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• Svinīgās uzrunas
• Ugunskura iedegšana
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atceres video
• Barikāžu laika
atmiņu stāsti
• Siltas tējas dzeršana
• Katram sava auseklīša
izgatavošana
Labdarības akcijas Dāvā no sirds noslēgumā
Divas aktīvas Ķekavas novada biedrības – Sidrabaine un Ozols – sadarbībā ar Peterborough latviešu biedrību Anglijā
rīkoja labdarības akciju Dāvā no sirds, kuras laikā tika sarūpētas dāvanas 48 Ķekavas novada maznodrošinātām
daudzbērnu ģimenēm.
Turpinājums 2. lpp.

Nāc uz Jaunatnes iniciatīvu centru!
Jaunais gads sācies ar jaunām iespējām un jauniem notikumiem. Ķekavas novadā ir izveidots un labiekārtots Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas atrodas Ķekavā,
Gaismas ielā 17, ieeja blakus Ķekavas Mākslas skolai.
Jaunatnes iniciatīvu centra telpas tika iegūtas jau pērn septembrī, taču, lai
to atvērtu darbībai, bija nepieciešams veikt remontu un novērst lietus notekūdeņu radītos postījumus.
Turpinājums 7. lpp.
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2 aktuāli
Labdarības koncerts
Pasauli sasildīt...

Dāvā prieku Ķekavas novada
daudzbērnu ģimenēm

Labdarības koncertu ģimenēm veltīja deju kolektīvi Zīle un Sidrabaine.
Turpinājums no 1. lpp.
Akcija Dāvā no sirds noslēdzās trešajā
adventē, 16. decembrī, ar labdarības koncertu Pasauli sasildīt..., kurā Ķekavas novada
daudzbērnu ģimenes saņēma labās gribas
akcijas ietvaros sarūpētās Ziemassvētku veltes.
Adventes un Ziemassvētku gaidīšanas
laiks rosina uz gaišām domām, labiem darbiem un vēlmi palīdzēt. Tāpēc mīļus smaidus
noskumušam, spēka vārdus un tiltu no sirds
uz sirdi jautros un lustīgos dančos labdarības
koncertā sniedza arī tautas deju ansamblis
Zīle un senioru deju grupa Sidrabaine.

Kā stāsta biedrības Sidrabaine pārstāve
Aija Āre, šī skaistā labās gribas ideja aizsākās vasaras nogalē, kad “mēs ar Ķekavas
novada sociālā dienesta starpniecību apzinājām mūsu novada daudzbērnu ģimenes,
kurām šobrīd finansiāli neiet tik viegli un
nepieciešams līdzcilvēku atbalsts”.
Apzinot šīs ģimenes, Peterborough latviešu
biedrība Anglijā sāka akciju Dāvā no sirds,
aicinot sarūpēt Ziemassvētku dāvaniņas konkrētajām ģimenēm. “Aicinājām dāvaniņas sarūpēt kurpju kastes lielumā, lai tās būtu ērtāk
transportēt no Anglijas uz Latviju, taču cilvēku

atsaucība bija tik liela, ka rezultāts vairakkārt
pārsniedz mūsu cerēto – dāvaniņas ir ne tikai
vienas kurpju, bet vairāku zābaku kastu lielumā,” atzīst A. Āre.
Ziedojumi kā atbalsts Ķekavas novada
daudzbērnu ģimenēm tika vākti arī akcijas
ietvaros notikušajā koncertā par godu
Latvijas dzimšanas dienai, kas norisinājās
18. novembrī Peterborough, Anglijā, kur
ar deju priekšnesumiem uzstājās Ķekavas
novada deju kolektīvi Zīle un Sidrabaine.
Vairāk – www.parkulturu.lv.
Vineta Bērziņa

Top sociālā māja Mellupos
Spāru svētki sociālajai
mājai Mellupos
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Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka p. i. Astrīda Vītola stāsta:
“Projekta gaitā nācās ēku pilnībā atjaunot.
Tā kā darbu gaitā, atsedzot bēniņu pārsegumu, atklājās, ka pārsegumu sijas ir bojātas un pilnībā jānomaina, nācās no jauna
izbūvēt arī jumtu spāres. Šobrīd turpinās
rekonstrukcija, tiek veikts telpu kapitālais
remonts, nomainītas grīdas, pārplānotas
telpas, izbūvētas labierīcības, dzeramā
ūdens aka, centrālā apkure, notekūdeņu
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Decembrī tika svinēti spāru svētki dažādu sociālo grupu mājai Mellupos
(bijusī Misas mežniecības kantora
ēka), kurā līdz vasarai paredzēts izbūvēt sociālos dzīvokļus, dienas centru,
telpas izbraukuma bibliotēkai, ambulances pieņemšanas punktu un sociālā
darbinieka kabinetu.

attīrīšanas bioloģiskās iekārtas un veikta
ēkas siltināšana.”
Projekta Sociālā centra un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju rekonstrukcija
Mellupos, Ķekavas pagastā kopējās izmaksas

ir Ls 266 307, no tās Ls 18 000 ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansējums, savukārt Ls 248 307 ir
Ķekavas novada pašvaldības finansējums.
Līva Benete

Paplašina sociālo aprūpes centru
Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu
pēc ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem, Ķekavas novada domes
deputāti decembrī atbalstīja ieceri
paplašināt Ķekavas sociālo aprūpes
centru – renovējot centra jauniegūtās
telpas un izbūvējot liftu, tā nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.

Ķekavas sociālā aprūpes centra direktore
Ingūna Zirne skaidro, ka šobrīd centrs ir
pilnībā noslogots un tajā mitinās 45 cilvēki.
Taču pērn valdījumā iegūtās telpas 3. stāvā
(pirmajos divos jau šobrīd atrodas aprūpes
centrs, kā arī dienas centrs Gaismas iela)
ļaus ilgstošās sociālās aprūpes centra pakalpojumus piedāvāt vēl 30 novadniekiem.
Sociālā aprūpes centra trešajā stāvā tiks

izveidotas istabiņas iemītniekiem un arī saieta
telpa dažādu tikšanās un pasākumu rīkošanai.
Lai uzlabotu vides pieejamību Ķekavas
sociālajā aprūpes centrā, tiks izbūvēts lifts,
kas būs īpaši piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Būvdarbus plānots
pabeigt šogad pavasarī, un tie pašvaldībai
izmaksās vairāk nekā 255 000 latu.
Vineta Bērziņa
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Aktuāli 3

Ziemas sezonā atkal aktuāls kļuvis jautājums par pašvaldību autoceļu un ielu
tīrīšanu. Ķekavas novadā pašvaldības
ielas un autoceļus uztur SIA Ķekavas
sadzīves servisa centrs, Baložu pilsētā –
SIA Baložu komunālā saimniecība.
Pašvaldības autoceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši to uzturēšanas klasēm un noteiktajām prasībām (Ķekavas novada saistošie
noteikumi Nr. 27/2011 un Ministru kabineta noteikumi Nr. 224). Pirmie no sniega
tiek attīrīti novada maģistrālie ceļi, ielas,
pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.
Pašvaldība valsts piešķirto naudu drīkst
izlietot tikai savu ceļu un ielu uzturēšanai,
tāpēc servitūtu un privāto ceļu attīrīšana no
sniega atrodas to īpašnieku ziņā. Servitūtu
ceļu un privāto ceļu attīrīšana no sniega ir iespējama, slēdzot līgumu par ceļu un ielu uzturēšanu ar Ķekavas sadzīves servisa centru
(ceļu tīrīšana ~15 Ls/h, ceļu tīrīšana + apstrāde ar pretslīdes materiāliem ~18 Ls/h) vai
Baložu komunālo saimniecību (ceļu tīrīšana ar lāpstu un rotējošo birsti ~ 20 Ls/h,
ceļu tīrīšana + apstrāde ar pretslīdes
materiāliem ~17 Ls/h + kaisāmā materiāla
izmaksas).
Ar Ķekavas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm un prasībām ikviens var iepazīties pašvaldības

Vidējā
transportlīdzekļu
Pašvalsatiksmes intensitāte
dību
(automašīnu skaits autoceļi
diennaktī)
vairāk par 5000

A

no 1000 līdz 5000

A1

no 500 līdz 999

B

no 100 līdz 499

C

mazāk par 100

D

Uzturēšanas prasības
Tiek nodrošināta trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām vai
apledojuma parādīšanās. Spēkā plkst. 6–22.
Tiek nodrošināta četru stundu laikā pēc snigšanas beigām vai
apledojuma parādīšanās. Spēkā plkst. 6– 20.
Tiek nodrošināta sešu stundu laikā pēc snigšanas beigām vai
apledojuma parādīšanās. Spēkā 6–18.
Tiek nodrošināta 18 stundu laikā pēc snigšanas beigām, pēc
apledojuma parādīšanās laiks autoceļu brauktuves kaisīšanai ar
pretslīdes materiāliem netiek normēts. Spēkā plkst. 6–18.
Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega un brauktuves
kaisīšanai ar pretslīdes materiālu netiek normēts. Diennakts stundas,
kurās jābūt spēkā uzturēšanas klasei, netiek normētas. Autoceļus,
kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām
reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. Darbu izpildes laiks
netiek normēts.

interneta vietnē kekavasnovads.lv vai klientu
apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un
Daugmalē.
Lai informētu par ielu vai ceļu posmu, kurā nav veikta sniega tīrīšana
vai ceļu seguma apstrāde ar pretslīdes
materiāliem, jāzvana uz SIA Ķekavas

sadzīves servisa centrs pa diennakts tālruni 67937363.
Savukārt Baložu pilsētā – SIA Baložu
komunālā saimniecība pa tālr. 67916723
vai Baložu pilsētas pārvaldniekam
Laurim Bergmanim pa tālr. 26628934.
Vineta Bērziņa

Risina meliorācijas problēmas novadā
Lai risinātu meliorācijas un lietus ūdens
novadīšanas problēmas, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd izbūvē lietus ūdens kanalizāciju Katlakalnā un
Baložos, izstrādā tehnisko projektu
Odukalnā un plāno darbus arī Ziedonī.
Šajās teritorijās augstā gruntsūdens līmeņa
dēļ lietus laikā izveidojas lielas ūdens lāmas,
kā arī būvniecības procesā iznīcināta meliorācijas sistēma.
Runājot par darbiem Katlakalnā, pašvaldības izpilddirektora vietnieka p. i. Astrīda
Vītola skaidro, ka vislielākās problēmas ar
lietus ūdeņu novadīšanu bija vērojamas tā
dēvētajā jaunā Katlakalna teritorijā, piemēram, Roņu ielā, kur “jaunais attīstītājs nebija
izbūvējis lietus ūdens kanalizāciju. Pašvaldība šo problēmu konstatēja, tikai pēc pāris
gadiem pārņemot ielas no attīstītāja”.
Lai samazinātu tēriņus lietus ūdens

kanalizācijas izbūvei Roņu, Asteru un
Pļavniekkalna ielās, pašvaldība būvdarbus
veic vienlaikus ar Eiropas Kohēzijas fonda
ūdenssaimniecības projekta īstenošanu, kā
ietvaros tiek izbūvēta centralizēta ūdens un
kanalizācijas sistēma. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai šajā teritorijā
pašvaldība atvēlējusi vairāk nekā 96 000 latu.
Tāpat šajā jomā aktīvi darbi norit arī
Baložos, kur šobrīd tiek rekonstruēta sūkņu
stacija Uzvaras prospektā 13, kas nodrošinās
lietus ūdens pārsūknēšanu Titurgā. Pēc Baložu pilsētas pārvaldnieka Laura Bergmaņa
teiktā, šogad “esam ieplānojuši sakārtot lietus ūdens kanalizāciju Skolas ielā – darbi varētu noritēt, sākot no Dārza ielas (pa Skolas
un Rīgas ielām) līdz Kūdras ielai. Tāpat ir
iecere rekonstruēt, iekļaujot lietus ūdens novadi, Rīgas ielu aiz Valsts policijas ēkas, līdz
robežai ar Olaines novadu”.
“Vai šo ieceri varēs īstenot un kādā ap-

Par klaiņojošo kaķu aprūpi
Cienījemie Ķekavas novada iedzīvotāji! Rūpēs par iedzīvotājiem un dzīvniekiem Ķekavas novada pašvaldība ir
sākusi speciālu programmu, kas ļautu sakārtot bezsaimnieku kaķu aprūpi un neierobežotu iedzīvotāju tiesības.
Programma paredz bezsaimnieku kaķu apzināšanu, sterilizāciju,
regulāru apstrādi pret parazītiem (lai ierobežotu parazītu izplatību)
un infekcijas slimībām, to barošanas un dzīves vietu izveidi, pagrabu sakārtošanu, kaķu aprūpētāju apmācību un informēšanu.

jomā, to varēsim uzzināt pēc pašvaldības
2013. gada budžeta apstiprināšanas,” uzsver
L. Bergmanis. Viņš arī piebilst – lai uzlabotu
meliorāciju, regulāri tiek tīrīti notekgrāvji un
iznīcināti bebru aizsprosti.
Savukārt diskutējot par citiem novada
ciematiem, pašvaldības pārstāvji min Odukalnu un Ziedoni, kur akūti nepieciešams risināt jautājumu par lietus ūdens novadīšanu.
“Odukalnā šobrīd notiek projektēšana un
saskaņošana ar iedzīvotājiem, jo būvdarbi
skars privātās teritorijas. Būvdarbi plānoti Vidus, Kārklu un Avotu ielās,” informē
A. Vītola.
Tāpat norit sarunas ar dārzkopības kooperatīvu Ziedonis par teritorijām, kur jāsakārto meliorācija. Patlaban kooperatīvs
iesniedzis ielu sarakstu, un pašvaldība kopā
ar SIA Ķekavas nami izvērtē vajadzības un
iespējas izbūvēt lietus ūdeņu kanalizāciju.
Vineta Bērziņa

Tādēļ Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri
regulāri baro un rūpējas par savas dzīvojamās mājas pagalma
bezsaimnieku kaķiem, sniegt informāciju par jūsu aprūpē esošo
kaķu skaitu (cik sterilizēti, cik nesterilizēti) un adresi.
Informāciju sniegt pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītājai
Agitai Eizenbergai, zvanot pa tālr. 67847163 vai rakstot uz e-pasta
adresi agita.eizenberga@kekava.lv.
Cerībā uz veiksmīgu sadarbību kopējo problēmu risināšanā,
Ķekavas novada pašvaldība

Īsumā

Paziņojums
par latvāņiem
Ķekavas novada pašvaldība atgādina,
ka ar latvāni invadēto zemes platību
īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem
ir pienākums informēt Valsts Augu aizsardzības dienestu par savām latvāņu
platībām un katru gadu līdz 1. februārim paziņot dienestam laiku, kad attiecīgajā veģetācijas periodā tiks veikti
latvāņa ierobežošanas pasākumi.
Ar latvāni invadētās zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs (turpmāk – persona)
iesniedz Valsts Augu aizsardzības dienestā
iesniegumu, kurā norāda:
• informāciju par personu (juridiskās personas nosaukumu (firmu), reģistrācijas
numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko
adresi vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu);
• informāciju par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veicēju;
• ar latvāni invadētās zemes vienības atrašanās vietu,
• ar latvāni invadēto platību (hektāros) un
šajā teritorijā esošās blīvās latvāņa audzes
(nav citu lakstaugu) platību (hektāros);
• informāciju par laiku, kad plānots veikt
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, un izmantojamo metodi.
Pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļā
ir sākta Latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu organizatoriskā plāna 2013.–
2020. gadam Ķekavas novadam izstrāde,
kura apstiprināšana jāveic līdz 1. aprīlim.
Lai motivētu personas veikt savus pienākumus un platības reģistrēt Valsts Augu
aizsardzības dienestā, papildus šim plānam tiks virzīts apstiprināšanai domē ierosinājums pēc jaunizveidotā reģistra datiem
zemju īpašniekiem dot nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides līdz 90 % par nākamo kalendāro gadu ar noteikumu, ka īpašnieki
reģistrēs savas platības Valsts Augu aizsardzības dienestā.
Vienlaikus informējam, ka tiem, kuri
atbilstoši šim plānam nebūs iesnieguši
informāciju un nebūs veikuši latvāņu ierobežošanas pasākumus savos īpašumos, pēc
lēmuma publikācijas laikrakstā Latvijas
Vēstnesis par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu sākšanu novada teritorijā,
latvāņu iznīcināšanu organizēs pašvaldība,
personai sedzot izdevumus par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.
Tuvāka vispārīgā informācija šobrīd
meklējama Valsts Augu aizsardzības dienesta vietnē www.vaad.gov.lv (uzticības
tālr. 67550944, e-pastsinfo@vaad.gov.lv).
Sigita Varika

Foto: Jānis Ozoliņš

Autoceļu un ielu tīrīšana ziemā
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4 Problēmas un risinājumi
Sanāksme par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu
17. janvārī plkst. 19 Ķekavas kultūras namā notiks papildu sanāksme
par SIA Ķekavas nami 2012. gada
18. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Katlakalna, Krustkalnu, Ķekavas,
Odukalna, Rāmavas, Valdlauču un
Vimbukroga ciemos, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu AS Putnu
fabrika Ķekava Ķekavas ciemā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā. Iedzīvotājiem
būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt
skaidrojumus par plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielinājumu.

