz, HN 7384, tālr. 27017444).
Plkst. 7.30 Valdlauči, k.5, – Ķekava, autobusu galapunkts, – Ķekavas sākumskola – jaunā skola.
(SIA „ARGU”, tālr. 29220192).
Plkst. 6.55 Mežsētas, 6.57 Ceriņi, 7.00 Jāņupe, 7.05 Mellupi 2, 7.06 Mellupi, 7.11 pagrieziens
uz ozolu, 7.14 Asari, 7.15 Ozols, 7.20 Plakanciems, 7.21 pagrieziens uz Ķekavu, 7.30 Saules
kalni, 7.32 Vilciņi, 7.35 Tīreļi, 7.38 Celtnieki, 7.40 Ziemeļu iela, 7.41 Mucenieki, 7.43 Lejaspavāri, 7.50 Ķekava, autobusu galapunkts, 7.55 Ķekavas sākumskola – jaunā skola
(SIA „KM Transports”, tālr. 26177171).
Plkst. 7.20 Dzērumi, 7.30, Lipši, 7.32 Balkas, 7.45 Demmas – Baltā māja, 7.50 Čagas –
Odukalns – Ķekavas sākumskola – jaunā skola – Ķekava, satiksmes autobusu galapunkts
(SIA „KM Transports”, tālr. 26177171).
Plkst. 11.45 tiek vesti 5, 6 gadīgie bērni (SIA „KM Transports”, tālr.26177171).

Maršruta
NO SKOLAS
Nr.
6.

8.

9.
10.

Plkst. 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts, 15.20 Ķekavas sākumskola – jaunā skola – Pļavniekkalna sākumskola – Kaļķu ceplis – Ziedonis – Mākoņkalns – Valdlauči, k.5, – pagrieziens
uz Baložiem – Pļavniekkalna sākumskola – Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Mercedes
Benz, HN 7384, tālr. 27017444).
Plkst. 15.10 Ķekavas sākumskola – jaunā skola, 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts,
15.27 Lejaspavāri, 15.29 Mucenieki, 15.30 Ziemeļu iela, 15.33 Rosmes iela, 15.38 Celtnie
ki, 15.41 Tīreļi, 15.44 Vilciņi, 15.46 Sauleskalni, 15.58 Pagrieziens uz Ķekavu, 15.59 Plakanciems, 16.00 pagrieziens uz Ozolu, 16.03 Asari, 16.04 ozols, 16.13 Mellupi, 16.14 Mellupi 2,
16.19 Jāņupe, 16.22 Ceriņi, 16.24 Mežsētas (SIA KM Transports).
Plkst. 15.15 Ķekava, satiksmes autobusu galapunkts – Ķekavas sākumskola – jaunā skola –
Odukalns – Čagas – Balkas – Dzērumi – Baltā māja – Demmas ( SIA „KM Transports”).
Plkst. 17.00 tiek vesti 5, 6 gadīgie bērni un Plakanciema un Mellupu interešu izglītības
pulciņu dalībnieki (SIA „KM Transports”, tālr. 26177171).

UZ RĪGU – BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
Maršruta
Nr.
11.
12.
13.

Maršruta
Nr.
11.
12.
13.

UZ SKOLU
Plkst. 7.00 Daugmale – Atvari – Krogsils – Pļavniekkalna iela – Bitīte – Rudzāji – Baloži, Smilšu
iela, 8.45 Rīga, Telts iela, – Slāvu iela – Salaspils iela, 9.30 Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība,
Nissan JD 6764, tālr. 28673084).
Plkst. 7.00 Odukalns – Rīga – Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Nissan JF 4986,
tālr. 29448056.).
Plkst. 8.20 (pirmdienās) Ķekava – Daugmale – Gaismas internātskola
(Ķekavas novada pašvaldība, VW Transporter GB 2331, tālr. 29429326 ).

NO SKOLAS
Plkst. 14.30 Ķekava, 15.15 Rīga, Telts iela – Slāvu iela – Salaspils iela – Rudzāji – Baloži –
Krogsils – Alejas – Atvari, 17.30 Daugmale (Ķekavas novada pašvaldība, Nissan JD 6764, tālr.
28673084).
Plkst. 15.00 Odukalns – Rīga – Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Nissan JF 4986, tālr.
29448056).
Plkst. 13.20 (piektdienās) Gaismas internātskola – Daugmale – Ķekava (Ķekavas novada
pašvaldība, VW Transporter GB 2331, tālr. 29429326).
Skolēnu pavadonis mikroautobusā (Nissan JF 4986) – sociālā darbiniece Laura, tālr. 26675262.

SKOLĒNU INTEREŠU IZGLĪTĪBA (mūzikas, mākslas un sporta skolu audzēkņi)
14.

Darbdienās plkst. 18.15 no Ķekavas novada sporta skolas – Ķekavas satiksmes autobusa
galapunkts, 18.20 Ķekavas sākumskola – Pļavniekkalns – Baloži „IKI” – Titurga – Valdlauči –
Ziedonis – Kaļķu ceplis – Pļavniekkalns – Ziemeļu iela – Jaunsils – ĶSCC darbnīcas (Ķekavas
novada pašvaldība, Mercedes Benz Intouro HN 7384, tālr. 27017444).

SKOLĒNU un PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅU
peldētapmācības nodarbības Daugmales peldbaseinā
15.
16.
17.

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst. 9.20 no PII „Avotiņš” uz Daugmales peldbaseinu, plkst. 12.20 no peldbaseina (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, tālr.
29164187).
Ceturtdienās plkst. 09.20 no Baložu vidusskolas uz Daugmales peldbaseinu, plkst.12.15
no peldbaseina (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, tālr. 29164187).
Otrdienās plkst. 12.30 no Pļavniekkalna skolas uz Daugmales peldbaseinu, 14.30 no
peldbaseina (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, tālr.. 29164187).

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOBUSU MARŠRUTI
BALOŽI – ĶEKAVA - BALOŽI
PIRMDIENĀS (mācību gada laikā)

(Autobuss Ford Transit DZ 7446,vadītājs A. Krūmiņš)
BALOŽI – ĶEKAVA
9.30
9.35
9.45
9.50
9.55
10.00
10.13
10.15

ĶEKAVA – BALOŽI UN VALDLAUČI
Ķekava,
satiksmes
autobusa
Baloži, pasta stāvlaukums
13.00
galapunkts
Titurga,
Baložu
pārvaldes
ēkas
„Latvenergo” klientu apkalpošanas
13.02
stāvlaukums
centrs
Valdlauči, tirgus laukums
13.15
Katlakalna tautas nams
Ziedonis
13.20
Kaļķu ceplis
Kaļķu ceplis
13.25
Ziedonis
Katlakalna tautas nams
13.30
Valdlauči, tirgus laukums
„Latvenergo” klientu apkalpošanas
Titurga, Baložu pārvaldes ēkas
13.40
centrs
stāvlaukums
Ķekava, satiksmes autobusa galapunkts 13.45
Baloži, pasta stāvlaukums