Paziņojums par
Ķekavas novada
Ķekavas pagasta
teritorijas plānojuma
grozījumu sabiedrisko
apspriešanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes
2012. gada 13. decembra lēmumu Nr. 2.
§ 2. Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam 2012. gada grozījumu pilnveidotās
2. redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(sadaļā Apbūves noteikumi) sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Ķekavas
pagasta teritorijas plānojuma 2009.–
2021. gadam 2012. gada grozījumu
pilnveidotā 2. redakcija (sadaļā Apbūves
noteikumi).
Sabiedriskās apspriešanas laiks
noteikts sešas nedēļas no publikācijas
brīža laikrakstos Latvijas Vēstnesis
un Rīgas Apriņķa Avīze. Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 7. februārī plkst. 18
Ķekavas kultūras namā Gaismas
ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei sabiedriskās apspriešanas laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst.
14–19 – vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta
zīmogs). Tālr. 67936031.

Par ūdeni daudzdzīvokļu
mājās Ķekavā
Jāveic ūdens skaitītāju
metroloģiskā pārbaude

Sākot ar janvāri, arī SIA Ķekavas nami
apsaimniekotajās mājās Ķekavā tiek
piemērota ūdens patēriņa uzskaites
kārtība, kas paredz – iedzīvotāji norēķinās gan par faktisko ūdens patēriņu
savā dzīvoklī, gan par starpību, kas
rodas starp daudzdzīvokļu mājas kopējo patēriņu pēc mājas kopējā skaitītāja un dzīvokļu īpašumos noteikto
ūdens patēriņu.
Šāda uzskaites kārtība (kā Rīgā un citviet
Latvijā) jau darbojas Ķekavas namu apsaimniekotajās mājās Valdlaučos un Rāmavā.
Ūdens zudumu sadala
proporcionāli patēriņam dzīvokļos
Ūdens zudumus un to aprēķināšanas
kārtību reglamentē vairāki Latvijas normatīvie akti. Norēķina kārtību par karstā un aukstā ūdens patēriņu nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013
Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu.
Šo noteikumu 19. punkts paredz: Ja
dzīvojamās mājas aukstā ūdens ievadā, kā
arī kādā atsevišķā īpašumā vai visos atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti skaitītāji un
tie ir pārbaudīti, bet veidojas starpība starp
mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens patēriņu,
ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens
patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, ūdens patēriņa starpību
sadalot proporcionāli ūdens patēriņam
dzīvokļu īpašumos, ievērojot šo noteikumu
28. un 30. punktā minētos nosacījumus.
Līdz ar to, pastāvot ūdens starpībai
starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļos
uzstādītajiem skaitītājiem, tiek veikts
ūdens patēriņa pārrēķins, starpību sadalot
proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļu
īpašumos.
Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un
tiem laikus veikta skaitītāju metroloģiskā

pārbaude (verifikācija), un dzīvokļa
īpašnieks nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķinu
veic atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumu, kuru aprēķina proporcionāli uz visiem dzīvokļu
īpašniekiem.
Savukārt, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja
rādījumu vai nav informējis par prombūtni (28. punktā minētajā kārtībā), pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu konkrētam īpašumam, ņemot vērā tā vidējo
ūdens patēriņu par pēdējiem trim mē
nešiem. Atgādinām, ka atbilstoši minētajiem noteikumiem dzīvokļa īpašniekam
katru mēnesi ūdens skaitītāja rādījums

Skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros
gados. Izdevumus, kas saistīti ar skaitītāju
uzstādīšanu un verifikāciju, sedz dzīvokļa
īpašnieks. Verificēšanu drīkst veikt firmas,
kuras akreditētas Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.
SIA Ķekavas nami apsaimniekotajās
mājās skaitītājus noņemt un uzstādīt atpakaļ dzīvokļa īpašumā var jebkura fiziska vai
juridiska persona pēc dzīvokļa īpašnieka
izvēles, bet skaitītāju atplombēšanu un noplombēšanu drīkst veikt tikai apsaimniekotāja – SIA Ķekavas nami – darbinieks, kurš
fiksē skaitītāju rādījumus pirms noņemšanas un pēc uzstādīšanas, par to sastādot
plombēšanas aktu. Ja ir patvaļīgi noņemtas
vai bojātas plombas, dzīvokļa īpašniekam
iestājas atbildība saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu.
Ūdens patēriņa starpība:
problēma un iespējamie risinājumi
Kā veidojas starpība starp daudzdzīvokļu mājas kopējo patēriņu pēc mājas kopējā skaitītāja
un atsevišķos dzīvokļu īpašumos noteikto
ūdens patēriņa summu? Tā lielākoties rodas, nepareizi nolasot rādījumus vai nododot
nepareizus datus, savas neuzmanības dēļ vai
apzināti uzrādot mazāku ūdens daudzumu,
ļaunprātīgi ietekmējot skaitītāju rādījumus.
Dzīvokļa īpašuma likums nosaka, ka
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var
kopsapulcē lemt par citu ūdens starpības

“Pastāvot ūdens starpībai starp mājas kopējo skaitītāju
un dzīvokļos uzstādītajiem skaitītājiem, tiek veikts ūdens
patēriņa pārrēķins, starpību sadalot proporcionāli ūdens
patēriņam dzīvokļu īpašumos.”
jānolasa pārvaldīšanas līgumā noteiktajā
termiņā un tas jānodod pārvaldniekam
aprēķinu veikšanai.
Ja nav aukstā ūdens skaitītāju –
cita aprēķināšanas metode
Dzīvokļos, kuros nav uzstādīti aukstā
ūdens skaitītāji, maksu par ūdens patēriņu aprēķina saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 17. punkta 17.8. apakšpunktu: Par pakalpojumiem, kuri nav
mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai
nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic šādi:
par ūdens patēriņu dzīvoklī, tostarp gadījumos, ja skaitītājam ir beidzies verificēšanas termiņš, – ne vairāk kā 10 m3 mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošo personu
(turpmāk – patēriņa norma), ievērojot
šo noteikumu 19. un 20. punktā minētos
nosacījumus. Patēriņa normas ietvaros
patērētā karstā un aukstā ūdens daļa
tiek noteikta, piemērojot proporciju starp
mājas ievadā uzstādītajiem karstā un
aukstā ūdens skaitītāju rādījumiem.

summas sadalīšanu. SIA Ķekavas nami ir gatava piemērot jebkuru dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par starpības sadalīšanas kārtību. Diemžēl šobrīd valsts mērogā nav cita
tiesiska regulējuma, kā šo problēmu atrisināt.
Risinājums ir jaunās paaudzes ūdens
skaitītāji ar attālinātās nolasīšanas iespējām, – tie ir aprīkoti ar elektronisku raidītāju,
kas uzskaita patērēto ūdens daudzumu un
noraida informāciju uz datu krātuvi. Visu
skaitītāju rādījumi tiek nolasīti vienlaikus.
Lai uzstādītu modernos attālinātās nolasīšanas skaitītājus, dzīvokļu īpašnieku sapulcē
arbalsuvairākumujāpieņempozitīvslēmums.
Ja daļa dzīvokļu īpašnieku atsakās no jaunajiem skaitītājiem, tad sapulcē arī jāvienojas,
ka ūdens starpības tiks sadalītas starp tiem
dzīvokļiem, kuru īpašnieki būs atteikušies no
attālinātās nolasīšanas skaitītājiem. Priekšrocības pēc sistēmas ierīkošanas – nevajadzēs
reizi mēnesī nodot skaitītāju rādījumus, līdz
minimumam tiks samazināta maksa par
ūdeni, kuru jūs neesat izmantojuši.
SIA Ķekavas nami
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Komunālā dienesta darbinieku
izglītības aktualitāte iedzīvotāju labā
Karstajam ūdenim no krāna ir jātek bez
pārtraukuma, radiatoriem ir jāsilda,
tiklīdz iestājas attiecīgi laika apstākļi,
sniegam pagalmā jābūt notīrītam, turklāt rēķiniem par dzīvokli jābūt samērīgiem – šādu komunālās saimniecības
darba organizēšanu daudzdzīvokļu
namu iedzīvotāji vēlamies izjust ikdienā, precīzāk būtu teikt – pieņemt
kā normu, un, tiklīdz kādas sarežģītās
saimniecības funkcijas izpilde tiek traucēta, komforts dzīvoklī tiek apdraudēts.
Pasaules gals šajā nozarē diemžēl notiek regulāri. Vairākums novada iedzīvotāju dzīvo
mājās, kas ir jau nokalpojušas savu laiku un
tāpēc pastiprināti patērē visu – gan siltumu,
gan inovācijas. Diemžēl to ietekmē tieši ekonomiskā krīze, nevis iedzīvotāju labklājības
līmeņa celšanās. Tik liels parādnieku skaits
kā komunālo pakalpojumu jomā Latvijā nav
nevienā citā nozarē. Bieži vien cilvēkiem
vienkārši nav līdzekļu, ar ko nomaksāt komunālos pakalpojumus. Apburtais loks – vai
ir iespējams izrauties no tā, un kā tas būtu
izdarāms?
Ivans Pihtovs ir Baložu komunālās saimniecības (BKS) vadītājs; tā ir viena no lielākajām Ķekavas novada namu pārvaldēm. Saprotot, ka, strādājot šajā nozarē, ir nepieciešamas specifiskas, aktuālas zināšanas, ir ieguvis bakalaura grādu Nekustamā īpašuma
pārvaldībā. Situāciju nozarē viņš novērtē
kritiski, bet perspektīvi: “Agrāko namu pārvalžu kadri vairs netiek galā ar mūsdienu
dzīves profesionālo izaicinājumu ne tikai
sava vecuma dēļ, bet arī tāpēc, ka jebkuras

dzīvojamās mājas nodrošināšanai ir nepieciešamas mūsdienīgas zināšanas, kā, piemēram, ekonomiskās un juridiskās zināšanas,
līgumu slēgšanas kultūra, jauno tehnoloģiju
izmantošana, orientēšanās mūsdienu tehnoloģijās, kas tagad ir sastopamas jebkura liela
nekustamā īpašumā apkalpošanā. Ar parādniekiem arī var strādāt, ja zini kā.” Svarīgi,
tāpat kā visur, lai darbu veic profesionāļi, un
šie vārdi nav vienkārša retorika. Atbalstot
jaunos speciālistus Nekustamā īpašuma pārvaldības studiju programmā, šīs programmas absolventi Ivans Pihtovs un Maksims
Volkovičs pieņem pie sevis praksē studentus, kuri patlaban studē šajā programmā.
Maksims Volkovičs, kurš nu jau ir diplomēts, profesionāls namu pārvaldnieks,
uzskata, ka “bez zināšanām un reālas prakses nekas nenotiks!”. “Nav noslēpums – bieži vien iedzīvotāju uzticība komunālajiem
dienestiem ir zema. Lai uzlabotu šo situāciju, ir jāveido abpusējas attiecības – mums
kā komunālajai saimniecībai vairāk jāinformē iedzīvotāji par mūsu darbu, bet iedzīvotājiem – jāmēģina izprast komunālās
saimniecības darba specifika un problēmu
būtība. Mēs ieviešam tehniskas inovācijas,
un tas nozīmē, ka mēs racionāli un atbildīgi izturamies pret mūsu klientiem un viņu
rēķiniem gan šobrīd, gan arī ilgtermiņā.
Piemēram, balansieru ierīkošana namu apkures sistēmās, kas dos konkrētu siltuma
ekonomiju. Šobrīd tas prasa ieguldījumus,
toties perspektīvā nodrošina racionālu siltuma patēriņu.”
Realitātē aiz vārda pārvaldīt slēpjas ikdienas darbs un mūsdienīgas zināšanas.

Zināšanas, bez kurām nav iespējams nodrošināt normālu un komfortablu dzīvi
daudziem simtiem iedzīvotāju. Aiz šīm
zināšanām un darbiem stāv reāli cilvēki,
kas rūpējas par citiem.
Lai noskaidrotu, kā zināšanas tiek realizētas praktiskajā darbā un kā tās noder,
vadot komunālo saimniecību, pie profesionāļiem – Baložu komunālās saimniecības pārvaldniekiem Ivana Pihtova un
Maksima Volkoviča – vērsās Sabiedrisko
attiecību un konsultatīvā atbalsta daļas
vadītāja Ginta Logina.
– Kāds ir jūsu apsaimniekojamās
saimniecības apjoms?
– Mēs apkalpojam vairāk nekā
50 daudzdzīvokļu dzīvojamos namus un
citas ēkas Baložos. Ja runā par iedzīvotājiem – ir vairāk nekā 1200 dzīvokļu. Darbu
apjomu var attēlot ar ļoti vienkāršu piemēru. Pēdējo četru gadu laikā mums uzticētajos namos esam nomainījuši vairāk
nekā kilometru apkures un ūdensapgādes
cauruļu.
– Jūs sākāt strādāt BKS 2009. gadā.
Kādā tehniskā stāvoklī nami nonāca
jūsu pārvaldē?
M. Volkovičs: – Mājas atbilda savam
vecumam. Daļa no tām ir būvētas pēckara laikā, daļa padomju laikā. Kaut ko ir
darījuši arī mūsu priekšgājēji, bet visbiežāk viņu rīcības diapazons aprobežojās ar
vienkāršu caurumu aizlāpīšanu. Pēdējo
četru gadu laikā esam paguvuši daudz ko
paveikt. Izturoties pret darbu ļoti atbildīgi
un saimnieciski, domājam par turpmāko

māju apsaimniekošanas perspektīvu. Paši
arī dzīvojam namos, ko apkalpojam.
– Vai iedzīvotājiem Baložu pilsētas
daudzdzīvokļu namos nesalst?
I. Pihtovs: – Tā nevajadzētu būt. Situāciju kontrolējam ne tikai mēs, bet arī tehnika, ko mājās esam ierīkojuši. Ir veikta sertificēta ūdens un siltuma skaitītāju maiņa,
kuras agrāk nebija. Esam veikuši astoņu
māju jumtu kapitālo remontu. Daļā namu
esam ierīkojuši balansierus apkures sistēmā, kas palīdzēs racionālāk kontrolēt
siltuma patēriņu mājas apsildīšanas laikā.
Divu daudzdzīvokļu namu siltināšanai
tika piesaistīti ES fondu līdzekļi.
– Kādi ir jūsu darba plāni šai ziemai?
– Jautājumus, kurus būs jārisina ziemā,
mēs cenšamies preventīvi sakārtot jau gada
siltajā laikā. Arī šogad esam ziemai gatavi.
Protams, ja būs spēcīgi puteņi, kā 2010. gada
ziemā, darba apjoms pieaugs daudzkārt. Šajā
jautājumā mēs ceram uz iedzīvotāju sapratni.
Pagājušajā gadā neapmierinātu iedzīvotāju
bija maz – mēs organizējām ceļa tīrīšanu
17 kilometru apjomā gan pilsētā, gan tai
apkārt esošajās teritorijās. Papildus šiem
darbiem plānojam atbalstīt slidotavu ierīkošanas tradīciju Baložos. Ik gadu līdz ar noturīga sala iestāšanos mēs izveidojam divas
slidotavas. Tāpat kā pērn, arī šogad papildus
ieplānotajiem un avārijas darbiem turpināsim risināt cilvēku ikdienas jautājumus, jau
tagad domājot mēnešus un pat gadus uz
priekšu. Māju apsaimniekošana – tā ir ne
tikai šī brīža aktualitāte, bet arī komforts un
iedzīvotāju pārliecība par nākotni.
Ginta Logina

Jūs jautājat – mēs atbildam

Kādas ir iedzīvotāju tiesības un
iespējas samazināt izmaksas par siltumenerģiju?
Atbild Ineta Muižniece,
Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora
padomniece juridiskajos jautājumos