PLAKANCIEMS – ĶEKAVA – PLAKANCIEMS CETURTDIENĀS (visu gadu)
(Autobuss Mercedes Benz HN 7384, vadītājs E. Kalniņš, vai SETRA GT 2822, vadītājs V. Kuzins)
PLAKANCIEMS – ĶEKAVA
ĶEKAVA – ĶEKAVA
9.30
Mellupi 2
12.15
Ķekava, satiksmes autobusa galapunkts
Mellupi 1
„Latvenergo” klientu apkalpošanas centrs
Sakaru nodaļa
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīca
Pie ozola
Kalnakrogs
Sakaru nodaļa
Celtnieki
Tiltnieki
Lūri
Sakaru nodaļa
Eglāji
Pagrieziens uz Ķekavu
Laimes pļavas
Smiltnieki
Vilciņi
Vilciņi
Smiltnieki
Laimes pļavas
Pagrieziens uz Ķekavu
Eglāji
Sakaru nodaļa
Lūri
Tiltnieki
Celtnieki
Sakaru nodaļa
Kalnakrogs
Pie ozola
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīca
Sakaru nodaļa
„Latvenergo” klientu
Mellupi 1
apkalpošanas centrs
Ķekava, satiksmes autobusa
10.15
13.00
Mellupi 2
galapunkts
ĶEKAVAS NOVADA PENSIONĀRI uz PELDĒŠANAS NODARBĪBĀM
DAUGMALES MULTIFUNKCIONĀLAJĀ CENTRĀ (mācību gada ietvaros)
• Ceturtdienās plkst. 14.00 – no satiksmes autobusa galapunkta Ķekavas pensionāri, 17.00 – no Daugmales
MFC (Mercedes Benz Intouro HN 7384, E. Kalniņš).
• Ceturtdienās plkst. 9.30 – no Valdlaučiem, Rāmavas un Katlakalna pensionāri, 12.00 – no Daugmales MFC
(autobuss Ford Transit DZ 7446,vadītājs A. Krūmiņš).
• Otrdienās plkst. 9.30 no „IKI” stāvlaukuma Baložu un Titurgas pensionāri, 13.00 – no Daugmales MFC
(autobuss Ford Transit DZ 7446,vadītājs A. Krūmiņš).
• Piektdienās plkst. 9 30 – no sociālās aprūpes centra Ķekavā, 13.00 – no Daugmales MFC (autobuss Ford
Transit DZ 7446,vadītājs A. Krūmiņš).
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Pēc četru nedēļu sacensības 30. septembrī noslēdzās „Veselības apļi 2014”
rudens maratons, kurā kopā startēja
76 dalībnieki, četros posmos plecu pie
pleca veicot 2499 apļus. Finālposmā
piedalījās pieci gājēji un 31 skrējējs,
tostarp rudens maratona laureāti –
Jānis Sedliņš, Roberta Ginta Leišavniece, Dārta Cīrule un Aiga Kuzmina,
kā arī „Veselības apļi 2014” maratona
seniore Dagmāra Petkeviča.
Pēdējā „Veselības apļu 2014” rudens
maratona posmā startēja 36 dažādu vecumu dalībnieki, kopā veicot 608 apļus
jeb 152 veselības kilometrus. Gājēju
vidū savu izturību pārbaudīja arī maratona jaunākais dalībnieks Ernests
Matvejs un viņa konkurente, maratona
seniore, Dagmāra Petkeviča. Divgadīgais Ernests veica divus apļus, savukārt
1927. gadā dzimusī Dagmāras kundze
četros posmos pievarēja 29 apļus jeb
7,25 kilometrus.
Lai gan šis bija maratona finālposms,
pēdējā skrējienā dalībniekiem pievienojās astoņi jaunpienācēji, kuru vidū
bija arī rudens Veselības apļu rekordists
Askolds Bušmanis. Viņš pusstundas
laikā veica 28 apļus, uzrādot labāko rezultātu skrējējiem. Tikmēr gājēju konkurencē ar 16 pievarētiem kilometriem
rudens maratonā izcēlās divi dalībnieki –
Jānis Sedliņš, kurš savu rekordu uzstādīja otrajā maratona posmā, un trešā
etapa labākā rezultāta īpašniece Gunta
Matveja.
Veselības apļos tika pārbaudīta ne vien
dalībnieku veiklība, bet arī neatlaidība –
par rudens maratona laureātiem kļuva
labāko kopvērtējuma rezultātu īpašnieki.
Par uzvarētāju gājēju konkurencē ar cienījamu sniegumu katrā posmā un 57
pievarētiem apļiem kopvērtējumā tika
pasludināts Jānis Sedliņš. Savukārt skrējēju rindās pirmo vietu izcīnīja Roberta
Ginta Leišavniece, kas ar stabilu sniegumu katrā posmā un 97 pievarētiem apļiem kopvērtējumā apsteidza otrās vietas
ieguvēju Dārtu Cīruli (82 apļi) un Aigu
Kuzminu (76 apļi).
„Veselības apļi 2014” laureāti un maratona cienījamākā vecuma dalībniece
D. Petkeviča par lielisko sniegumu saņēma pārsteiguma balvas. Tā kā bez
konkurentiem nav arī uzvarētāju, pasākuma rīkotāji – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra – saka lielu paldies SIA „Baltā Bura” par pārsteigumu
balvām, kā arī visiem „Veselības apļi
2014” rudens maratona dalībniekiem
un apsveic ar kopīgi pievarētiem 624,75
veselības kilometriem! Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs!
Laura Mozule

Olimpiskā diena vieno 3000 dalībnieku

foto: Alise Patmalniece

Noslēdzies
„Veselības apļi
2014” rudens
maratons
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26. septembrī ar devīzi „Iepazīsties –
minihandbols” visā Latvijā norisinājās
Olimpiskā diena, pulcējot vairāk nekā
95 500 dalībnieku. Olimpiskās kustības
atbalstītāju lokā bija arī 3000 aktīvistu
no Ķekavas novada pirmsskolām un vispārējās izglītības iestādēm, kuri piedalījās gan sporta, gan radošajās aktivitātēs.
Olimpiskā diena tika atzīmēta 168 norises vietās visā Latvijā, popularizējot Olimpisko kustību un tās pamatvērtības – draudzību, cieņu un
izcilību. Šā gada Olimpiskās dienas ietvaros tika
atklāta jauna tradīcija – iepazīstināt pasākuma
dalībniekus ar kādu no olimpiskajiem sporta
veidiem. Saistībā ar šo ierosmi Latvijas Olimpiskā diena 2014 aizritēja ar devīzi „Iepazīsties –
minihandbols”, aicinot izglītības iestāžu audzēkņus apgūt handbola spēles pamatus, piedalīties sporta sacensībās un radošajos konkursos.
Olimpiskās kustības aktīvistu lokā savu
fizisko sagatavotību un jaunradi demons-

Olimpiskās dienas dalībnieki.
trēja arī Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu „Ieviņa”, „Zvaigznīte”, „Avotiņš”, „Bitīte” un „Namiņš” audzēkņi un
viņu pedagogi, kā arī Ķekavas vidusskolas,
privātās pamatskolas „Gaismas tilts’97”,
Pļavniekkalna sākumskolas, Baložu vidusskolas un Daugmales pamatskolas skolēni
un skolotāji – aptuveni 3000 mazu un lielu
Olimpiskās kustības aktīvistu.
Visās pasākuma norises vietās Latvijā
Olimpiskā diena uzausa ar kopīgu rīta
vingrošanu, kuru tiešraidē translēja radio

„StarFM” un televīzijas kanāls „LTV7”. Lai
gan diena krāsojās pelēkos toņos, dalībnieku
krāsaino sporta tērpu un sārto vaigu dēļ
Ķekavas novada sporta laukumi bija kā ar
krāsainām rudens lapām piebiruši. Kad izglītības iestāžu audzēkņi bija iesildījušies,
atskanēja stafešu, krosa un orientēšanās
sacensību starta signāli, norisinājās zīmējumu konkursi un zibēja zibspuldzes, fotogrāfijās iemūžinot devīzes „Iepazīsties –
minihandbols” pieredzes stāstus.
Zīmējuma konkursā par labāko tika atzīts Andas Kamolas (Ķekavas vidusskola
6.d klase) zīmējums, kurš piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā konkursā.
Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra saka lielu paldies izglītības iestāžu
vadībai, pedagogiem un audzēkņiem par
aktīvu līdzdalību programmas norisē
un sveic visus dalībniekus ar iegūtajiem
Starptautiskās Olimpiskās komitejas 2014.
gada Olimpiskās dienas sertifikātiem!
Laura Mozule

Spēka dienā triumfē Ķekavas novadnieces
Latvijas Spēka diena septembrī pulcēja
6027 dalībniekus, tostarp 74 Ķekavas
novada iedzīvotājus. Pievilkšanās sacensību finālposmā par uzvarētāju sieviešu
konkurencē tika pasludināta Daugmales
pamatskolas 4. klases skolniece Madara
Paidere, kura izturībā pārspēja savu novadnieci un Spēka dienas otrās vietas ieguvēju Ievu Luīzi Dravu.
Spēka dienas pievilkšanās sacensības šogad
norisinājās 95 spēka punktos, no kuriem
divi atradās Ķekavas novadā – „Fortius”
laukumā pie Ķekavas sporta kluba un ielu
vingrošanas laukumā Baložos. Šajos sacensību punktos savus spēkus pārbaudīja
un par vienu no četrām vietām vīriešu un

Sacensību kalendārs
Datums Vieta
Ķekavas sporta
14.okt.
klubs
FK „AUDA”
18.okt.
stadions
Ķekavas sporta
20.okt.
klubs
Ķekavas sporta
26.okt.
klubs

sieviešu grupas finālposmā cīnījās 74 dalībnieki, kopā pievelkoties 874 reizes.
Neraugoties uz sīvo konkurenci novada
un valsts mērogā, uz sacensību pusfinālu
Rīgā tika uzaicinātas divas rīdzinieces un
divas Ķekavas novada skolu audzēknes –
deviņgadīgā Madara Paidere un 11 gadus
vecā Ieva Luīze Drava. Sava novada spēka
punktā Madarai bija izdevies pievilkties 31
reizi, uzstādot Spēka dienas 2014 rekordu
sieviešu grupā, savukārt Ieva Luīze uz finālposmu Rīgā devās ar konkurētspējīgu
rezultātu – 27 pievilkšanās reizēm.
Kad abas rīdzinieces pēc septiņām pievilkšanās reizēm no sacensībām izstājās,
cīņu par šā gada uzvarētājas titulu turpināja skolnieces no Ķekavas novada. Lai

Laiks Sacensības
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)
20.00
„Ķekavas Bulldogs”–FK „Ķekava”
Latvijas čempionāta 1.līgas spēle futbolā
14.00
FK „Auda”–„RFS”
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.)
20.15
„Ķekavas Bulldogs”–FK „Rīga”
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)
18.00
FK „Ķekava”–„Rubene”

Datums Vieta
Ķekavas sporta
7.nov.
klubs
Ķekavas sporta
8.nov.
klubs
Ķekavas sporta
8.nov.
klubs
Ķekavas sporta
9.nov.
klubs

gan abas dalībnieces finālposmā pievilkās
vienādi – 19 reizes, ilgāk pie stieņa noturējās Madara, par mata tiesu apsteidzot savu
sīvo konkurenti un otrās vietas ieguvēju
Ievu Luīzi.
Kā pēc uzvaras stāstīja Madara, Spēka
dienā viņa startējusi pirmo reizi, turklāt
darīja to bez iepriekšējas gatavošanās. Lai
gan finālposms spēku izsīkuma dēļ bija fiziski grūtāks par priekšsacīkstēm, Madara ir apmierināta ar izcīnīto rezultātu un
plāno startēt visas Latvijas Spēka dienā arī
nākamgad. Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra sveic Madaru Paideri un
Ievu Luīzi Dravu ar sasniegto un vēl arī
turpmāku izdošanos!
Laura Mozule