Iemesli zemajai temperatūrai dzīvoklī
var būt visdažādākie. Izmantojot vienotas aprēķinu metodikas trūkumu
valstī reglamentējošo dokumentu
līmenī, praksē ieviesusies liela aprēķinu veikšanas dažādība attiecībā
uz siltumapgādi, kas lielā mērā ir atkarīga no apsaimniekotāja zināšanu
līmeņa un izpratnes par mājā notiekošajiem siltumapgādes procesiem.
Diemžēl šobrīd gandrīz visās mājās pa
stāviem atsevišķos dzīvokļos ir samainīti
radiatori (dažāda, arī neatbilstoša lieluma)
iedzīvotāju pašdarbības rezultātā, tādēļ rodas sūdzības par atsevišķiem aukstiem dzīvokļiem ar vēl saglabātiem vecajiem sildķermeņiem. Līdzēt šajā gadījumā var tikai veco
sildķermeņu nomaiņa aukstajā dzīvoklī,
uzstādot termoregulatoru, kas automātiski
dzīvoklī uzturēs iestatīto temperatūru.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam privatizēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai veicot aptauju
dzīvokļos ir tiesīgi pieņemt lēmumu par jautājumiem, kas saistīti ar mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, tostarp par aprēķinu
metodikai siltumenerģijas sadalei dzīvokļiem, iedzīvotāju informēšanas kārtību un
veicamajiem pasākumiem siltumenerģijas
patēriņa samazināšanai utt. Iedzīvotāju pieņemtie lēmumi jāiesniedz mājas apsaimniekotājam izpildei. Siltumenerģijas tarifu
(Ls/MWh), par kuru siltumenerģiju var
pārdot mājai vai citam objektam, katram siltumenerģijas piegādātājam nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
kuras darbību reglamentē likums.
Maksu par apkuri (Ls/m²), siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai
(Ls/m³) un siltumenerģijas patēriņu karstā
ūdens cirkulācijai (Ls/dzīv.) dzīvokļa īpašumiem pēc izvēlētas metodikas aprēķina
mājas pārvaldītājs – apsaimniekotājs.
Ir vairāki daudzdzīvokļu māju aprīkošanas līmeņi ar mēraparatūru, no kuriem ir

atkarīga patērētās siltumenerģijas sadales aprēķinu kārtība dzīvokļiem. Vienkāršākais –
ja daudzdzīvokļu mājā ir saglabājies vēl vecais
siltummezgls un mēraparatūras nav. Šajā
gadījumā nekavējoties ir jāvienojas ar iedzīvotājiem par galveno mēraparātu un regulatoru iegādi. Tie ir trīs:
• siltumenerģijas patēriņa mēraparāts (skaitītājs), ieteicams ultraskaņas tipa, ko uzstāda aiz
siltumtīklu ievadventiļa turpgaitas vadā;
• automātiskais karstā ūdens temperatūras
regulators, ko uzstāda karstā ūdens izvadā no
siltummaiņa (ūdens sildītāja);
• karstā ūdens patēriņa mērīšanai caurplūdes
ūdens mērītājs (skaitītājs), ko uzstāda uz aukstā
ūdens pievada siltummainim.
Pārejos gadījumos ir citi risinājumi, bet
jebkurā gadījumā nepieciešams pieaicināt
speciālistu šajā jomā.
Iegādi un montāžas darbus var veikt
apsaimniekotājs no mājas remontiem uzkrātajiem līdzekļiem (ja tādu nav, nauda
jāsavāc no iedzīvotājiem) vai arī pieaicināts
sertificēts speciālists vai firma. Pēc mēraparatūras uzstādīšanas aprēķini veicami pēc

tās pašas metodikas kā jaunu automatizētu
siltummezglu gadījumā.
Iespēja samazināt rēķinus par apkuri rodas arī tad, ja dzīvokļu īpašnieku kopība mājā
izšķiras par siltummaksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanu uz katra sildķermeņa (radiatora) visos dzīvokļos un aprīko radiatorus ar
termoregulatoru ((termostatisko vārstu) Latvijas būvnormatīvi Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami) un viencauruļu sistēmas
gadījumā arī ar apvadu radiatoram.
Uzstādot alokatorus, kā rāda prakse, maksājumi par siltumenerģiju atsevišķos dzīvokļos
var atšķirties pat trīskārt.
Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajam sildķermeņi dzīvokļos ir mājas kopīpašuma daļa. Ja ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par alokatoru uzstādīšanu uz radiatoriem dzīvokļos mājā, dzīvokļa īpašnieks
nav tiesīgs neļaut tos uzstādīt savā dzīvoklī
uz kopīpašumā esošajiem radiatoriem. Apzinātas alokatoru bojāšanas gadījumā dzīvoklī
pret dzīvokļa īpašnieku vēršas normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā, kas paredz atbildību par kopīpašuma bojāšanu.
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6 Redzējums
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Strādāt ar godīgu sirdsapziņu

Deputāti (no kreisās)Andis Adats, Arvīds Platpers, Inārs Beļinskis, Lauma Žilko un Arnolds Keisters
Noslēdzot diskusiju ciklu ar Ķekavas
novada domes deputātiem par paveikto un iecerēto jaunajā gadā, izdevums Ķekavas Novads uz sarunu aicināja deputātus Andi Adatu, Arnoldu
Keisteru, Arvīdu Platperu, Ināru
Beļinski un Laumu Žilko.
– Tikko esam aizvadījuši 2012. gadu.
Gadu mijā, kā ierasts, izvērtējam paveikto.
Nosauciet, jūsuprāt, trīs būtiskākos
veikumus Ķekavas novada pašvaldībā
2012. gadā!
Arnolds Keisters (A. K.) – Galvenās
lietas pašvaldībā 2012. gadā – multifunkcionālais centrs un peldbaseins Daugmalē,
Baložu vidusskolas piebūve. Paveikts arī
daudz mazāku darbu, kas šķiet nemanāmi,
bet, apkopojot tos visus, redzam, ka pašvaldība izdarījusi daudz. Esmu gandarīts
par ieviestajiem jauninājumiem pašvaldības attīstībā – saules kolektoru sistēmas izmantošanu bērnudārzā Ieviņa un Ķekavas
sporta namā. Tā ir laba perspektīva. Tāpat
man simpatizē ideja par māju siltināšanu.
Varbūt tā dažādu iemelsu dēļ ir pat nonicināta, ironizēta, bet uzskatu, ka tā ir ļoti
nepieciešama lieta, jo ļauj iedzīvotājiem
samazināt apkures izdevumu nastu. Tiem
iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu
mājās, apkures jautājums ir īpaši sāpīgs.
Esmu gandarīts arī par aktīvajiem jauniešiem novadā, par to, ka novadā izveidojušās tādas tradīcijas kā novada svētki un
festivāli, kas vieno visus novadniekus un
sniedz kopības izjūtu.
Inārs Beļinskis (I. B.) – Beidzot sākta Ķekavas sākumskolas būvniecība, kas,
manuprāt, bija jau jāizdara agrāk. Ja no
sasaukuma sākuma būtu pareizi pārdalītas finanses, varēja šo jautājumu risināt

krietni laicīgāk. Šeit izskanēja ideja par siltināšanu... Siltināšana Baložos tādā stilā,
kā to darīja Baložu komunālā saimniecība,
sagrāva iedzīvotājiem visas ilūzijas par to,
ka tā ir vērtīga un laba lieta. Kā tas viss
beigsies ar mājām, kuras tika neveiksmīgi
siltinātas, to vēl ir grūti spriest. Bet rezultāti ir negatīvi – iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti, un kapitāldaļu turētājs, kaut arī
tika brīdināts, sevišķi neiejaucās šī jautājuma risināšanā, lai gan šajā gadījumā vajadzētu nomainīt Baložu komunālās saimniecības vadītāju par rīcību, kādā veidā
tika veikta siltināšana. Un ne tikai par to
vien... Tur ir iejaukti vēl divi deputāti, ir
notikusi sūkņu stacijas demontāža, par ko
dome nav lēmusi, tā lēma pretēji – ar nelieliem ieguldījumiem ūdens sūkņa staciju
varēja atjaunot kā ūdens attīrīšanas vietu.
Ar šo staciju varēja panākt, ka labs ūdens
perspektīvā būtu piegādājams arī Ziepniekkalnā. Par to kādreiz bija domājis arī
Rīgas ūdens, jo stacijā varēja attīrīt lielas
ūdens rezerves. Uzskatu, ka līdz ar minētajām darbībām pašvaldībai ir radīti ļoti
lieli zaudējumi.
Lauma Žilko (L. Ž.) – Novadnieki
priecājas par to, ka Baložu vidusskolas
piebūves un sporta kompleksa 1. kārta ir
uzcelta, un tas ļauj mums ar drosmi skatīties nākotnē, ka realizēsies viss projekts,
kas ietver peldbaseina izbūvi un stadiona rekonstrukciju. Protams, veloceliņš,
Daugmales peldbaseins un Ķekavas sākumskolas pamatu ielikšana.
Andis Adats (A. A.) – Lai varētu izskaidrot, ko vēlos paust, jāsaprot viena
lieta – mums dome strādā dubultā režīmā.
Ja koalīcijai ir pilnīgi skaidrs, ko viņi grib
un kāpēc grib, tad parasti tiek noniecināta
opozīcijas doma. Tā kā šajā sabiedrībā

esmu bijis vienpatis, arī mani uzskati ir
citādi.
Kas, manuprāt, ir labais? Par minimāliem
līdzekļiem iegūts maksimālais labums.
Ja darbs padarīts krietni un samaksāts tik
daudz, ka atliek vēl kādam citam darbam,
tad tas ir apsveicami. Diemžēl, pozīcijai
ilgu laiku norobežojoties no manas pieredzes, tika sastrādātas ne tik pozitīvas
lietas. Taču acīmredzot kādu mērķtiecīgu
darbību rezultātā tomēr nācās ieklausīties
iepriekšējā pieredzē un, kaut arī sāpīgi un
ilgstoši, vērst lietas uz labo pusi.
Protams, pērn būtiskākais pozitīvais
darbs ir Ķekavas sākumskolas būvniecības
ieceres sākšana. Mani priecē, ka mums kā
vienīgai frakcijai domē ir izdevies izkustināt šo jautājumu. Tieši mēs nostādījām
koalīciju neērtā situācijā ar savu publisko
paziņojumu, ka līdz 1. septembrim sākumskolas jautājumā kaut kas jāsāk darīt, jo
neizprotamie lēmumi par principiālu atbalstu kādai principiālai domai neviesa
skaidrību, ne saprotamas darbības. Pēcāk
izrādījās, ka šie vispārinājumi slēpj kādas
konkrētas darbības, bet balsošanas brīdī
mums stāstīja kaut ko citu – jāvienojas par
principiālu atbalstu sākumskolas idejai,
un tad jau domāsim, ko darīsim tālāk.
Lai gan uz manu jautājumu, vai par finansējumu mēs lemsim atsevišķi, es saņēmu apstiprinošu atbildi, vēlāk izrādījās,
ka jau izsludināti kaut kādi konkursi un
viss bez domes lēmuma. Un tieši tāpēc
mēs rīkojāmies un pērn vasaras sākumā
nosūtījām premjeram atklāto vēstuli, lai
šajā jautājumā viestu skaidrību līdz 1. septembrim. Tikai pēc tam uzzinājām, ka ir
notikušas kaut kādas sarunas, kur domes
priekšsēdētājs mēģinājis sarunāt ar premjeru vai partijas biedrs ar partijas biedru.

Mani izbrīna, ka mūsu valstī, kas uzskatīta par tiesisku, šādi jautājumi tiek risināti
sarunājot, nevis atklāti.
Neraugoties uz visu to – bez finansējuma,
bez dokumentāliem pieradījumiem, ka
mums skolai būs šis finansējums, – esam
varējuši šo projektu uzsākt.
– Lūdzu konkrētāk. Tātad sākumskola, ir vēl kādas labas lietas?
A. A. – Gandrīz pusgada laikā esam
sakārtojuši pašvaldības nolikumu, dokumentu aprites noteikumus un virkni
citu normatīvo aktu, kaut arī to varianti
daudzkārt tika apstrīdēti, bet ar ministrijas palīdzību tomēr šos jautājumus atrisinājām. Un pats pēdējais – tikumība un
likumība.
Arvīds Platpers (A. P.) – Klausoties kolēģu teiktajā, pievienojos, jo budžets mums
ir pietiekami liels novadā, lai varētu veikt
darbus. Manā skatījumā visnozīmīgākais
ir tas, ka beidzot esam akceptējuši Ķekavas
novada attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un programmu, kā grasāmies šīs
ieceres īstenot. Manuprāt, šim dokumentam bija jau jābūt 2009. gadā, bet labāk
vēlu nekā nekad. Ja plāns būtu pieņemts
2009. gada beigās, pusgadu pēc jaunā deputātu sasaukuma izveidošanas, mums
būtu daudz mērķtiecīgāk izdarīti darbi,
secība un apjoms, redzējums būtu citādāks. Bet katrā gadījumā tas ir ļoti būtisks
plāna punkts, kas tika izpildīts, un ceru,
ka tas dos nākotnē pareizu un skaidru –
neatkarīgi no deputātu jaunā sasaukuma –
novada attīstības gaitu.
Otrs lielākais ieguvums ir vienlīdzīga pieeja
pirmsskolas izglītības nodrošināšanai bērniem no pusotra gada vecuma. Šobrīd arī
bērnu vecāki, kuri gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu, var saņemt pašvaldības
finansējumu. Esmu gandarīts, ka mūsu
pašvaldība var to atļauties, līdzīgi kā lielās
pilsētas ar daudz lielākiem budžetiem.
Runājot par trešo pozitīvo punktu, tad vēlētos piebiedroties jau iepriekš teiktajam –
sākumskola un ūdenssaimniecības attīstība, kas ir vitāli svarīga daudzās novada
apdzīvotās vietās, piemēram, Ziedonī, kur
dzīvoju, ir ļoti augsti gruntsūdeņi un pavasarī daudzas mājas slīkst ūdenī. Ūdenssaimniecības sakārtošanas jautājums ir
jāturpina, vienīgais – te būtu jāpārskata,
kur darbus būtu svarīgāk veikt vispirms
atbilstoši situācijas nopietnībai.
Protams, par sākumskolu piebiedrojos
iepriekš teiktajam. Ja mums būtu stratēģiskais plāns un daudz lielāka izpratne
par lietām, kas jāpilda uzreiz, tad šodien
mēs par sākumskolu tā nerunātu, skola jau
būtu uzcelta. Jo mēs atrastu arī tai laikā budžetā nepieciešamos piecsimt tūkstošus,
tad kādu miljonu, tad vēl... Un šajos
trijos gados Ķekava sākumskolas jautājumu
būtu atrisinājusi.
Turpinājums 12. lpp.

Par sniegto informāciju, faktu, personu un vietvārdu precizitāti un patiesumu atbild diskusijas dalībnieki!
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Ietekmīgākie brīvprātīgie
Rīgas reģionā

Jaunatnes lietas 7

Liels bija mūsu visu pārsteigums, kad saņēmām ziņu no Izglītības un zinātnes
ministrijas par to, ka mums jāierodas uz
apbalvošanas ceremoniju Rīgā, kurā Jauniešu padome saņēma apbalvojumu Rīgas
reģiona ietekmīgākie brīvprātīgie. Jauniešu
darbs tika novērtēts valsts mērogā un atzīts par labu esam. Apbalvošanas ceremonijā jaunieši saņēma apliecinājumu savam
darbam diploma veidā.
Savukārt 20. decembrī koncertā, kas
notika Ķekavas sociālajā aprūpes centrā,
jauniešus sveica arī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, pasniedzot jauniešiem atzinības par sirsnības un

Foto: Vineta Bērziņa

2012. gadā Izglītības un zinātnes ministrija pirmo reizi rīkoja konkursu
Brīvprātīgais 2012, kurā savu dalību ar
projektu Senioru nedēļa 2012 pieteica
arī Ķekavas novada jauniešu padome.

Jaunieši, saņemot pateicības rakstus
cilvēcības vairošanu un brīvprātīgā darba
popularizēšanu Ķekavas novadā. Katrs no
jauniešiem saņēma pateicību un arī nelielu
dāvaniņu – krūzīti ar pašvaldības logo.
Jaunieši ir ļoti priecīgi par sava darba

augļiem un par to, ka viņu darbs tiek novērtēts pašvaldības un valsts mērogā. Tas
dod stimulu strādāt un iesaistīties brīvprātīgo darbā arī turpmāk.
Linda Vaškevica

Noslēdzies projekts Sirdis sasildīt
Pagājušā gada nogalē Ķekavas novada jauniešu padome kopā ar Pļavniekkalna sākumskolu un Baložu
vidusskolu iesaistījās projektā Sirdis
sasildīt.
Projekta ietvaros skolu bērni gatavoja skaistus Ziemassvētku apsveikumus Ķekavas
novada sociālā aprūpes centra vientuļa-

jiem pensionāriem. Savukārt jaunieši rūpējās par kartīšu noformēšanu sveiciena
veidā.
Projekta noslēgumā jaunieši kopā ar Pļavniekkalna sākumskolas bērnu ansambli
uzstājās ar mazu koncertprogrammu sociālā dienas centra iemītniekiem – dziedot dziesmas, runājot dzeju, pasniedzot
sagatavotos svētku apsveikumus. Koncertā

neiztika arī bez pārsteigumiem – īpaši šim
projektam tika izveidots duets. Pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš un jaunatnes lietu speciāliste Linda
Vaškevica atskaņoja dziesmu Ziemassvētku eņģelītis. Koncerta noslēgumā visi kopā
dziedāja tik mīļo un ierasto Ziemassvētku
dziesmu Klusa nakts, svēta nakts.
Linda Vaškevica

Nāc uz Jaunatnes iniciatīvu centru!
Turpinājums no 1. lpp.
Gada nogalē tika iegādātas arī pirmās
mēbeles centra darbības sākšanai – galdi,
plaukti, krēsli, datortehnika, kā arī ļoti
jauks ādas dīvāniņš, kuru jauniešu jau
iemīļojuši kā ērtu atpūtas un diskusiju
vietu. Un pats galvenais – apaļais galds,
pie kura ik trešdienu tiekas Ķekavas novada jauniešu padome, lai strādātu pie
idejām un projektiem, no kuriem daudzi
jau vainagojušies panākumiem. Jaunieši
iesaistās arī starptautiskos projektos Spānijā, Beļģijā, Francijā un Vācijā – tā ir iespēja iegūt jaunu, starptautisku pieredzi
un jaunus draugus pasaulē.
Jaunatnes iniciatīvu centrs ir vieta, kas
paredzēta jauniešiem, lai veicinātu jauniešu

Jaunatnes iniciatīvu centrs

Adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 17
(pagrabiņā) – ieeja blakus Mākslas skolai
Darba laiks: pirmdien–ceturtdien
plkst. 9–18, piektdien 9–13
Tikšanās: Jauniešu padomes
sanāksmes notiek katru trešdienu plkst 17.

iniciatīvu, iesaistīšanos dažādos sociālos un
izglītojošos projektos, kā arī pavadītu brīvo
laiku vienaudžu vidū. Tā ir vieta, kur jaunieši var nākt ar savām idejām, un mēs palīdzēsim tās īstenot, piesaistot nepieciešmo
finansējumu, palīdzot uzrakstīt projektu
iesniegšanai kādā no Eiropas Savienības
projektu atbalsta fondiem un palīdzot šo
projektu īstenot. Centrā norisināsies arī
dažādas karjeras izglītības aktivitātes, filmu

vakari, diskusiju pēcpusdienas u. c.
Tāpat Jaunatnes iniciatīvu centrs ir izveidojis sadarbību ar Reģionālo pašvaldības policiju, ar kuru kopā tiks veidoti
dažādi projekti, rīkotas lekcijas jauniešiem
par drošību un sāktas sarunas par to, ka
tieši Jaunatnes iniciatīvu centrs varētu būt
vieta, kur policijas pārstāvji vadītu apmācības, kurās varētu iegūt velosipēda vadītāja apliecību un apgūt pirmās medicīniskās palīdzības kursus.
Ja arī tu gribi iegūt jaunus draugus, iesaistīties kādā projektā vai tev pašam ir
kāda ideja, kuru vēlies īstenot, tikai nezini,
kā to izdarīt, – nāc uz Jaunatnes inicatīvu
centru, un mēs palīdzēsim tev to īstenot!
Linda Vaškevica

Palīdzi aprīkot Jaunatnes iniciatīvu centru!
Jaunatnes iniciatīvu centram pirmais aprīkojums ir iegādāts, taču tas nebūt nav viss, kas centra darbībai būtu
nepieciešams.
Vai tev mājās ir kāda galda spēle, kura jau sen stāv plauktā
un krāj putekļus? Vai varbūt mājas bēniņos glabājas novusa
galds, galda hokejs vai varbūt biljarda galds, kas jau labu laiku
netiek spēlēts? Nogādā to mūsu centrā un uzspēlē kopā ar citiem jauniešiem!