Laiks
20.15
10.00
16.00
18.00

Sacensības
Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.)
„Ķekavas Bulldogs”–SK „Pārgauja”
Latvijas Republikas individuālais
čempionāts novusā
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)
„Ķekavas Bulldogs”–„Rubene”
Latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)
FK„Ķekava”–„RSU”
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Velokrosa sezona Baložos noslēgusies
Velokrosa „Baloži 2014” piekto
posmu aizvadījām saulainajā un
vasarīgi siltajā 4. oktobrī. Šogad
startēja 426 unikāli dalībnieki
(no tiem 125 bērni vecumā līdz
10 gadiem), katrā posmā vidēji
211 sportisti (74 bērni vecumā
līdz 10 gadiem).

Publicitātes foto

Sezonas vidū trase tika nedaudz
mainīta, un jauno septiņus kilometrus garo apli dalībnieki novērtēja atzinīgi.
Jāatzīmē, ka šī bija jau 13. sezona
velokrosam Baložos un sacensības ieņem stabilu vietu prestižāko
velokrosa sacensību vidū Latvijā, tādēļ arī dalībnieku vidū ir tik
daudz viesu. Aicinām Ķekavas novada iedzīvotājus nākamgad piepulcēties un kuplināt pasākumu

ar savu dalību.
Paldies dalībniekiem par aizpildītajām aptaujas anketām – gan
nopietni, gan ne tik nopietni ieteikumi attiecināti pilnīgi uz visu
sacensību norisi, ietverta arī brīvā
laika tēma. To kopsavilkumu publicēsim sacensību interneta vietnē
www.velokross.lv un atbilstoši iespējām nākamajā sezonā jauninājumus centīsimies ieviest.
Pateicamies mūsu sacensību
atbalstītājiem – SIA „Gandrs”,
„DION SportLab”, „Madam Fitness”, „Baltijas meži AB”, autoskolai „Berģi”, zivju pārstrādes uzņēmuma „SVANI”, Daugmales dravniekam Jānim Sulutauram, SIA
„Teiko” kokapstrāde, nikolete.lv
un Baložu vidusskolai.
Juris Žilko

Par cīņu ar
atkarībām

Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības programmu „Erasmus” no 26. līdz
31. oktobrim realizēs projektu „Underpendencies”. Tā ietvaros astoņi Ķekavas
pašvaldības iestāžu darbinieki un četru
sadarbības valstu delegāciju pārstāvji
profesionālu treneru vadībā izzinās un
risinās ar dažādu veidu atkarībām saistītus jautājumus, īpašu uzmanību veltot
efektīvai komunikācijai ar jauniešiem.
Oktobra izskaņā Ķekavas novadā pulcēsies jaunatnes, nevalstisko organizāciju
un pašvaldības iestāžu darbinieki no vairākām „Erasmus” sadarbības valstīm, lai
sešu dienu garajā neformālās izglītības
kursā kopīgi paplašinātu iemaņas veselīga
dzīvesveida veicināšanā, pilnveidotu zināšanas par cīņu ar dažādu veidu atkarībām
un meklētu inovatīvus risinājumus, kas
īpaši aktualizējas darbā ar jaunatni.
Apmācībās piedalīsies un ar savu pieredzi
apmainīsies astoņi dalībnieki no vairākām
Ķekavas novada pašvaldības iestādēm, kā arī
17 dažādu sektoru un organizāciju darbinieki no četrām sadarbības valstīm – Lietuvas,
Itālijas, Rumānijas un Turcijas. Ar profesionālu treneru palīdzību dalībnieki izzinās un
centīsies risināt ar atkarībām saistītus jautājumus, apgūstot arī sporta un fizisko aktivitāšu pielietojuma prasmes izglītībā.
Reinis Zobens

Velokrosā kopumā startēja vairāk nekā 400
dalībnieku.

Sacensību
„Baložu Bizons”
jubilejas sezona

Šajā reizē ar iespēju un azartisku apņemšanos pārspēt Latvijas izlases dalībniekus
no Baložiem un Kusas, kuri septembra
sākumā Norvēģijas galvaspilsētā Oslo
Starptautiskās Automobiļu federācijas rīkotajās Eiropas sacensībās izcīnīja augsto
4. vietu.
Izlases dalībniece Laura Matisone no
Baložu vidusskolas pierādīja savu pārsvaru

Publicitātes foto

Latvijas individuālo ceļu satiksmes dalībnieku sacensību „Baložu Velodrošība
2014” 4. posms 20. septembrī atkal pulcēja sportistus no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Sacensības „Baložu Velodrošība”.