Tāpat centra māju izjūtas radīšanai noderēs arī pāris jauki dīvāna spilventiņi, pledi vai citi interjera priekšmeti. Arī kāda krūze,
galda rīki, trauki.
Aplūko kārtīgi savus mājas krājumus, iespējams, ir kaut kas
tāds, ko tu labprāt atnestu un uzdāvinātu Jaunatnes iniciatīvu
centram, tā pieliekot arī savu roku centra izveidošanā un labiekārtošanā. Mēs priecāsimies par ikvienu dāvanu un pateicību
parādā nepaliksim!

Viedoklis

Vērtīgākais
kapitāls ir cilvēks
Pensionāru biedrība Polārblāzma ar
Ķekavas novada jauniešu padomi sadarbojas jau otro gadu. Sadarbība
norit ne tikai ar biedrības, bet gan ar
visiem Ķekavas pensionāriem, jo arī
biedrība Polārblāzma strādā ar visiem
novada pensionāriem, kuriem ir interese un vēlme kopā darboties. Mūsu
organizētajās atpūtas pēcpusdienās
vienmēr tiek gaidīti jaunieši no padomes, viņi pasākumos iedveš jaunas
vēsmas, padarot to interesantāku ar
dažādām atraktīvām spēlēm, dejām
un atjautības uzdevumiem.
Pērn jaunieši bija izstrādājuši septiņu
dienu projektu Senioru nedēļa 2012, kurā
tika ietvertas aktivitātes dažādu grupu
senioriem. Projektā piedalījās interesenti
no biedrībām Polārblāzma un Sidrabaine,
sociālās aprūpes centra iemītnieki. Pro
gramma bija plaša – jaunieši gatavoja konservus un dāvanas sociālās aprūpes centra
iemītniekiem, notika veselīga dzīvesveida
un veselības uzlabošanas profilakses pasākumi, īpašs dievkalpojums ar garīgās mūzikas koncertu. Tāpat bija padomāts arī par
izklaidi – kopīga balles deju mācīšanās un
noslēgumā balle ar kapellas Senie draugi
muzicēšanu. Tas no jauniešiem prasīja
smalkjūtību un atbildības izjūtu. Un te
liels nopelns jaunatnes lietu speciālistei
Lindai Vaškevicai un Ingum Fjodorovam
no jauniešu padomes. Jāatzīst, ka ne
visos pasākumos bija cerētā apmeklētība
no pensionāru puses, bet tas neatturēja
jauniešus no turpmākās sadarbības.
Priecājamies, ka jauniešiem ir atsevišķas
telpas padomes darbam un aktīva jauniešu
darba organizatore, un tas jau ir pieturas
un atbalsta punkts veiksmīgam turpmākam darbam.
Jauniešiem šodien galvenais uzdevums
ir mācību darbs skolā, lai varētu sasniegt
izvirzīto mērķi. Lai piepildītos visas cerības un sapņi, jūs gaida smags un neatlaidīgs darbs. Šajā vētrainajā, strauji mainīgajā laikmetā laiks ir vērtīgākais resurss un
katra diena ir no svara.
Lai darbs, ko jūs darāt vai darīsiet, būtu
interesants, izvēlētā profesija – tuva sirdij un nepieciešama dzimtajai vietai, kur
jūs dzīvosiet un veidosiet savu pasauli, kurā būtu labi jums, līdzcilvēkiem un
sabiedrībai.
Gribu novēlēt novada jauniešiem, arī
Kristapam Zaļkalnam, un jauniešiem no
padomes šodien apgūt zināšanas, mācīties
par labiem speciālistiem dažādās nozarēs,
jo Ķekavai jūs būsiet vajadzīgi, lai speciālisti nav jāmeklē ārpus novada.
Pozitīvas domas būtiski ietekmē panākumus un laimi visās dzīves jomās. Atcerieties, ka vērtīgākais kapitāls ir cilvēks,
cieniet to! Lai jums veicas jaunajā gadā, un
ceram uz turpmāku sadarbību!
Dzintra Maļinovska
no pensionāru biedrības Polārblāzma
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8 Apsveikumi

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
bu,
Gribēt mazliet vairāk par gri
,
Starot mazliet tālāk par staru
Mīlēt ar mīlestību.
(M. Laukmane)
ties un
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Jaunajā gadā jaunu domu sp
2013. gadā.
mīlestību, jaunu darba sparu

padomāt,
Līga Voldeka

Juris Ķilkuts, Dace Judina, No personīgā arhīva

iju
ts savu mis
a
L
.
ļa
k
e
z
d
eļnieanas lī
ai arī ziem ā,
kā maksāš
L
.
ta
la
m
e
o
ti
n
io
s
tr
ie
atvadīs
alsts pa
gstā god
2013. gadā
par savas v mums vienmēr ir au omām
i
š
u
v
ļu
k
esam
tvija
Ar d
ir veicis –
j izrādīt, La tes mums ir kabatā.
u
ļa
e
it
n
to
s
o
m
n
nas solis r
ie
d
ik
ī
r
ciskais vēsu izskata naudas bank
a
,
ērķiem
āda
ēlākiem m
c
i
a
v
vienalga, k
m
ā
b
kām vērtī
par augstā
liski –
ību. Simbo
ld
a
v
š
a
raitāk.
p
u
aln
vēlēs jau
r tautas k
a
s
m
u
g
2013. gadā
lī
a
izvēle,
jauns darb
ķekaviešu
ir
tiek slēgts
ā
T
s
.
darbā citu
eputātiem
t
d
m
e
–
ņ
ie
m
p
ie
i
a
p
uv
arba līgum
saglabāt d
avnieks
2013. gadā!
Ilgonis Leiš
deputātus. veselību un saticību
i,
Vēlu veiksm

Gadumija ir labs atskaites punk
ts, lai analizētu paveikto un izvirz
ītu jaunus
mērķus. Jaunajā gadā novēlu lab
u veselību un veiksmi, sasniegt iec
erēto un
īstenot sapņus.
Latvijas Valsts veidojas no ats
evišķām tās teritorijām – pašval
dībām.
Veidojot savu pašvaldību, mēs vei
dojam arī Savu Valsti. Tādēļ 1. jūn
ijā, pašvaldību vēlēšanās, mums visiem
novēlu ievēlēt par
novadu un tā iedzīvotājiem dom
ājošus deputātus.
Lai būtu, par ko vēlēt, iespējama
jiem kandidātiem un
tiem, kas vēl šaubās, novēlu uzd
rīkstēšanos iesaistīties
sabiedriskajā dzīvē un pašiem
paust savu viedokli –
piedalīties savas nākotnes veidoš
anā.
Laimīgu un ražīgu jauno gadu!
Valts Variks

Noslēdzies kārtējais darba gads Ķekavas novada domes vadībā. Darbības laikā novada komitejas, dome izskatīja lielāko daļu jautājumus saistošus ar visu nozaru, iestāžu, sabiedrības, interešu grupu, pievēršot uzmanību izglītības, kultūras, sporta,
sociālo problēmu risināšanai.
Svarīgs uzdevums 2013. gadā ir uzbūvēt pamatskolu Ķekavā, pabeigt Daugales
bērnudārzu, sakārtot sociālos objektus Ķekavā, turpināt ūdens un kanalizācijas
sistēmu būvniecību. Lai sekmīgi darbotos pašvaldībā, janvārī nepieciešams izskatīt, novērtēt pašvaldības budžetu 2013. gadam, ar domu, lai
pietiktu visām nozarēm, iestādēm, sabiedrībām, aģentūrām,
nepieciešamo pienākumu veikšanai. Pamatuzdevums racionāli
izmantot plānoto budžetu, jo vajadzības novadā ir ļoti lielas,
ceļiem, ielām, ielu apgaismojumiem, gājēju un veloceliņu izbūvei. 2013. gads pašvaldības vēlēšanas gads. Tas ir gaidāms ar
jaunu interesantu domu lidojumu. Paldies visiem par izpratni,
atbalstu un atsaucību kopējo problēmu risināšanā.
Laimīgu, veselīgu un panākumiem bagātu 2013. gadu.
Juris Krūmiņš

Aktīvu un dzīve
Īpašs sveiciens sprieka pilnu 2013. gadu!
valdība sagaid jaunajām ģimenēm, vecākie
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les zarā,
Pirms iededz sveci eg
sirdī savā,
dedz svētku liesmu
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un tici – tas ir tavā
eces dara…
nest gaismu, kā to sv
(S. Vasiļevska)

Jaunais gads – tās vienmēr ir arī jaunas cerības. Ne velti japāņi to dēvē
par gandzicu, kas nozīmē – ja esi nomaldījies no ceļa, labāk sākt visu
no sākuma. Mainās laiki, arī tradīcijas, bet no dažām mēs neatsakāmies – teikt cilvēkiem labus vārdus, darīt labus darbus un atcerēties
tos, kuri vientuļi vai pabērna lomā atstāti. Lai arī šis ir gada tumšākais
laiks (bet tas jau ir tikai dabā), tomēr cilvēks savā sirdī ir īpaši atvērts
dažādām darbībām: teikt un pateikties, domāt un ierosināt, uzmundrināt un uzslavēt, vēlēties un vēlēt, smaidīt un
noglāstīt, dāvināt un iepriecināt, solīt un izdarīt.
Re, cik daudz mēs – ikviens un visi kopā – varam! Vēlu novadniekiem šajā pašvaldību vēlēšanu gadā ievēlēt tos, kuri tik tiešām ir īpaši atvērti
šādām darbībām visu gadu un vairāk.
Arnolds Keisters

uj sagtā svece deg un ļa
de
ie
s
ko
ēt
sv
as
em
un spēku
katra sirdī Zi
dod sirds siltumu
Lai jaunajā gadā ik
tā
i
La
o.
āk
st
ai
sk
us
bāko un
s, gan jūsu tuviniek
jū
n
ga
skatīt it visur to la
a
ld
si
sa
i
La
Mums
gajā pasaulē.
st gaišumu pasaulē.
ne
šodien tik ļoti mainī
un
es
ec
sv
no
es
vēlu mācīti
skaistāku, ja
un mīļos. Kā arī no
(novadu) labāku un
i
ul
sa
pa
šo
t
rī
da
pa
visiem kopā izdosies
.
un gaišajām domām
ij
rd
si
i
Ivans Pihtovs
va
sa
m
si
ko
vien se

Raudzīties dro
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Maksims Volk
ovičs

Tici sapnim – tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu – un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim
daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši!

Novēlu jaunajā gadā saglabāt un vairot darba prieku, saskaņu
ģimenē
un možu prātu ikdienas gaitās, lai jums netrūktu darba, veselī
bas, saticības un mīlestības!
Linda Danileviča

“Spārnus cilvēks iegūst tai brīdī, kad sevī nolemj: man nekas citiem nav jāpierāda.”
Jaunajā gadā novēlu šo izlēmību, novēlu prieku darbā,
saticību, veselību, novēlu iespēju un gribu sportot ģimenes un tuvu draugu lokā! Nāc un piedalies! Ļauj sev un
savai ģimenei izjust to vārdos neizsakāmo sajūsmu, kas
pārņem, stāvot uz ziediem rotāta pjedestāla, kad dažos
mirkļos cauri atmiņai aiztrauc viss ceļš, kas mērots šī mērķa sasniegšanai,
bet sirdi pilda pateicības jūtas cilvēkiem, kuri bijuši līdzās! Nāc un piedalies!
Lauma Žilko
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Roberts Jurķis: “Nebaido
2009

• 12.12.2008.–12.12.2012. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta, Baložu
pilsētā realizācija (jaunu artēzisko aku, ūdens rezervuāra,
atdzelžošanas stacijas un 2. pacēluma sūkņu stacijas izbūve,
esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju
izbūve; Ls 8 618 767, t. sk. Kohēzijas fonds – Ls 5 328 940).
• 1.09.2009.-–28.12.2012. Izsniegtas 431 būvatļaujas.
• Izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums un apbūves noteikumi Baložos un Ķekavā.
• Novada biedrības aktīvi iesaistītas ELFLA un EZF LEADER projektu realizešanā; 2009. g. piesaistīti ~Ls 200 000.

2010

• Realizēts projekts Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Ķekavas pagastā – izveidots dienas centrs
Ķekavā, iepirkts mājas aprūpes aprīkojums invalīdu vajadzībām; Ls 35 009.
• Sadarbībā ar Lietuvas Šauļu rajona pašvaldību realizēts
starptautisks projekts, izveidojot dokumentu vadības sistēmu
Namejs, iegādāti serveri, attīstīti e-pakalpojumi, izveidoti trīs
klientu apkalpošanas centri (Ķekavā, Baložos un Daugmalē),
apmācīti 25 darbinieki; Ls 233 350.
• Iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.
• 2010.–2013. Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā
II kārtas ietvaros (Ls 3 633 555, t. sk. Kohēzijas fonds – Ls
2 705 453) – jaunu kanalizācijas notekūdeņu tīklu izbūve
Odukalnā, Ziedonī, Vimbukrogā un Katlakalnā; dzeramā
ūdens atdzelžošanas stacijas un centralizētās ūdensapgādes
tīklu izbūve Katlakalnā.
• Organizēti nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursi.
• 2010.–2011. Darba praktizēšana pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai; ESF simtlatnieku programma.
• 2010.–2011. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos; stipendijas 77 Ķekavas novada pedagogiem.
• Ķekavas pagasta izglītības iestāžu informatizācija (iegādāta
datortehnika un ierīkoti lokālie datortīkli Ķekavas vidusskolā,
Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna
sākumskolā); Ls 38 566; ERAF – Ls 31 358.
• PPP projekta ietvaros uzbūvēta pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte 250 bērniem.

2011

• Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā; Ls 98 000.
• Gājēju ietves I kārtas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā;
Ls 48 944, t. sk. ERAF – Ls 18 454.
• Piekļuves nodrošināšana Ķekavas TIC, muzejam un Doles TN;
Ls 32 207, t. sk. EZF – Ls 18 322.
• Autoceļa V6 Ķekava–Putnu fabrika I kārtas izbūve;
Ls 148 393.
• Ideju rīka realizēšana interneta lapā. Iedzīvotāju iesaiste
novada attīstības un stratēģijas izstrādē.
• Attīstīta sadarbība ar augstskolām – BKS, LU, RPIVA.
• Remonts un renovācija Ķekavas ambulances telpās un skolās.
• Pļavniekkalna sākumskolas sporta halles izbūve; Ls 131 000.
• Baložu skolas sporta piebūves celtniecība; Ls 2,4 milj. latu.
• Uzstādītas moduļu sistēmas pie skolām.
• Izveidoti un atklāti Ķekavas jaunie kapi; renovēta Katlakalna
kapliča; Ls 161 000.
• Atklāts tilts pāri Ķekaviņas upei netālu no atpūtas vietas
Dambītis.

• Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana PII Avotiņš (ēkas
siltināšana); Ls 213 932, t. sk. KPFI – Ls 91 089.
• Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē (peldbaseins,
zāle, kafejnīca); Ls 584 173; t. sk. ELFLA – Ls 106 000.
• Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Baložos,1,93 km;
Ls 221 154, ERAF – Ls 187 981.
• Izveidots sociālās aprūpes centrs Adatiņas Daugmalē;
Ls 48 951, t. sk. ERAF – Ls 41 608.
• Ūdenssaimniecības attīstība Daugmales ciemā (rekonstruēta
kanalizācijas sūkņu stacija, izbūvētas jaunas sūkņu stacijas un
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paplašināti kanalizācijas tīkli); Ls 217 044, ERAF – Ls 152 469.

Ar Ķekavas novada domes lēmumu
2012. gada decembrī apstiprināta
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
līdz 2030. gadam. Rit ceturtais administratīvi teritoriālās reformas gads, novadi pamazām pieņemas spēkā. Kādus
ieguvumus un zaudējumus piedzīvojis
Ķekavas novads, kāda ir tā tuvākās un
tālākās nākotnes vīzija? Par to – sarunā
ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Robertu Jurķi (R. J.).
RJ: – Šo laiku viennozīmīgi vērtēju kā ieguvumu, un tas arī pierādījies – kopīgiem
spēkiem var paveikt vairāk. Izveidojoties
darboties spējīgai komandai, kas var strādāt stabilai attīstībai, šo gandrīz četru gadu
laikā pieņemti un īstenoti atbildīgi lēmumi.
Pretēji tukšrunātājiem, kas tikai spriež, kā
būtu labāk, bet realitātē nekas nenotiek,
mēs darījām visu īstajā laikā un pareizajā
secībā. Tagad daudzi piedēvē sev svešus
nopelnus, nonivelējot un noniecinot citu
paveikto. Atceros, pašā sākumā, apstiprinot
2010. gada budžetu, izraisījās liela ažiotāža
un strīdi par sākumskolas būvniecību. Bija,
kas teica – jāparedz vismaz miljons vai pusmiljons, jo desmit – tik daudz, cik vajadzēja,
– nevarējām atļauties, savas naudas nebija,
bet kredītu ņemt nedrīkstējām. Taču ierakstīt budžetā šim mērķim kaut ko tikai tāpēc,
lai ierakstītu, nebija jēgas, jo bija skaidrs,
ka tobrīd to nevarēsim realizēt. Man nepatīk solīt un tukši runāt, tāpēc nācās
pieņemt, iespējams, sāpīgu lēmumu par
valdošās koalīcijas pārdali: runātāji aizgāja pie runātājiem, toties izveidojās rīcības
komanda, un tagad runā paveiktie darbi – |
sākta gan sākumskolas būvniecība, gan
likumā atļauts ņemt kredītu, jau nākamajā pirmajā septembrī būs gatavs pirmais
korpuss, bet trīs četru gadu laikā – visa
būve. Līdztekus topošajām izglītības iestāžu būvēm nopietni strādājam pie izglītības
kvalitātes celšanas, sākot jau ar pirmsskolu.
Mums vairs neder tāda izglītība, kāda bija
pirms divdesmit, desmit vai pat pieciem gadiem – arvien svarīgāka kļūst gan profesionālā orientācija, gan valodas un tehniskās
prasmes. Analizējot darba devēju datus, var
prognozēt, kuras jomas mūsu reģionā būs
pieprasītas un nākotnē attīstīsies vairāk.
– Cik liela daļa novada pašvaldībā strādājošo veido domubiedru komandu?
– Domubiedru un to, kuri tendēti uz
attīstību, dzīvo visam līdzi, ir apmēram puse.
Otra puse varētu būt tie, kuri vienkārši nāk
uz darbu, jo te maksā algu, un to, kuri liek
ceļā sprunguļus un velk atpakaļ. Tad nu
sanāk, ka pozitīvi virzīto ir apmēram divas
trešdaļas. Runājot par lēmumu pieņemšanu
domē, darboties spējīgās komandas lielums
svārstās starp desmit un divpadsmit; cilvēki
ir tikai cilvēki – par vienu lēmumu balso tā,
par citu citādāk.
Katrā ziņā – izpildmehānisms strādā, lai
gan bieži darba likumdošana ir šķērslis, apgrūtinot tādu darbinieku nomaiņu, kuriem
nav atbilstošas kvalifikācijas vai izglītības
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Galvenie padarītie darbi

“Pretēji tukšrunātājiem, kas tikai spriež, kā būtu labāk,
mēs darījām visu īstajā laikā un pareizā secībā.”
un kuri savā amatā varbūt tikuši politisku
iemeslu dēļ. Strādāt šie cilvēki nevēlas, trīsarpus gadu laikā darbā bijuši labi ja pāris
mēnešus, pārējo laiku vadot atvaļinājumā
vai slimojot, bet, lai no viņiem atbrīvotos,
tiesvedība ilgst gadiem. Iespējams, nākotnē
varētu domāt par pašvaldības pārvaldes
darbinieku skaita optimizāciju, lai gan –
vērtējot funkciju daudzumu, kas jau uzliktas
pašvaldībām un, visticamāk, valsts drīzumā
mēģinās uzkraut vēl, uzskatu, ka 100 darbinieku uz ~25 000 iedzīvotāju ir optimāls
skaits. Jā, personāla problēmas pastāv, un
vienmēr gribētos labākus, spējīgākus darbiniekus, taču ne vienmēr tas iespējams –
kvalificēta un strādāt griboša darbaspēka
trūkums šodien ļoti jūtams.
Latvijas iedzīvotāji gadu gaitā pārdzīvojuši
gan dalījumu muižās, kolhozos un padomju
saimniecībās, gan pagastos un novados. Vai
un kā šādas pārmaiņas ietekmē iedzīvotājus?
– Vai iedzīvotāji jūtas kā novada saimnieki?
– Manuprāt, tik īsā laikā tas nav izdarāms. Vispirms jābūt savas mājas, sētas,

ielas, ciema un pagasta saimniekam, tad
varēs runāt par patriotismu. Mani uztrauc
kosmopolitizēšanās, pasaules pilsoņi, man
tas nav pieņemams. Gribētu, lai mēs katrs
teiktu – esmu Ķekavas novada iedzīvotājs,
vienlaikus neaizmirstot, no kura pagasta,
ciema vai pilsētas nākam. Neaizmirstot, ka
esam Latvijas patrioti. Šo lokālpatriotismu
vislabāk redz praksē – kad pajautā, vai pirmo
labosim ceļu, kas atrodas otrā novada
malā, atbilde ir momentāla – nē, vispirms
mūsējo!
Runājot par novada vienmērīgu teritoriālo
attīstību, cenšamies to ievērot, tajā pašā laikā,
ja, piemēram, ES fondi piedāvā iespēju piesaistīt līdzekļus konkrētam projektam, piemēram, Daugmales multihallei, nevilcinoties izmantojam. Kopumā novada attīstību
vērtēju kā ļoti dinamisku un sabalansētu.
– Kādi ir pārdomātas finanšu plānošanas kritēriji, lai novirzītu līdzekļus turp,
kur tie visvairāk vajadzīgi? Kādus veiksmīgi iesāktos un pabeigtos projektus varētu minēt paraugam, kuri joprojām gaida
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os uzņemties atbildību!”
darbojas un strādā; cenšamies dot tikai
tiem, kuri patiešām paši neko nevar. Mūsu
sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar darba devējiem, meklējot un piedāvājot darba
vietas. Gadās arī kuriozi – cilvēks atnāk pēc
pabalsta, viņam piedāvā darbu: ej, strādā!
Viņš aiziet prom un otrreiz pēc pabalsta neatnāk, taču arī strādāt neiet. Savā ziņā krīze
daudzus cilvēkus samaitāja, iemācot dzīvot
nestrādājot. Cilvēks pēc dabas ir slinks, tikai
aukstums viņu piespiež kustēties. Šodien arī
daļa to, kuri aizbraukuši uz ārzemēm, iemācījušies dzīvot no pabalstiem, kas ir daudz
treknāki nekā Latvijā.

“Krīze daļu cilvēku
samaitāja, iemācot dzīvot
nestrādājot.”
– Vai šajā politiski uzkarsētajā laikā, kad
nacionālais jautājums medijos tiek mākslīgi eskalēts, novada iedzīvotāju savstarpējās attiecībās jūtamas pārmaiņas?
– Protams, valodas referendums tautu sadalīja, taču no otras puses – arī aktivizēja jauniešus, kas parasti ir diezgan inerti. Viņi gāja
un balsoja – gan par, gan pret, bet piedalījās!
Tas bija īsts pacēluma vilnis! Protams, gribētos, lai mūsu ikdienā patriotisma būtu vairāk,
taču apzinos arī to, ka patriotisms vislabāk izpaužas tieši krīzes situācijās, kritiskos, galējos
brīžos, kad parādās cilvēka īstā būtība. Piemēram, nesen, kad Ķekavā bija ugunsgrēks, daudzi pat čībās skrēja palīgā, kamēr citi stāvēja
līdzās, filmēja un fotografēja, ziņkāri vaicājot,
vai kāds ir miris. Lūk, pie kā novedusi ikdienas demokrātiskā visatļautība – ja neviens
nav uzsprādzis, nomiris, nosists, medijiem šī
ziņa nav interesanta. Negatīvās informācijas
tendences veļas pāri Latvijai un Eiropai, tā ir
demokrātisko valstu nelaime. Papētot ierobežoto demokrātiju vai austrumu tautu saziņu, –
viņiem vairāk labo ziņu.
Pieskaroties kultūras jomai, noteikti jāuzsver, ka smagākais jau aiz muguras. Ikvienas
pārmaiņas un reformas nes līdzi neērtības,
kas jāpārcieš kā zobu sāpes, jāizvērtē kļūdas
un ieguvumi, un tad jāiet tālāk. Visdrīzākajā
laikā nopietni jāpievēršas novada centra un
lielāko apdzīvoto vietu centru izkopšanai –
lai tie būtu ne vien arhitektoniski pārdomāti,
skatāmi un prestiži, bet pildītu arī kultūras
un izklaides funkciju. Šobrīd viss ir haotiski –
pagastmāja kopmītnēs, attālāk – kultūras
nams un skolas; pēc sākumskolas izbūves,
laukumā iepretī tai būs jaunā novada domes
ēka, atpūtas zona, pastaigu vietas, turpat līdzās – Mākslas un Mūzikas skolas. Tas ir nākamo piecu vai vairāk gadu jautājums, taču
plānot, domājot ilgtermiņā, var un vajag.
– Kādus jaunievedumus pašvaldības
ikdienas darbā, pārvaldē un novada saimniecībā vajadzētu ieviest?
– Pirmais un galvenais – jāuzbūvē Ķekavas
sākumskola ar sporta zāli un peldbaseinu. Otrkārt, jāturpina siltināt mājas. Treškārt, jāizvērš
sporta būvju tīkls. Gribētos, lai mūsu iedzīvo-

tājiem ir vairāk iespēju. Mēs varam sportu padarīt par savu trumpi, piesaistot Olimpisko komiteju un sporta federācijas, izveidojot starptautiska līmeņa sporta centru. Mums ir visas
iespējas – Rīgas un lidostas tuvums, pievedceļi!
Tās būtu jaunas darba vietas un ekonomiskā
aprite. Līdztekus tam jāturpina sabiedriski nozīmīgo projektu būve – bērnudārzs Daugmalē,
sabiedriskais centrs Mellupos, veloceliņu tīkls,
kas savienos apdzīvotās vietas, gājēju celiņš
riskantajā Pliederu ielā. Jādomā par privāto
līdzekļu piesaisti baseina būvniecībai Baložos.
Neapšaubāmi – labosim ceļus, tie ir neapmierinošā stāvoklī. Lai kaut nedaudz savestu kārtībā
visus pašvaldības ceļus, nepieciešama summa
gada budžeta apmērā; par valsts ceļiem nerunājot. Tomēr darīsim, ko varēsim.
Mūsu jaundibinātā Reģionālā pašvaldības
policija kļūst spēcīgāka, pakalpojumu klāstu
papildinās ūdens patruļas, atskurbtuve.
Policija lieliski sadarbojas ar iedzīvotājiem
un mācību iestādēm – policisti tiekas ar
audzēkņiem profilaktiskajos pasākumos,
dežūrē arī katrā skolā un skolēnu autobusos,
nodrošinot kārtību.
Iepriecina nevalstisko organizāciju aktivizēšanās – kopīgi ceram atrisināt arī sasāpējušās sabiedrisko atpūtas vietu un bērnu
brīvā laika kvalitatīvas pavadīšanas problēmas. Radoši un pārdomāti darbojas nesen
izveidotais Jauniešu iniciatīvu centrs. Paldies
viņu padomes dalībniekam Ingum, kurš ar
visu ģimeni palīdzēja ugunsgrēkā cietušajiem, īpaši rūpējoties par vecīšiem.

Galvenie padarītie darbi
2012

• Renovēta brīvdabas estrāde Ķekavā, izveidots Jauniešu iniciatīvu centrs, ik gadu atbalstīti mākslas, mūzikas un sporta
skolu projekti. Atbalstītas aktivitātes bērnu un jauniešu brīvā
laika lietderīgai pavadīšanai skolēnu brīvlaikos.
• Izveidots jauniešu aktīvās atpūtas laukums Katlakalnā
(pludmales volejbola laukums, automašīnu stāvlaukums).
• Realizēti un atbalstīti vērienīgi starptautiski projekti – festivāli Via Ķekava, Via Baltica.

Atklāts dienas centrs Gaismas iela – sociālā aprūpe iedzīvotājiem ar kustību un funkcionāliem traucējumiem; Ls 35 000.
• Izveidots Aukļu dienests.
• Izstrādāts, apstiprināts teritorijas plānojums; notikušas regulāras sabiedriskās apspriešanas.
• Notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem visās novada apdzīvotajās teritorijās.
• Reģionālās pašvaldības policijas attīstība, realizējot pakalpojumus arī citu novadu teritorijās, sākot atskurbtuves izveidi
novadā.
• Uzstādīts luksofors pie Katlakalna pagrieziena, izveidots gājēju celiņš un ielas apgaismojums Gaismas ielā.
• Sākta Ķekavas sākumskolas būvniecība (Ls 2 399 087); sporta laukuma izveide pie Ķekavas sākumskolas.
• Izveidota publiskā pontonu laivu piestātne Daugmalē;
ūdens apgādes atdzelžošanas stacijas izveide Baložos.

“Patriotisms vislabāk
izpaužas tieši krīzes
situācijās, galējos brīžos,
kad parādās
cilvēka īstā būtība.”
Šo gadu laikā mums izdevies īstenot dažādus projektus, piesaistot vairāk nekā 10 miljonus latu – gan kanalizācijai, ūdens atdzelžošanai, ūdensvadu būvei, gan starptautiskajiem sakariem un pieredzes apmaiņai, kas ir
ne mazāk svarīgi, jo, tikai savā sulā vāroties,
neko jaunu izdomāt un apgūt nevar.
– Kāds būs Ķekavas novads pēc pieciem,
desmit gadiem?
– Sakārtota pašvaldība, laba transporta infrastruktūra, skaistas, ērtas izglītības iestādes
un mūsu sportisti valsts olimpiskajā vienībā!
Strādājot pie novada attīstības stratēģijas līdz
2030. gadam, centāmies domāt ilgtermiņā,
plānojot nākotnes objektus. Īstermiņa domāšana sevi pierādījusi, haotiski izbūvētajos jaunajos ciematos bez infrastruktūras un ceļiem,
pat neiedomājoties, kādu iespaidu tas atstās uz
nākotnes iedzīvotājiem. Mēs esam paveikuši
ļoti daudz un tikpat, ja ne vēl vairāk, darāms
gan šajā, gan nākamajos sasaukumos, tāpēc
gribētu aicināt mūsu novadniekus būt reāli
domājošiem un izvērtēt visus par un pret.
Dace Judina
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risinājumu un kas šajā periodā visvairāk
traucējis strādāt?
– Kvalificēta personāla trūkumu jau minēju, taču tā ir risināma problēma. Visvairāk normālai attīstībai traucēja aizliegums
ņemt kredītus, kas neļāva uzsākt un realizēt daudzus projektus, un šādi – apturot
būvniecību gan Baložos, gan Daugmalē –
zaudējām vairāk par miljonu, nekā ja būtu
būvējuši uzreiz, ņemot kredītu. Ja sākumskolu būvētu pirms diviem gadiem, tās
būtu citas izmaksas, jo pērn celtniecības
izcenojumi palielinājās par 15–20 %. Bet
var jau būt, ka no valdības viedokļa šie ierobežojumi bija veids, kā visiem iziet no
krīzes. Grūti pateikt, kā bija pareizāk. Varbūt, iepludinot tautsaimniecībā vairākus
desmitus miljonu un palielinot budžeta
deficītu, būtu saglabāti desmiti darba vietu,
kādas celtniecības organizācijas neaizvērtos, būtu lielāks apgrozījums, daļai cilvēku nebūtu jāaizbrauc, un tagad nebūtu
viņi jāaicina atpakaļ. Tas ir koks ar diviem
galiem. No malas skatoties, var domāt tā,
bet, nonākot šajā amatā un aptverot reālo
situāciju – tev ir tik, cik ir, un par to var
izdarīt to, ko var, – sāc domāt citādāk. Tomēr mēs salīdzinājumā ar citām Latvijas
pašvaldībām, krīzes periodu pārlaidām
salīdzinoši vieglāk, pārdomāti veidojot
budžetu. Galvenais bija saglabāt Mākslas
un Mūzikas skolas, jo izglītības iestādēm
valsts finansējumu nogrieza daļēji, bet
interešu izglītībai – pilnībā viss palika uz
pašvaldību pleciem. Budžetu veidojām,
vadoties pēc tiem uzturēšanas izdevumiem, bez kā pilnībā nevar iztikt, algas un
administratīvos izdevumus samazinājām
vairāk nekā par 10 %, un, pateicoties tam,
esam spējuši katru gadu apmēram pusmiljonu ieguldīt dažādos projektos; nevienu
gadu neesam beiguši ar mīnusiem, bet
pagājušā gada nogalē, dzīvojot ļoti taupīgi,
pieņēmām lēmumu nomaksāt uz priekšu
četru gadu kredītmaksājumus un dažus
kredītus arī pilnībā, lai šogad varētu paņemt jaunus, ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem.
– Kādi sociālie un labklājības jautājumi
novadā šobrīd ir primārie?
– Viena no mūsu prioritātēm – lai Ķekavas
novadā labi justos jaunās ģimenes, arī tās, kuras
nav tik turīgas, lai iegādātos īpašumā dārgu
dzīvokli, bet dzīvo īrētos mājokļos. Nesen notikušā ugunsgrēka kontekstā – kauna lieta, ka
šodien, 21. gadsimtā, vēl ir šādas kopmītnes,
kur normālas, labvēlīgas ģimenes spiestas
mitināties līdzās nelabvēlīgiem, neprognozējamiem elementiem. Mēs pie tā esam daudz
strādājuši un turpināsim to darīt, lai šajā mājā
kopmītņu istabu vietā izveidotu mazus īres
dzīvoklīšus jaunajām ģimenēm. Tāpat risināsim sasāpējušo jautājumu par sociāli nelabvēlīgo, t. s. riska personu pārvietošanu tālāk no
novada sabiedriskā centra.
Kopumā sociālajā jomā esam darījuši
daudz. Lepojos, ka esam vieni no tiem novadiem, kur vismazāk tiek izmaksāti sociālie
pabalsti. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki meklē,