gan savā vecuma grupā, gan absolūtajā
vērtējumā meitenēm, bet no zēniem labākais bija Baložu vidusskolas 4.c klases
skolnieks Jānis Stepanovs, kurš pārspēja
visus sacensību dalībniekus.
Pateicoties „Baložu Velodrošības” atbalstītājiem – SIA „Pindstrup Latvia”, SEB
Banka, SIA „Concordia LL”, Baložu vidusskola, autoskola „Berģi”, SIA „Gandrs” un
Ķekavas pašvaldības sporta aģentūras finansējumam, nākamais sacensību posms
notiks 8. novembrī Baložu vidusskolā.
Mācies, trenējies un piedalies arī tu! Informācija www.velodrosiba.lv.
Juris Žilko

Vindsērfinga skola aicina uz ziemas sezonas nodarbībām
Aicinām bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 16 gadu vecumam pieteikties vindsērfinga skolā
„Kambīze” ziemas sezonas nodarbībām. Apmācībās piedāvājam: vispārējo fizisko sagatavošanu
un peldēšanas nodarbības.
Plašāka informācija www.kambize.lv, sadaļā „Apmācība”.
Kontakti: info@kambize.lv tālr. 29490402, 29233885.

Publicitātes foto

Skolēni veiksmīgi apliecina prasmes velodrošībā

Mirklis no krosa skriešanas
sacensībām.
Krosa skriešanas sacensībām „Baložu
Bizons” jau 10. gadskārta. Pirmajā šo
sacensību posmā 2005. gadā uz starta līnijas nostājās 39 dalībnieki, šogad – 134.
Jubilejas sezonā ieviesām dalībnieku ieteikumus – 10 km distanci un garāku distanci bērniem. Šogad startējuši 230 unikāli dalībnieki, vidēji 124 dalībnieki katrā
posmā, no tiem piektā daļa bērni vecumā
līdz 10 gadiem.
Ir plāni par kādu stafetes skrējienu, vairāk
posmiem un sacensību servisa attīstīšanu.
Dalībnieku atsaucība mudina pilnveidoties!
Juris Žilko

16 Afiša

Ķekavas Novads 2014. gada 14. oktobris

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Informācija par pasākumiem Baložu kultūras namā,
biļetes nopērkamas kultūras nama kasē, tālr. 26551966, 67917453
Izrāde bērniem „RIO, RIO!”. jautrs muzikāls detektīvstāsts par diviem
papagaiļiem – Blū un Pērlīti. Lomās: Rīgas un Valmieras teātru aktieri.
Ieejas maksa: 4 eiro.
Krievu romances. Viesosies Viktors Kozlitins (baritons, ģitāra). Ieejas
maksa: 4 eiro.
Filma „Izlaiduma gads”. Režisors: Andris Gauja. Lomās: Inga Alsiņa,
Mārcis Klatenbergs, Ieva Apine, Gatis Gāga, Liena Šmukste, Marina
25. oktobrī
plkst. 16 un 19 Janaus, Ivars Auziņš, Andrejs Smoļakovs. Vecuma ierobežojums: 16+.
Ieejas maksa: 2,13 eiro; studentiem no 16 g. un pensionāriem 1,42 eiro.
Animācijas filma-pasaka bērniem „Zelta zirgs” (Latvijas, Lietuvas,
5. novembrī
Luksemburgas, Dānijas kopražojums, 2014). Režisors: Reinis Kalnaellis.
plkst. 10
Ieejas maksa: 2 eiro.
Pirmo reizi Latvijā – ledus cirks. Programmā: daiļslidotāji, akrobāti,
žonglieri, gaisa vingrotāji u.c., uguns un transformācijas šovi, Eiropas
8. novembrī
cirka mākslinieki. Konkurss „Uzzīmē sniegavīru!”. Labākā zīmējuma
plkst. 12
autors saņems balvu – 20 eiro. Ieejas maksa: 5–12 eiro (atlaide ar atlaižu
kuponu).
Pianistes Diānas Zandbergas koncerts „Itālijas ceļojums”.
9. novembrī
Programmā: F. Lists, D. Aperāne. Ieejas maksa: 3,56 eiro; pensionāriem,
plkst. 16
skolēniem 0,71 eiro.
Komponista Ulda Marhilēviča autorkoncerts „Tava sirds ir tavas
15. novembrī mājas”. Piedalās: Raimonds Macats (taustiņi), Dzintars Beitāns (vijole),
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
pilsētas 23. dzimšanas dienai veltīts koncerts „Rakstu raksti tēvu
17. novembrī zemē”.
plkst. 18.00
Piedalās Baložu pilsētas kultūras nama kolektīvi. Ieeja – bez maksas.
BALLE. Spēlēs grupa „Klaidonis”
plkst. 21.00
Vietas pie galdiņiem, iepriekšēja pieteikšanās līdz 13. novembrim. Ieejas
maksa: 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
Ilze Pukinska, Inese Ramute, Ieva Aleksandrova-Eklone, kā arī TV šovu
plkst. 19.00
zvaigzne un dejotāja Sarmīte Prule, dziedātāja Laila Ilze Purmaliete.
Režisors: Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens. Ieejas maksa: 6–10
eiro.