• Izveidota atpūtas vieta Dambītis; notikušas talkas un mežu
atjaunošana, stādot jaunās eglītes.

• Noslēdzies projekts Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
Ķekavas PII Ieviņa (uzstādīts saules kolektors Ķekavas bērnudārzā, peldbaseina ūdens sildīšanai no atjaunojamiem energoresursiem); Ls 52 411.
• Izstrādāta un apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, iesaistot sabiedrību, Britu
padomi, portālu ManaBalss.lv, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti.
• Izstrādāti Ķekavas novada Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu teritorijas plānojumi 2009.–2021. g.; 2012. g.
grozījumi.
• Periodā 2009.–2013. g. piesaistīts vairāk nekā 10 milj. latu
ES finansējuma.
Avots: Ķekavas novada pašvaldības dati
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Strādāt ar godīgu sirdsapziņu
Turpinājums no 6. lpp.
– Vai, jūsuprāt, 2012. gadā paveikts
daudz? Kā vērtējat 2012. gadu salīdzinājumā ar diviem pirmajiem?
L. Ž. – Domāju, ka mēs esam izdarījuši nevis daudz, bet ļoti daudz.
Ja katra iestāde var pamatot sev piešķirtā
budžeta izlietojumu, tas liecina par ieguldīto lielo darbu.
A. K. – Pārstāvot koalīciju, uzskatu, ka,
ņemot vērā situāciju, kādā nācās strādāt,
koalīcija tomēr ir spējusi ļoti daudz. Bijuši
dažādi šķēršļi, precizējumi un diskusijas,
kuru rezultātā labas lietas tikušas apstādinātas tikai tādēļ, ka nav bijusi kāda likuma
norma vai bijis izpratnes trūkums, vai kādi
citi motīvi. Bet, neraugoties uz problēmām,
koalīcija tik un tā ir virzījusies uz priekšu, jo
koalīcijas komandai pats galvenais ir novada
iedzīvotājs. Mēs esam domājuši visaptveroši,
piemēram, deputāti kopā ar pašvaldības darbiniekiem iesaistījās tiešā veidā problēmas
risināšanā, kas radās ar asfalta uzklāšanu no
Baložu pagrieziena līdz Ķekavai.
Jāatzīst, ka darbinieki atrodas diezgan
asā situācijā, kā dzirnakmenī – šī politiskā
darbība, kas notiek deputātu starpā, ietekmē arī darbinieku darbu. Daudz darbinieku laiku patērē, lai sagatavotu dažādas atbildes un skaidrojumus iedzīvotājiem un
iestādēm, taču ir vesela rinda procesuālo
jautājumu, kurus jārisina, un to var darīt
tikai domes vadība, cilvēki, kas virza ideju
līdz noteiktam mērķim.
Uzskatu, ka 2012. gads ir viens no labākajiem gadiem, lai gan tas nebija viegls,
rozēm klāts. Raugoties no Valdlauču
iedzīvotāju puses un pārstāvot šo teritorijas daļu, domāju, ka pērn ir darīts daudz
gan komunālās saimniecības, ūdenssaimniecības, gan visas teritorijas attīstības
jomā. Tas viss ir mūsu kopīgais darbs.
A.A. – Man nekas cits neatliek, kā pievienoties Arnolda teiktajam. Mēs esam strādājuši divus pilnus gadus un, tā kā šis bijis ne
pats labākais gads, tad varam secināt, ka no
diviem gadiem tas ir bijis sliktākais. Saprotams, pirmo pusgadu pēc novada izveidošanas tā bija vienīgi rīvēšanās, otrajā gadā
maksimāli tika apgūts tas, ko vien var apgūt.
Bet 2012. gads bija pīšanās gads, jo iepriekš
uzliktie slogi neļāva tik aktīvi strādāt. Tāpat
koalīcijai radās brīvības sajūta, un tā vietā, lai
vairāk uzmanības pievērstu akūtām vietējām problēmām, lielākoties tika risināts citu
valstu, piemēram, Baltkrievijas, Turcijas,
Vācijas problēmas. Uzskatu, ka to varēja
darīt tikai tad, kad mums pašiem novadā
pamatā ieviesta kārtība. Tāpēc es 2012. gadu
vērtēju vairāk ar mīnusa, nevis plusa zīmi.
I. B. – Pie labajiem darbiem vēlos vēl
pieminēt būvvaldes jautājuma sakārtošanu. Jau sasaukuma sākumā tika izveidota
komisija, kas ieguldīja daudz darba, bet
tās rezultātus diemžēl neviens tālāk negribēja izmantot. Taču pēcāk, pēc būvvaldes

vadības maiņas, jaunā vadītāja sāka risināt
būvvaldes jautājumus, kas Ķekavas iedzīvotājiem ir ļoti būtiski, jo būvē gan privātpersonas, gan uzņēmēji. Mūsu novadā uzņēmēji jau gadiem nākuši un nav varējuši
saņemt būvatļauju, būvvalde izvirzījusi
nepamatotas prasības būvētājiem.
Risinot šo problēmu, esam cītīgi strādājuši un veikuši virkni grozījumu vietējos
būvniecības noteikumus, izņemot vairākus punktus ārā un daudzus atvieglojot
saskaņā ar Būvniecības likumu, jo līdz
šim Ķekavā būvniecības noteikumos bija
iestrādātas īpašas prasības. Paldies jāsaka jaunajai būvvaldes vadītājai, kura sāka
objektīvi skatīties un risināt šos jautājumus.
A. P. – Ja man jāsalīdzina, kas ir paveikts
šajos gados, tad lielākais akcents tiek likts
uz Baložiem – sakārtota ūdenssaimniecība,
asfaltētas ielas, uzcelta Baložu vidusskolas
piebūve, kas prasījusi milzīgus ieguldījumus. Lai gan Andis savā teiktajā nepieminēja, vēlos atzīmēt, ka faktiski tie visi bija
aizsāktie projekti, kas pašvaldībai deva
iespēju tos ātri realizēt, jo viss bija gatavs,
vien bija jāpabeidz. Runājot par skolas projektu, šeit būtu jāapzina patiesās izmaksas –
sākotnēji, 2009. gadā, kad lauzām līgumu
ar būvniekiem – SIA Merks, iesāktie darbi
tika lēsti par 2,3 miljoniem latu, bet, beigās summējot ieguldīto, domāju, ka tie būs
kādi 4,5 miljoni latu. Tā ir ļoti liela starpība.
Kas attiecas uz multihalli Daugmalē, tas
ir ļoti jauki, ka mums ir baseins, kur mazos
bērnus varam mācīt peldēt. Tas ir vitāli
svarīgi, lai bērni prastu peldēt un sevi
glābt uz ūdens, ņemot vērā, ka Latvija ir
bagāta ar ūdeņiem – upēm, ezeriem, jūru.
Bet mums prioritārais jautājums ir bērniem nodrošināt vietas bērnudārzos, lai
vecāki varētu strādāt. Šeit būtu jājautā –
vai stratēģiski svarīgi bija pabeigt baseinu, ja tagad ir izsludināts konkurss par
Daugmales bērnudārza pabeigšanu. Vai
racionālāk nebija pabeigt vispirms bērnudārzu un meklēt līdzekļus peldbaseinam?
Es noteikti būtu sācis ar bērnudārza jautājuma risināšanu – bērnu vietas bērnudārzos mums ir daudz svarīgāk par baseinu. Uz to mēs varējām pagaidīt gadu, divus.
– Te izskanēja dažādi jautājumi, kas
skar novada dažādu teritoriju attīstību.
Vai novads ir attīstījies vienmērīgi?
L. Ž. – Vēlējos papildināt Platpera kungu, ka Baložu vidusskolas sporta kompleksa projekts ietver arī peldbaseina izbūvi un
stadiona rekonstrukciju. Līdz ar to, manuprāt, šī projekta realizācija vēl nav pabeigta.
Runājot par vienmērību novadā, pirmais
lielais projekts bija bērnudārzs Bitīte, un es
nekādi nevaru teikt, ka tas atrodas Baložos.
Domāju, ka esam attīstījušies vienmērīgi.
I. B. – Jau sen notiek cīņa, lai uzbūvētu sākumskolu Ķekavā, kas vitāli ir nepieciešama
Ķekavai. Visas iesāktās būves, piemēram,
jau pieminēto bērnudārzu Katlakalnā, peldbaseinu Daugmalē, Baložu skolas piebūvi,

nevarēja nepabeigt, taču varbūt vajadzēja precīzāk izvērtēt un vairāk sabalansēt
līdzekļus. Tādējādi, visticamāk, no šiem
objektiem būtu palikuši pāri līdzekļi, kurus
varēja ieguldīt Ķekavas sākumskolā.
A. K. – Domāju, ka Valdlauču iedzīvotāji
šajā domes darbības laikā izjuta krietnu atbalstu, jo atšķirībā no pēdējiem diviem deputātu sasaukumiem šajā Valdlaučiem ir sava
pārstāvniecība – iedzīvotāji zina, ka viņiem
ir savs deputāts Arnolds Keisters. Pirms tam,
kamēr pārstāvniecības domē nebija, arī es
kā iedzīvotājs izjutu, ka esam pabērna lomā.
Kā pareizi saka Lauma, viss ir novada kopīgā
attīstība. Un ikviens lēmums jāvērtē pēc konkrētās situācijas. Jāsaimnieko vienmērīgi.
– Jauno gadu sākam ar apņemšanos,
izvirzām mērķus. Kādus mērķus jūs esat
sev noteikuši kā deputāti un kādus kā
novada iedzīvotāji?
A. A. – Man patika Arvīda doma par
korektu un saprotamu plānošanu. Bieži
rodas iespaids, ka kaut kas tiek plānots,
bet patiesībā no plānošanas nav nekādas
miņas. Ja mēs varētu sagatavot laika grafiku (kā to paredz likums) un finansējuma
plūsmu kardināliem pašvaldības projektiem četru gadu perspektīvā, tad jebkuram
iedzīvotājam būtu skaidrs, kāda tiek veidota attīstība, vai tā ir vienmērīga.
Taču mūsu īpatnība ir tāda, ka Ķekavas
novada vienā pusē atrodas Baloži, bet otrā –
Daugmale. Lai kā mēs attīstītu šīs teritorijas,
jebkurā gadījumā tas skars arī Ķekavas iedzīvotājus. Šo teritoriju izaugsme harmoniski
attīsta arī pašu Ķekavas novadu. Ja būtu bijis
īstenots mans priekšlikums, ko jau minēju
2009. gadā – katrai administratīvai teritorijai
atstāt savu budžeta daļu –, tad mēs šobrīd
korekti spētu izvērtēt katras teritorijas izdevumus, ieņēmumus un paveikto.
– Bet jums, Adata kungs, ir konkrētas vīzijas uz šo gadu, mērķi, ko vēlētos sasniegt?
A. A. – Vēlētos, lai tiktu sagatavots grafiks par Ķekavas sākumskolas būvniecību
un tās attīstību. Priekšsēdētāja apgalvojums
domes sēdē, ka Ķekavas sākumskolas būvniecības izdevumi veidos 18 % no Ķekavas
novada budžeta (tā ir kritiskā robeža), liek
pamatīgi aizdomāties, ko mēs darīsim, ja
tiešām šie izdevumi sasniegs šo līmeni. Tas
ir milzīgs slogs pašvaldības budžetam.
– Turpinot par iecerēm jaunajā gadā...
L. Ž. – Jāturpina tas, kas iesākts. Ja pirmie
gadi pēc novada izveidošanās bija aizņemti ar vajadzību cilvēkiem pierādīt, ka viņi
kaut ko darījuši. Daži vēl šobrīd turpina
pierādīt, ka otrs nestrādā. Raugos optimistiski, ceru, ka 2013. gadā šī pierādīšana
neaizņems tik ļoti lielu dienas daļu un cilvēki varēs vairāk laika atlicināt darbam.
I. B. – Šogad ļoti svarīgi pievērsties budžetam. Padziļināti izpētot, mēs budžetā atradīsim pietiekami daudz līdzekļu, ko
novirzīt šobrīd vissāpīgākajam punktam –
Ķekavas sākumskolai.
A. K. – Man kā deputātam 2013. gadā

ir būtiski veiksmīgi startēt vēlēšanās, lai
varētu turpināt un realizēt iesāktās lietas
novada attīstībā. Mums palicis pusgads,
protams, tas, kas ir iesākts, ir jāturpina.
Nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, ka
dažādi spēki mēģināt tos apstādināt.
Kā iedzīvotājs es vēlētos, lai vairāk tiktu
risināti jautājumi sociālajā nozarē. Sociālai
palīdzībai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Bezmaksas sabiedriskā transporta no
drošināšana pensionāriem. Nodokļu sloga
samazināšana. Komunālās jomas attīstīšana.
Darāmos darbus redzu arī kultūras jomā –
kultūras nami ir savu laiku nokalpojuši, ir
nepieciešama šo ēku renovācija.
A. P. – Izteikšu savu viedokli no tām
pozīcijām, kādas man bija 2009. gadā,
kad devos pie saviem vēlētājiem un lūdzu
balsot par mani. Viens no maniem solījumiem bija tas, ka veltīšu visus spēkus
novada iedzīvotāju darba meklējumiem.
Diemžēl šajos pēdējos trīs gados šeit iekārtojas darbos cilvēki, kas no novada dzīvo
ļoti tālu. Es neesmu izpildījis šo solījumu,
jo esmu bijis tik īsu brīdi pie tā saucamās
teikšanas. Par šo lietu cīnīšos arī turpmāk,
ja izlemšu startēt nākamajās vēlēšanās.
Daudzi novadnieki strādā Rīgā, bet viņi
varētu arī šeit, Ķekavas novadā, darboties
ar lielu entuziasmu. Mums pašiem daudzās jomās ir izcili, ar labu izglītību un
pieredzes bagāti cilvēki, kas varētu patiešām dot lielu ieguldījumu novada attīstībā.
Caurspīdīgums finanšu plūsmā. Nodokļu naudas izlietošanai jābūt deklarētai līdz
pēdējam latam. Nevis mēs sludinām vienu
skaitli, beigās tas pieaug par miljoniem lielāks, un faktiski netiek izskaidrots pieauguma iemesls.
Mums vēl pietrūkst profesionalitātes
atsevišķās jomās, – šeit lielu akmeni gribu mest koalīcijas dārziņā, viņi uzņemas
atbildību par jomām, kur viņu profesionalitāte neatbilst tam, par ko viņi paceļ roku
un ko deklarē. Piemēram, festivāla VIA
Ķekava noslēguma pasākumā skanēja turku un azerbaidžāņu mūzika. Šeit ir Latvija,
valstij sevi jāprezentē ar nacionālo kultūru.
Tā ir mūsu vizītkarte.
Mums ir līdzekļi un infrastruktūra, lai
savestu kārtībā ceļus, vismaz mazos zemes ceļus nogreiderēt. Neuzskatu, ka tas
ir ārkārtīgi dārgs pasākums, ko mēs nevarētu atļauties. Šī jautājuma nerisināšana ir
necieņa pret iedzīvotājiem.
Izglītība ir pamatu pamats attīstībai.
Mums ir jāatrod līdzekļi labāko skolotāju
sistemātiskai prēmēšanai, lai motivētu viņus
strādāt vēl labāk un tā celtu skolas prestižu.
Pārmetums redaktorei, kāpēc opozīcijas deputāti praktiski neiekļūst pašvaldības avīzē. Arī
par pasākumiem, kuros piedalās opozīcija.
Jaunajā gadā visaugstāk vērtētu cilvēku
godīgumu – novēlu būt godīgiem un strādāt
pēc labākās sirdsapziņas. Tai jābūt tīrai, ja
esi deputāts.
Vineta Bērziņa