23. oktobrī
plkst. 10 un
11.30
24. oktobrī
plkst. 19

DAUGMALES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA
Pasta ēkā „Alpi” – Čaklās rokas Leļļu darbnīca. Līdzi diegs un adata.
(A. Lubova, tālr. 26648571)
Daugmales multifunkcionālajā centrā kultūras centra radošo darbnīcu
No 16. oktobra
izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs”. (I. Radziņa, tālr. 29265723)
24. oktobrī
Daugmales multifunkcionālajā centrā filma „Izlaiduma gads”. Biļetes
plkst. 18.30
cena: 2,13 eiro. Iespējams iegādāties uz vietas (A. Lubova, tālr. 26648571)
23. oktobrī
Pasta ēkā „Alpi” leļļu darbnīca nr. 2 (A. Lubova, tālr. 26648571)
plkst. 17.30
23. oktobrī
Kultūras centra radošās darbnīcas „Gatavojam maskas” (I. Radziņa, tālr.
plkst. 16
29265723).
3.–22.
Daugmales bibliotēkā literatūras izstāde „18. novembris – Latvijas
novembrī
Republikas proklamēšanas diena” (V. Cīrule, tālr. 26668455)
4. novembrī
Daugmales pamatskolas aktu zālē sarunas par baltu zīmēm „Veļu
plkst. 18.30
laiks”. Ieeja par ziedojumiem (A. Lubova, tālr. 26648571)
7. novembrī
Daugmales pamatskolas aktu zālē Maģiskā nakts gongu skaņās.
plkst. 20
Pieteikšanās, zvanot Kristai Džulijai pa tālr. 26211911.
Pagasta ēkas „Salnas” 2. stāvā Mārtiņdienas maskošanās ar Līgu Reiteri.
10. novembrī Līdzi jāņem zeķes, nevajadzīgi apģērba gabali. Gatavosim maskas un
plkst.17
pēc tam dosimies budēļu gājienā pa Daugmales centru un ciematu
(A.Lubova, tālr. 26648571; I. Beķere, 26643509)
Lāpu gājiens uz Važu rāvēju, kur tiks demonstrēta etīde ar karavīru
11. novembrī
vēstulēm no frontes. Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes ēkas (A. Lubova,
plkst. 18
tālr. 26648571)
No 13.
Daugmales multifunkcionālajā centrā kultūras centra radošo darbnīcu
novembra
izstāde „Balts un melns un... ” (I. Radziņa, tālr. 29265723)
Daugmales multifukncionālajā centrā filmu pēcpusdiena. Filmas „Asais
16. novembrī
prāts” un „Uz spēles Latviju”. Biļetes cena uz abām vai vienu filmu –
plkst. 15
2,13 eiro (A. Lubova, tālr. 26648571)
Daugmales multifunkcionālajā centrā koncerts „Dziesmas gars šķeļ
17. novembrī
tumsas varu”. Ieeja bez maksas (A. Lubova, tālr. 26648571, I. Beķere, tālr.
plkst. 18
26643509).
Daugmales multifunkcionālajā centrā balle ar dzīvo mūziku. Spēlē
17. novembrī
grupa „La Bamba”. Ģērbšanās stils – vakartērps! Galdiņus rezervēt iepriekš
plkst. 22
pie Ivitas pa tālr. 26643509. Ieejas maksa: 4 eiro.

14. oktobrī
plkst. 17.30

27. novembrī
plkst. 16

Pagasta pārvaldes ēkā „Salnas” kultūras centra radošās darbnīcas
„Veidojam māla figūriņas svecītēm” ( I. Radziņa, 29265723).

ĶEKAVAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
24. oktobrī
plkst. 19
31. oktobrī
plkst. 18
14. novembrī
plkst. 19

7. novembrī
plkst. 19

Režisora A. Gaujas jaunā spēlfilma „Izlaiduma gads” ir patiess stāsts
par vidusskolas klases attiecībām ar jauno skolotāju un noteikti uzrunās
gan vidusskolēnus, gan viņu vecākus. Filmu ieteicams skatīties, sākot no
16 gadu vecuma. Biļetes cena: 2 eiro.
Spoku nakts orientēšanās pasākums bērniem ar izaicinājumiem un
pārbaudījumiem „Helovīna šausmu taka”. Dalības maksa: 1 eiro.
Publicistiska pilnmetrāžas dokumentālā filma „4. maija republika”,
kuru veidojusi režisore Antra Cilinska un Jānis Domburs. Tā atgādinās,
kas ar mums ir noticis kopš brīvības atgūšanas un kā esam pārvaldījuši
savu valsti. Biļetes cena: 2 eiro.
Aicinām bijušos Ķekavas PMK darbiniekus uz balli!
Aprit 50 gadi, kopš savulaik lielākās un spēcīgākās kompānijas Latvijā –
Ķekavas pārvietojamās mehanizētās kolonnas – dibināšanas.
Zvaniet un piesakieties pat tālr. 25427821 (Anda Kirilova) vai
tālr. 29849236 (Anna Zgirska). Norise pie galdiņiem ar līdzpaņemtiem
„groziņiem”. Dalības maksa: 5 eiro.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
30. oktobrī
plkst. 19
31. oktobrī
plkst. 19