Par sniegto informāciju, faktu, personu un vietvārdu precizitāti un patiesumu atbild diskusijas dalībnieki!
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Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr.2. § 3. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. SN-TDP-13/2012 Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam 2012. gada grozījumi apstiprināšanu (protokols nr. 25)
apstiprināti saistošie noteikumi nr. SN-TDP-13/2012 Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas
plānojums 2009.–2021. gadam 2012. gada grozījums.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TDP-13/2012 Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos nr. SN-TDP-34/2009 Par Ķekavas novada teritorijas plānojumu 1.1. apakšpunktā izdarīts grozījums – jaunā redakcijā izteikta grafiskās daļas karte Ķekavas pagasta plānotā (atļautā)
izmantošana un aizsargjoslas, kas ir Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.–
2021. gadam, 2012. gada grozījumi I sējuma grafiskās daļas sastāvā.
Ar teritorijas plānojumu un tā grozījumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9 (35. kab., tālr.
67936031, 67847161) Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.
Pielikums

Ķekavas novada domes 2012. gada 18. oktobra sēdes lēmumam nr. 6. § 1. (protokols nr. 21)

Saistošie noteikumi Nr. 22/2012

Grozījumi Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 25/2011

Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

Izdarīt Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 25/2011 Sabiedriskās kārtības noteikumi
Ķekavas novadā šādus grozījumus:
1. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Izskatīt Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku ierosinātās administratīvā pārkāpuma
lietas par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu un piemērot sodu ir tiesīgs Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks, viņa vietnieks vai Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada
pārvaldes priekšnieks.”
Roberts Jurķis, domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 13.12.2012. sēdes lēmumu nr.1 § 2 (prot. nr. 25)

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5/2012
Par Ķekavas novada pašvaldības 2012. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta otrās daļas 2. punktu 21. panta pirmās daļas
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likumu Par pašvaldību budžetiem 2., 7., 11. un 16. pantu.

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.5/2012 Par Ķekavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu
šādus grozījumus:
1.Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punktu šādā redakcijā:
1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos sadalījumā pa
ieņēmumu veidiem Ls 14 670 240 apmērā, konta atlikums uz gada sākumu Ls 668 443 un finansēšanu Ls 124 154 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam izdevumos Ls 15 462 837
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2012. gadam izdevumu sadalījumu
pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām saskaņā ar pielikumu Nr. 5.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam ieņēmumos sadalījumā pa
ieņēmumu veidiem Ls 239 901 apmērā, konta atlikumu uz gada sākumu Ls 38 081 apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr. 3, un ziedojumus ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem Ls 2000 apmērā,
konta atlikumu uz gada sākumu Ls 1256 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
3. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam izdevumos Ls 277 982
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3 un ziedojumus Ls 3 256 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.
8. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar grozījumiem 2012. gada budžetā apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.
Roberts Jurķis, sēdes vadītājs

Paziņojums par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu sākšanu

Ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr. 2. § 1 Par Ķekavas novada,
Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019. gadam, ar 2009. gada grozījumiem, grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr. 25) sākta Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas
plānojuma 2007.–2019. gadam (ar 2009. gada grozījumiem) grozījumu izstrāde.
Teritorijas plānojuma grozījumi tiks veikti:
1.1. turpmākās izpētes teritorijās;
1.2. teritorijas plānojumā noteiktajā plānotajā (atļautajā) izmantošanā nekustamajos īpašumos:
1.2.1. Āpsīši (kadastra numurs 8056 002 0325);
1.2.2. Kurmīši (kadastra numurs 8056 002 0404), ja nosacījumos plānojuma grozījumu izstrādē tiks samazināta gāzes vada aizsargjoslas teritorija;
1.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos – funkcionālajā zonējumā Meži ciemos,
paredzot iespēju, ka var būvēt dzīvojamo māju;
1.4. teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē, samazinot ciemu robežas, konsultējoties
ar attiecīgo zemju īpašniekiem.
Ar domes lēmumu un izdoto darba uzdevumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv vai Ķekavas novada pašvaldībā.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās
plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis. Kontaktpersona – Ķekavas novada pašvaldības
Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.
Tālr. 67936019, e-pasts ilona.vaivode@kekava.lv.

Par detālplānojuma izstrādes sākšanu nekustamajā īpašumā Skolas ielā 6, Baložos

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr. 2. § 4. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Skolas iela 6, Baložos (protokols nr. 25) sākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot ielu izveidi nekustamajā īpašumā Skolas ielā 6 (kadastra numurs 8007
002 0005) Baložos, Ķekavas novadā.
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD) un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs
Juris Križanovskis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosūtīt pa pastu,
adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67936019 un e-pasts novads@kekava.lv.

Par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ķekavas novada
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumiem Nr. 1. § 3. Par Ķekavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu un Nr.1. § 4. Par Ķekavas novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu (protokols Nr. 25) apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Ķekavas novada attīstības programma 2014.–2020. gadam.
Ar apstiprinātajiem dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas
novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs).
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.
Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja p. i. Māris Ozoliņš
(tālr. 67847157, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv), Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas
daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte (tālr. 67847161, e-pasts iveta.zalite@kekava.lv).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 22. novembra lēmumu Nr. 2. § 2. Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu D/S Titurga teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā
īpašuma Purva iela 19, Baložos, Ķekavas novadā (protokols nr. 24) sākta detālplānojuma izstrāde D/S
Titurga teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā īpašuma Purva iela 19, kadastra numurs 8007 003 4648.
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir plānotā Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija ar īpašiem nosacījumiem DzM3.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas
plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju
pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta
zīmogs). Tālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu nr. 2. § 4. Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunkļavas, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 21) sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Jaunkļavas, kadastra numurs 8070 008 0269.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta darījumu iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecība; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL); Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z) Parku un rekreācijas teritoriju ZA apakšzonējums ZA1.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas
plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju
pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosūtīt pa pastu, adresējot
Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta
zīmogs). Tālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2. § 12 (protokols nr. 25) Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Degas, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā, Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Degas, kadastra numurs 8070 008 1687.
Ķekavas novada dome nolemj:
1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Degas, kadastra numurs 8070 008 1687,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-15/2012 Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Degas, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
2. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis, Rīgas
Apriņķa Avīze, pašvaldības informatīvajā biļetenā Ķekavas Novads un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Ar detālplānojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā
Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas
laiki – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19, tālr. 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2. §. 10 (protokols nr. 25) Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Eglītes, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma Eglītes, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8070 007 0808.
Ķekavas novada dome nolemj:
1. apstiprināt detālplānojumu nekustamā īpašuma Eglītes, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot
saistošos noteikumus SN-TPD-14/2012 Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Eglītes,
kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
2. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis, Rīgas Apriņķa Avīze, pašvaldības informatīvajā biļetenā Ķekavas Novads un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Ar detālplānojumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā
Gaismas ielā 19, k. 9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas
laiki – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19, tālr. 67847161.
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14 Drošība

• Reģistrēti izsaukumi Reģionālajā pašvaldības policijā – 316, reģistrēti ģimenes un kaimiņu konflikti – 26, izsaukumi par notikušajiem kautiņiem – 2, iestādes, kurām
nepieciešama palīdzība, – 5, Valsts policijai nepieciešama
palīdzība – 3, jebkāda veida darbība, kas rada troksni un
traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 12, izsaukumi, kas
saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 12, gulošas personas alkohola reibumā – 12, izsaukumi, kas saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 3, izsaukumi, kas
saistīti ar alkohola lietošanu, – 3, izsaukumi saistīti ar to, ka
kāda persona laužas durvīs, – 1, cita saņemtā informācija
par pašvaldības policijas darbu un citām iestādēm – 237.
• Saņemti 19 iesniegumi.
• Aizturētas 9 personas.
• Nogādātas 11 personas uz mājokli.
• Sastādīti 30 administratīvie protokoli: par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā (LAPK
171. panta pirmā daļa) – 4, par atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpšanu – 4, par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106. panta pirmā daļa) – 2, par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanos diennakts tumšajā laikā
bez atstarotāja (LAPK 149.23panta otrā daļa) – 6, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1panta ceturtā
daļa), – 3, par sīko huligānismu, t. i., lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās (LAPK 167. pants) – 2, par
reklāmas plakātu uzstādīšanu autoceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas (LAPK 140. panta ceturtā daļa) – 1,
par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1panta pirmā daļa), – 1, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.panta pirmā daļa)
– 2, par izglītojamo drošības noteikumu pārkāpšanu izglītības
iestādēs (LAPK 201.66panta pirmā daļa) – 1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpumiem – 4 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 15 administratīvo pārkāpumu protokoli/
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 55 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar
bērniem un viņu vecākiem, lekcijas skolās.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 17 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī decembrī

• Reģistrēts 91 notikums, no tiem 24 noziegumi, par ko
sākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 5, zādzības
no juridiskām personām piederošiem objektiem – 5, zādzības no dzīvokļiem – 6. Nozagtas divas automašīnas.
Reģistrēts viens miesas bojājumu nodarīšanas gadījums,
viens īpašuma bojāšanas gadījums, viens patvaļīgs augošu
koku ciršanas gadījums, viens tīšu vieglu miesas bojājumu
izdarīšanas gadījums. Atrastas divas mirušas personas.
• Atklāti 4 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 1, par zādzību no autotransporta – 1, par mantas tīšu iznīcināšanu – 2,
par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas
piecas personas, no kurām vienai tika piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, t.i., –
apcietinājums.
• Pieņemti 23 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli: par
pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 3, par pasu
režīma pārkāpumiem – 2, par sīko huligānismu – 2, par
atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 4, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez
ārsta nozīmējuma – 1, par dažādiem pārkāpumiem ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 2.

Kreisais pagrieziens
uz Liibu – aizliegts
Pēc vasarā Ķekavā veiktās autoceļa A7 rekonstrukcijas autovadītāji, braucot virzienā uz Rīgu, vairs
nevar veikt ierasto kreiso pagriezienu uz tirdzniecības centra Liiba iebrauktuvi. Jautājumus par ceļu
satiksmes organizācijas izmaiņām ir saņēmis arī izdevums Ķekavas Novads.

Lai nokļūtu pie tirdzniecības centra no autoceļa A7 (Rīgas
virzienā), šobrīd jāveic kreisais manevrs krustojumā un
jābrauc gar degvielas uzpildes staciju Neste oil, tā nelielā
teritorijā palielinot auto plūsmu un paaugstinot ceļu satiksmes negadījumu risku.
Šobrīd aizliegumu nogriezties norāda tikai nepārtrauktā līnija, nevis ceļa zīme. Taču ziemā, kad ir apsniguši ceļi,
nepārtrauktā līnija nav redzama un autovadītāji pēc ieraduma vai arī nezināšanas pēc var veikt kreiso manevru uz
tirdzniecības centra Liiba iebrauktuvi.
Par šo situāciju rodas jautājumi – kāpēc Ķekavā, pie
tirdzniecības centra Liiba, virzienā uz Rīgu vairs nevar
nogriezties pa kreisi uz Liibas iebrauktuvi un vai ir plānots uzstādīt atbilstošas ceļa zīmes, kas brīdinātu autovadītājus par šādu aizliegumu.
Latvijas Valsts ceļi, kas veica autoceļa A7 rekonstrukciju, šo situāciju skaidro ar to, ka “tirdzniecības centrs
Liiba nav uzbūvējis krustojumu atbilstoši saskaņotajam
būvprojektam – pieslēgumā nav uzbūvēta saliņa. Pieslēguma pie autoceļa A7 projekts tika saskaņots, atļaujot
tikai labos pagriezienus. Braukšanas apstākļi un situācija
kļūs daudz saprotamāka tiklīdz t/c Liiba uzbūvēs saliņu.
Tuvākajā laikā krustojums tiks aprīkots ar ceļa zīmēm,
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Reģionālajā pašvaldības
policijādecembrī

kas būs saskaņā ar krāsojumu un visiem apstiprinātajiem
projektiem”.
Arī Reģionālā pašvaldības policija ir nosūtījusi vēstuli
Latvijas Valsts ceļiem, aicinot šajā krustojumā izvietot atbilstošas ceļa zīmes, lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu riskus.
Sazinājāmies arī ar tirdzniecības centru Liiba, lai uzzinātu tā viedokli šajā jautājumā. “Tirdzniecības centrs
Liiba arī ir neapmierināts ar radušos situāciju. Ir sākts
pārstrādāt projektu iebrauktuvei, lai auto plūsma varētu
nogriezties visos virzienos. Pašlaik arī tiek meklēts risinājums kopā ar iesaistītajām valsts institūcijām un organizācijām, lai veiksmīgi atrisinātu radušos situāciju.
Tas, ka no t/c Liiba iebrauktuves nevar nogriezties pa
kreisi, rada papildu slodzi izbrauktuvei uz Gaismas ielu,
jo tieši pretī atrodas arī Maxima stāvvieta. Gaismas iela
ir vienīgais izbraucamais ceļš no Ķekavas, kur ir intensīva
auto plūsma, un, novirzot visus auto, kas izbrauc no t/c
Liiba pa šo ielu, rastos papildu sastrēgumi šajā posmā,”
uzsver tirdzniecības centra vadība.
Vineta Bērziņa

P.S. Raksta tapšanas brīdī ceļa zīme Braukt taisni vēl nebija izvietota, taču avīzes drukāšanas laikā tika konstatēts, ka
Latvijas Valsts ceļi savu solījumu ir izpildījuši un ceļa zīmi
uzstādījuši.

Pievērš gājēju uzmanību atstarotāju lietošanai
Reģionālā pašvaldības policija kopā ar biedrību
Solis tuvāk decembrī Ķekavas novadā rīkoja reidu,
kura laikā pievērsa gājēju uzmanību atstarotāju lietošanas nozīmei savas dzīvības glābšanā, pārvietojoties
pa neapgaismotām ielām diennakts tumšajā laikā.

Reida ietvaros atstarotājus dāvanā un informāciju par nepieciešamību tos lietot saņēma vairāk nekā 40 dažāda vecuma cilvēki – gan pieaugušie, gan pensionāri, gan bērni,
kuri pārvietojās pa autoceļa brauktuvi bez atstarotāja, tā
apdraudot savu veselību un reizumis pat dzīvību.
Kā atzīst Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris
Bomiņš, pēdējos gados novērojama pozitīva tendence atstarotāju lietošanā, cilvēki kļūst aizvien apzinīgāki un vairāk
domā gan par savu, gan bērnu drošību uz ceļa. Taču pašval-

dības policijas darbiniekiem, patrulējot novada teritorijā,
tomēr vēl joprojām nākas sastapt pārgalvīgos, kas tumšajā
laikā pie apģērba nenēsā atstarojošos elementus.
Vaicājot par vietām, kur visbiežāk ir sastopami gājēji
bez atstarotājiem un radīti vislielākie draudi viņu drošībai,
M. Bomiņš norāda, ka Ķekavas novadā tas viennozīmīgi
ir autoceļš A7, kur ir intensīva ceļu satiksme un gājēju bez
atstarotāja ir praktiski neiespējami pamanīt laikus, lai izvairītos no negadījuma.
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam par atstarotāju nelietošanu var piemērot sodu līdz
20 latiem, taču, kā norāda Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks, “mūsu mērķis nav sodīt, bet cilvēkus aicināt domāt par savu drošību”.
Vineta Bērziņa

Administratīvos sodus var samaksāt www.latvija.lv
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu
Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa, ikviens
var elektroniski pārbaudīt un samaksāt gan Sodu reģistrā esošos administratīvos sodus privātpersonām.
Tāpat šeit var apmaksāt Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistra datubāzē iekļautos fotoradaru fiksētos
pārkāpumus un stāvēšanas un apstāšanās pārkāpumu
soda kvītis, kas izrakstītas bez vadītāja klātbūtnes,
informē Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve
Laura Stūrīte.
E-pakalpojuma Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa lietotājiem iespējams bez maksas iegūt informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā
vai aizgādnībā esošo personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Elektroniski var samaksāt gan sev,

gan trešajām personām piemērotos naudas sodus un segt
izdevumus par apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai
veikto pārbaudi.
Naudas sodu apmaksa ar portāla www.latvija.lv starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.
Jaunais e-pakalpojums pieejams ar kādu no portālā
www.latvija.lv piedāvātajām autentifikācijas iespējām (internetbanku, eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti
eME). Savukārt sodu apmaksu var veikt ar SEB bankas,
Swedbank, Norvik bankas un bankas Citadele internetbanku starpniecību.
Šobrīd portāls nodrošina pieeju 51 e-pakalpojumam un
satur informāciju par 2073 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējām.
Vineta Bērziņa
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Kultūra 15
Īsumā
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Vai var uzņemt
īsfilmu septiņās
dienās?

Novada Kultūras aģentūras
gada lepnums 2012
Kultūras aģentūras gada lepnuma pasākumā
Noslēdzot darbīgo, radošo, notikumiem bagāto kultūras dzīves gadu,
nu jau par tradīciju kļuvušais Ķekavas
novada pašvaldības kultūras aģentūras (ĶNKA) noslēguma pasākums
2012. gada nogalē tika atzīmēts Baložu
kultūras namā.
Mājīgā, skaisti rotātā zālē, kurā tika pulcināti grezni posušies, smaidīgi kultūras darbinieki, pasākumu atklāja ĶNKA direktors
Artūrs Ancāns, savā runā ar lepnumu atcerēdamies iespaidīgo 2012. gada notikumu
krājumu, kā arī izklāstīdams nākamā gada
prioritātes un ieskicēdams veicamos darbu.
Kā galvenās prioritātes A. Ancāns nosauca
ĶNKA darbinieku darba apstākļu uzlabošanu, gatavošanos un dalību dziesmu un
deju svētkos, kā arī dažādus labiekārtošanas un būvdarbus kultūras iestādēs.
Kultūras aģentūras direktors atzina, ka
mūsu tiešām lielajā (vairāk nekā 100 darbinieku) kolektīvā ir tik daudz darbinieku,
kas savu darbu dara neviltoti, no sirds, ieguldot tajā arī nereti savu enerģiju par visiem simts procentiem un vairāk. Katrs ir
savā vietā, katrs darbs ir vienlīdz nozīmīgs,
un cilvēka lielums ir mērāms attieksmē
pret savu darbu. Direktors uzsvēra, ka ikviens darbinieks ir pelnījis balvu par ieguldījumu savā darbā. Tādēļ jo grūtāk bijis izšķirties par to, kuram tiks pateicības raksts
un jo īpaši balvu Gada lepnums 2012, kurai
kandidātus izvirza paši darbinieki.
Neklātienē kultūras darbiniekus sveica
arī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis, kā arī klātesošos uzrunāja
pašvaldības sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta vadītāja Ginta Logina.
Oficiālās daļas noslēgumā pasniegtas 20 pateicības par dažādiem radošiem, lieliskiem,
no sirds veiktiem darbiem, lai bagātinātu
Ķekavas novada kultūras dzīvi 2012. gadā.
Par pagājušā gada Ķekavas novada

pašvaldības kultūras aģentūras Gada lepnumu tika atzīta kultūras procesu un stratēģijas projektu vadītāja Vēsma Ozoliņa.
Aģentūras direktors tieši Vēsmu Ozoliņu atzinis kā precīzāko, labāko, lojālāko
un priekšzīmīgāko kultūras darbinieci
2012. gadā. No sirds lepojamies un sveicam!
“Kultūras nozares darbs labi var izdoties,
tikai visiem kopā atsaucīgi sadarbojoties.
Tad arī visi kopā var baudīt novērtējumu!”
uzsvēra V. Ozoliņa, kas pasākumā sadalīja klātesošajiem arī garšīgo uzņēmuma
Kalnakrogs piegādāto svētku torti.
Saviesīgā daļa sākās ar lustīgu dziedāšanu
spēli, turpinājās ar dziesmām un dejām
līdz vēlai nakts stundai.
Pateicības rakstus šogad saņēma:
• Gunta Saule – par radītajām idejām un
sniegto atbalstu Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras darbiniekiem;
• Tatjana Maslova – par izcilu darbu
tīrības un kārtības nodrošināšanā Baložu
pilsētas kultūras namā;
• Zinta Ērgle – par izcilu darbu tīrības un
kārtības nodrošināšanā Ķekavas kultūras
namā;
• Ruta Prūse – par radošu pieeju un iniciatīvu darbā, līdzdarbojoties jaunu puķu
dobju izveidē pie Doles Tautas nama;
• Vita Andžejevska – par Ķekavas novada
pašvaldības kultūras aģentūras darba kolektīva saliedēšanu un labestīgā Pīlādžu
ogas zīmola attīstīšanu un popularizēšanu;
• Dace Dreimane – par izcilu darbu un
koleģiālu attieksmi;
• Agrita Grīnberga – par priekšzīmīgo un
pašaizliedzīgo uzcītību darbā;
• Juris Žilko – par Ķekavas novada labā
veiktajām ārpusdarba aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem Baložu pilsētā;
• Ināra Rumbina – par inovatīvas un kvalitatīvas izstādes Pirms 200 gadiem Ķekavā
organizēšanu;

• Vija Fogele – par mākslinieciski augstvērtīgu bērnu koncertu un pasākumu organizēšanu;
• Marija Patmalniece – par Latvijas dzimšanas dienas koncertuzveduma Man viņa
ir visskaistākā organizēšanu;
• Daina Marija Zozuļa – par izcili organizētiem projektiem Polka – latviešu tautas
dejas karaliene un Ar lepnumu par saviem
tautastērpiem;
• Andris Kapusts – par Starptautiskā Folkloras festivāla Baltica 2012 pasākumu organizēšanu Ķekavas novadā un latviešu tautas
folkloras popularizēšanu Ķekavas novadā;
• Helēna Meija – par precizitāti un iedziļināšanos bibliotekāra darba procesā;
• Inga Biedriņa – par izcilu koncertu un
pasākumu organizēšanu (koris Kamēr...,
Gacho spēka tūre, Knīpas un knauķi, 1st
Baltic Tango Show, Armands Birkens un
Lorija Vuda, Labvēlīgais tips, Bermudu
divstūris, labdarības akcija sadarbībā ar
ziedot.lv, izrāde Līgavainis u. c.). Inga
Biedriņa 2012. gadā ir atzīta par populārāko ĶNKA darbinieku;
• Jānis Strazdiņš – par lieliskiem panākumiem darbā ar ansambli Jūti;
• Vita Timermane – par izcilu darbu un
gūtajiem panākumiem darbā ar tautas
deju ansambli Zīle;
• Sanda Zālamane – par īpašu un neaizmirstamu mirkļu radīšanu sadarbībā ar
fondu Viegli;
• Velga Kūkuma – par kvalitatīvu visu Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras organizēto pasākumu iemūžināšanu;
• Signe Kalēja – par saistošu un kvalitatīvu kultūras aģentūras organizēto pasākumu reklāmas materiālu radīšanu.
Velgas Kūkumas fotogrāfijas no pasākuma iespējams skatīties portāla ParKultūru.lv sadaļā
Galerijas.

Sanda Zālamane

Par to Ķekavas novada jaunieši kopā ar
vienaudžiem no Turcijas varēs pārliecināties pavasarī, kad no 4. līdz 10. martam Ķekavā norisināsies starptautiskā
jauniešu apmaiņas programma, kas
notiks, pateicoties Eiropas Savienības programmas Jaunatne darbībā
ietvaros apstiprinātajam Ķekavas
novada pašvaldības kultūras aģentūras projektam Fast Cinema (kopējais
finansējums 8702 euro).
Jauniešu apmaiņas projekta mērķis ir mazināt stereotipus un kultūru aizspriedumus, veicināt Eiropas pilsonības piederību, projekta ietvaros izveidojot filmu, kurā
uzsvars tiks likts uz savstarpēju, cilvēcisku
saprašanos, neraugoties uz kultūru dažādību. Filmas ideja – robežu pārkāpšana,
meklējot abu kultūru kopīgās un pretējās
iezīmes. Analizējot stereotipus un nacionālās īpatnības, atrast vienojošo.
Apmaiņas dalībniekiem būs iespēja veicināt savas radošuma izpausmes kultūras, precīzāk kino jomā, proti: būs iespēja
apgūt režijas, montāžas, aktieru, grima
mākslinieku iemaņas; veidot pašiem filmas scenāriju, izceļot savas kultūras neatkārtojamās īpatnības; apgūt darbu komandā un līdz šim nezināmas iemaņas;
veicināt jauniešu interesi izpausties kino
jomā un izpratni par kino kā kultūras
jomu, kurā cilvēki var saprasties neatkarīgi no tautības un nacionālās piederības,
kā arī veicināt iecietību un toleranci pret
atšķirīgiem viedokļiem.
Ceram, ka projekta ietvaros tapusī filma
būs lielisks materiāls, kas kalpos kā grūdiens arī projektā tieši neiesaistīto jauniešu iedrošināšanai un rosināšanai piedalīties ne tikai starptautiskos projektos, bet
arī vietējā mēroga pasākumos.
Reinis Zobens
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

16 Afiša
ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS
DOLES TAUTAS NAMS

Muzikāls uzvedums Viņš un viņa –
saksofonu duets Ilze Lejiņa un Freds Hormains (Latvija, Francija).
1. februārī plkst. 19
Biļetes: Ls 5, ar Drauga karti Ls 4, nopērkamas
kultūras informācijas centrā Liiba un Doles Tautas namā vienu stundu
pirmspasākuma.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA)
un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
10. februārī plkst. 16
sieviešu kora BALTA koncerts.
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Jauktā kora Zemdega un draugu koncerts Skan dziesma caur puteņiem!.
19. janvārī plkst. 16
Biļetes: Ls 1, nopērkamas pirms pasākuma; ar Drauga karti bez maksas.
Teātra izrāde Mēs un mūsu sieva.
Biļetes: Ls 4 – 5, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas kultūras informācijas
25. janvārī plkst. 19
centrā Liiba, Baložu pilsētas bibliotēkā un vienu stundu pirms izrādes
Baložu kultūras namā.
Filma Sapņu komanda 1935. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50, nopērkamas
26. janvārī plkst. 15
Baložu pilsētas bibliotēkā, kultūras informācijas centrā Liiba un vienu stundu pirms
kino seansa Baložu kultūras namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadejošanas koncerts Nāc nākdams, Metenīti,
16. februārī plkst. 18
daudz uz tevi gaidītāju: dancotāju, dziedātāju, pankūciņu ēdājiņu!
Biļetes: Ls 1, nopērkamas pirms pasākuma; ar Drauga karti bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
VPDK Savieši aicina uz koncertu Ziemas spelgonī kopā ar deju grupām Degsme,
19. janvārī plkst. 18
Janita, Mana Rotaļa un Katlakalns.
Biļetes: Ls 1, nopērkamas pirms pasākuma; ar Drauga karti bez maksas.
Filma Sapņu komanda 1935.
26. janvārī plkst. 12
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50 nopērkamas
Katlakalna Tautas namā un kultūras informācijas centrā Liiba.
Teātra improvizāciju vakars jauniešiem Uzdrīkstēšanās.
26. janvārī plkst. 18.30 Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,
nopērkamas Katlakalna Tautas namā pirms pasākuma.
IK Vecie draugi tikšanās Mīlestības dienas svinības.
9. februārī plkst. 12
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, kluba biedriem ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Dāmu klubiņa tikšanās Vārda spēks –
saruna ar ventiņu stāstnieci Līgu Reiteri.
27. janvārī plkst. 10.30
Biļetes: Ls 4, klubiņa dalībniecēm un ar Drauga karti Ls 3,
nopērkamas pirms pasākuma.
Teātra izrāde – pārpratumu komēdija Plīvurītis ar punktiņiem.
9. februārī plkst. 18
Biļetes: Ls 3–5, nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba, Biļešu paradīze un
Ķekavas kultūras namā vienu stundu pirms izrādes.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
Daugmales multifunkcionālajā centrā (DMC) koncerts Humorīgi muzikāls smējiens!
Pirmo reizi Latvijā dziedami horoskopi! Būs domugraudi, aforismi, dialogi u. c.
Piedalās Niks Matvējevs, Zigurds Neimanis, Guntis Pilsums, Bruno Libauers un dīdžejs
19. janvārī plkst. 21
Ando.
Biļetes: Ls 5, ar Drauga karti Ls 4, nopērkamas kultūras informācijas centrā Liiba,
Daugmales kultūras daļā Alpi un vienu stundu pirms pasākuma DMC.
20. janvārī plkst. 18
Visi aicināti Daugmales centrā pie barikāžu atmiņu ugunskura.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 25. janvārim
Izstāde Jaunieguvumi 2012.
Izglītojoša programma Barikāžu laiks. Apmeklētāju grupām lūgums pieteikties
Līdz 18. janvārim
iepriekš.
2. februārī plkst. 11
Personālizstādes Roberts Cinkuss atklāšana.
Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un
Ekspozīcijas muzejā
daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos saziņas līdzekļos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un
http://twitter.com/parkulturu un vietnē www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes
16.–31. janvārī
Pieminot Barikāžu dienas
Rūdolfa mantojums – 1. janvārī rakstniekam Rūdolfam Blaumanim 150
Sportosim ziemā
Minhauzena precības – 5. janvārī dramaturgam Mārtiņam Zīvertam 110
26. janvārī – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas (de iure) diena
Aktrise Ragārēs – 27. janvārī rakstniecei Ilzei Kalnārei 95
1.–15. februārī
“Uz lielu balli sanāca sveces, / Ai, kas par gaismu debesīs tecēs!” – 2. februārī Sveču diena
Es visu mūžu mīlējusi esmu – 7. februārī dzejniecei Ārijai Elksnei 85
Ceļojums uz zemes centru – 8. februārī Žilam Vernam 185
Esi drošs pasaules tīmeklī – 10. februārī – Pasaules drošākā interneta diena
Mīlu ļoti, ļoti – 14. februārī Valentīna diena
Tuvākajām kaimiņvalstīm neatkarības pasludināšanas gadadiena. Lietuvai – 16. februārī,
Igaunijai – 24. februārī
28. janvārī
Jauno grāmatu apskats
plkst. 18
1. februārī
Sveču diena – tradīcijas, sveču liešana
plkst. 14
februārī
Virtuālās lamatas – par drošību internetā. Tikšanās ar IT speciālistu
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
1.–15. februārī

Izstāde: Mīlestības diena

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes
16.– 19. janvārī
Rakstniecei Anitai Liepai – 85
19.– 23. janvārī
Barikāžu aizstāvju atceres diena
24.– 30. janvārī
Rakstniecei Ilzei Kalnārei jubileja
2.– 7. februārī
Sveču diena
7.–13. februārī
Angļu rakstniekam Čārlzam Dikensam – 200
13.–19. februārī
Valentīndiena – mīlestības diena
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes:
18.–31. janvārī
Rakstniecei Anitai Liepai – 85
3.–14. februārī
Valodniekam, tulkotājam E. Katajam – 90
7. –15. februārī
Dzejniecei Ārijai Elksnei – 85
16., 23. un
30. janvārī,
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
6. un 13. februārī
plkst. 10.30

Ķekavas Novads
2013. gada 15. janvāris

Meklējam dalībniekus!
Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras ES Mūžizglītības programmas Grundtvig
Mācību partnerības projekta Lifelong emotion – Learning through music ietvaros meklē
dalībniekus (vīriešus), kas būtu gatavi piedalīties šī projekta aktivitāšu īstenošanā.
Projekta virsmērķis – celt amatieru kultūras organizāciju kapacitāti, sniedzot pieaugušajiem izglītojamajiem jaunu apmācību pieredzi starpkultūru vidē, attīstot viņu prasmes un personisko izaugsmi, attīstīt vienotu Eiropas kultūras sajūtu caur tradicionālās mūzikas prizmu.
Projekta tiešā mērķa grupa ir amatieru kolektīvu (koru, vokālo ansambļu u. c.) pieaugušie
dalībnieki, mākslinieciskie un kolektīvu vadītāji kora mūzikas jomā.
Projekta aktivitātes paredz dalību divos pieredzes apmaiņas braucienos uz Horvātiju no
2013. gada 6. līdz 10. novembrim un Angliju 2014. gada aprīlī vai maijā (datumi tiks precizēti), kā arī aktīvu dalību mācību seminārā, kas notiks šī gada 20.–24. martā Ķekavā, un,
protams, arī visās pārējās ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs.
Pieredzes apmaiņas braucieni tiks apmaksāti no projekta budžeta, dalībnieku līdzfinansējums nav nepieciešams!
Prasības:
• dziedātprasme;
• vēlme gūt jaunu apmācību pieredzi starpkultūru vidē;
• vēlme apgūt trīs horvātu un trīs velsiešu skaņdarbus;
• aktīva līdzdalība projekta aktivitāšu īstenošanā;
• iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz Horvātiju un Angliju;
• par dalību projektā tiks slēgts brīvprātīgā darba līgums.
Pieteikumus dalībai projektā lūdzu sūtīt uz e-pastu reinis.zobens@kekava.lv līdz šī gada
31. janvārim, norādot dzimšanas gadu, kontaktinformāciju un pieredzi kordziedāšanā.
Dalībnieki tiks uzņemti atbilstoši spējām un prasmēm piedalīties projektā.
Plašāka informācija pa tālr. 29206474 (Reinis Zobens).