7. novembrī
plkst. 19

8. novembrī
plkst. 12
14. novembrī
plkst. 19.30

Veļu vakars kopā ar folkloras kopu „Rāmupe”. Katlakalniešu seno dzimtu
stāsti. Viesos folkloras krātuves pētniece Māra Vīksna. Ieeja bez maksas.
Režisora A. Gaujas jaunā spēlfilma „Izlaiduma gads” ir patiess stāsts par
vidusskolas klases attiecībām ar jauno skolotāju un noteikti uzrunās gan
vidusskolēnus, gan viņu vecākus. Filmu ieteicams skatīties, sākot no 16
gadu vecuma. Biļetes cena: 2 eiro.
Publicistiska pilnmetrāžas dokumentālā filma „4. maija republika”,
kuru veidojusi režisore Antra Cilinska un Jānis Domburs.
Tā atgādinās, kas ar mums noticis kopš brīvības atgūšanas un kā esam
pārvaldījuši savu valsti.
Biļetes cena: 2 eiro.
Interešu kluba „Vecie draugi” tematiskais pasākums „Latvija – vienmēr
būsi Tu mana...”. Tikšanās ar dzejnieku Jāni Jeronoviču un viņa muzikālo
komandu.
Biļetes cena: 3 eiro, kluba biedriem bez maksas.
Valsts svētku koncerts „Dziesmas lūgšana Tēvzemei” – savu mīlestību,
smeldzi un spēku izdziedās dziesminieks Uldis Kākulis. Ieeja bez maksas.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Līdz
31. oktobrim
17. oktobrī
plkst. 18
18. oktobrī
plkst. 14
19. oktobrī
plkst. 13
26. oktobrī
plkst. 17
31. oktobrī
plkst. 18
8. novembrī
plkst. 18
15. novembrī
plkst. 18
18. novembrī
plkst. 18

Izstāžu ciklā „Mans vaļasprieks”. Gudro rotaļlietu izstāde – bērnudārza
„Ieviņa” darbinieču un vecāku veikums.
Svinīgs pasākums „Zelta valsis”, kas veltīts stiprajām ģimenēm. Ieeja ar
ielūgumiem.
Medicīnas darbinieku atpūtas pēcpusdiena, kas veltīta Ķekavas
ambulances un aptiekas 40 gadu jubilejai.
Rokdarbu pulciņu „Labieši” radošās darbnīcas „Nāc pulkā!”. Ieeja bez
maksas.
Vieskoncerts. Noras Bumbieres fonds piedāvā koncertu
„Senas dziesmas jauno zvaigžņu mirdzumā”.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē un „Biļešu paradīzes”
kasēs, cena no 8 līdz 14 eiro.
Cikla „No latviešu gudrību lādes” otrā tikšanās ar laika ritu zinātāju
Sarmīti Krišmani. Sarunas tēma – Bluķa vakars. Organizē partnerība
„Daugavkrasts” sadarbībā ar Ķekavas pagasta kultūras centru. Ieeja bez
maksas.
Senioru deju kolektīva „Sidrabaine” 45 gadu jubilejas koncerts
„Kad gadiem es pāri skatos”. Ieeja bez maksas.
Jauktā kora „Mozaīka” 35 gadu jubilejas koncerts „Raksti”.
Ieeja bez maksas.
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncertuzvedums „Dievs. Daba.
Darbs” un Ķekavas novada Goda pilsoņu sumināšanu. Ieeja bez
maksas.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Pamatekspozīcijas
9. oktobrī
plkst.17
Līdz
30. oktobrim
7. novembrī
plkst. 18
Līdz
6. decembrim
Septembrī

„Ķekava laiku lokos”
„Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”
Izstāde „Ķekava bildēs senāk un tagad” (foto K. Gulbis)
Saruna muzejā „Kuģīšu satiksme Daugavā” un I. Roča izgatavotā kuģa
„Daalen” modeļa prezentācija.
Izstāde „Gatis Šļūka. Karikatūras”
Izstādes „Ķekavas PMK – 50” atklāšana.
Izstāde „Ķekavas PMK – 50”
Izstāde „Baltijas ceļš” aplūkojama Ķekavas novada pašvaldības telpās

Sekojiet līdzi 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.

