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Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod sirdij mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi,
To citiem dāvināt varam.

Foto: Līva Benete

(K. Apšukrūma)

Smeliet gaismas un prieka mirkļus

Ziemassvētkos,

Taps pareizticīgo baznīca Baložos  3. lpp.

Foto: Līva Benete

Foto: deviantart.com

tveriet laimi, veiksmi un iespējas

Foto: māris ozoliņš
foto: Varis Eversons

Spieto sportojošās ģimenes  10. lpp.

Mīlestības paraugstundas  12. lpp.

Ķekavas novada pašvaldība

Lai sirdīs ielīst Ziemassvētku miers!
Foto: juris ķilkuts

Ķekavas ambulance paplašinās  5. lpp.

Jaunajā 2011. gadā!
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
(I. Ziedonis)

Ārā ir vakars, ziemas laiks, pūš auksti vēji, bet
iekšā ir siltums un svecīšu gaisma. Klāt Ziemassvētku laiks un tuvojas kārtējā gadu mija.
Šis ir laiks, kad gaidām Ziemsvētku brīnumu,
atskatāmies uz paveikto un plānojam nākamā gada
darbus.
Arī mēs, novada pašvaldība, izvērtējam paveikto.
Ir pagājis pirmais pilnais kalendārais gads, kopš
strādājam jaunizveidotajā Ķekavas novadā. Kāds
ir bijis šis gads? Varu teikt, gadu esam aizvadījuši
veiksmīgi. Pabeigti un iesākti vairāki vērienīgi projekti.
Darbu uzsākusi jaunā pirmskolas izglītības iestāde
Bitīte Katlakalnā, Baložos pabeigta daļa no jaunās
piebūves vidusskolai, izmantojot moduļu klases,
esam ieguvuši vairākas klašu telpas Pļavniekkalna sākumskolā un Ķekavas vidusskolā, sakārtota

sākumskolas ēka Ķekavā. Visā novada teritorijā ar
Eiropas Savienības līdzfinansējumu notiek ūdens un
kanalizācijas rekonstrukcijas darbi, būs jauna ūdens
attīrīšanas stacija Baložos un rekonstruēta stacija
Daugmalē, uzlabosies ūdens kvalitāte Baložos un
Katlakalnā, būs jaunas iespējas pieslēgties centralizētajai kanalizācijai vairākos ciemos un daudzi citi
uzlabojumi šo projektu ietvaros. Notiek darbs pie
iesākto objektu - skolas piebūves un sporta zāles celtniecības pabeigšanas Baložos un Daugmales
bērnudārza celtniecības pabeigšanas. Šogad būs pabeigts tehniski ekonomiskais pamatojums un finanšu
aprēķins jaunās Ķekavas sākumskolas celtniecībai,
lai nākamajā gadā varētu sākt tās celtniecību. Sakārtotas vairākas ielas un ceļi, ierīkots jauns ielu
apgaismojums. Iekārtoti iedzīvotāju apkalpošanas
centri Baložos, Ķekavā un Daugmalē. Ambulancē
izremontēti un atvērti jauni kabineti, vēl šogad darbu
sāks aptieka Valdlaučos. Ir daudz citu - lielāku un
mazāku padarītu darbu, kas uzlabo dzīvi.
Esmu pārliecināts, ka labās pārmaiņas mūsu
novadā pamanījuši daudzi.
Priecē, ka ir jaunas idejas un vēlmes, jo - ja to
nebūs, apstāsies virzība nākotnē, pazudīs ticība
un cerība.
Mēs šajā laikā esam izveidojuši un nostiprinā-

juši darboties spējīgu pārvaldi, spējam pieņemt uz
attīstību vērstus lēmumus, esam spējuši kvalitatīvi
apkalpot iedzīvotājus, pilnībā nodrošināt pašvaldības
pakalpojumus.
Šo gadu aizvadām ar padarīta darba sajūtu. Par
to gribu pateikt paldies visiem deputātiem un pašvaldības darbiniekiem. Paldies novada iedzīvotājiem
par sapratni un sadarbību.
Es apzinos arī to, ka ne visiem šis gads bijis
pietiekami veiksmīgs, ir nepiepildīti sapņi, nepadarīti darbi un ne vienmēr pilns galds, silta māja un
paēdusi ģimene.
Tomēr ir Ziemassvētku laiks - laiks, kad mēs dalāmies savā priekā un cenšamies palīdzēt saviem
līdzcilvēkiem kaut ar labu vārdu, siltu smaidu vai
mazu mīļu dāvaniņu.
Novēlu nepazaudēt cilvēcību, sirds siltumu, ticību, cerību un mīlestību. Lai katrā ģimenē ienāk
Ziemassvētku gaisma! Novēlu, lai katram sirdī ielīst
Ziemassvētku miers, lai Jūs varētu izjust savā sirdī
to dievišķo mīlestību, kuru mēs šajos svētkos pieminam. Lai tā piepilda Jūsu sirdis, lai tā vada Jūsu
gaitas, lai tā pavada Jūs visā nākamajā gadā! Priecīgus Ziemassvētkus visiem!
Roberts Jurķis,
Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs
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Dāvana,
kas domāta katram

Ziemassvētku laiks atkal dara savu. Tas liek cilvēkiem domāt par visu jaunā - svētku - gaismā. Vai nav
tā, ka tieši šis laiks paspilgtina gan labo, gan skumjo
mūsu dzīvē? Gribas iepriecināt vienam otru, pārsteigt,
apdāvināt, visu sapost, pašam kļūt labākam. Gaisā
virmo satraukums, tāda kā noslēpumainība, apslēptas
gaidas. Bet daudziem, īpaši vientuļiem, trūcīgiem vai
smagi slimiem cilvēkiem, ir grūti pielāgoties noskaņai
visapkārt. Un tikpat ļoti, kā bērni gaida dāvanas, arī mēs,
pieaugušie, taču vēlamies piedzīvot kādu īstu brīnumu.
Mēs visi. Un tie vientuļie, bezcerīgie patiesībā - visvairāk,
pat ja viņi to noliedz. Bet ir, ir kāda dāvana visiem! Kāds
noslēpums, ko iespējams no jauna atklāt!
Tas ir Jēzus, kura dzimšanas dienu svinam Ziemassvētkos! Toreiz Viņu nenācās nemaz tik viegli atrast,
jo Betlēme, kur Viņš dzima, nebija liela vai ievērojama
vieta. Tā kļuva populāra tikai vēlāk, no Evaņģēlija stāstiem. Jēzus jāmeklē arī tagad, jo Viņš ir mūsu acīm neredzams, zināmā mērā apslēpts. No otras puses - Dievs
sūtīja un sūta savu Dēlu pasaulē mums, cilvēkiem,
tātad vēlas, lai mēs Viņu sastopam. Vēl vairāk - Kristus
saka: „Es esmu pie jums līdz pasaules galam.” Un par
noskumušajiem Viņš saka: „Nāciet pie manis visi, kas
esat grūtsirdīgi, jo Es jūs gribu iepriecināt.”
Tad kur Viņu meklēt? Cilvēka ceļi pie Dieva mēdz
būt visdažādākie un pārsteidzošākie, taču visdrošākais un īsākais ved uz vietu, kur Dievs pats izvēlējies
mājot īpašā veidā - savā Baznīcā, draudzes vidū. Tur
gan vairs nav mazā Jēzus bērniņa, kādu to Betlēmē,
kūtiņā, silītē guļošu, atrada gani un Austrumu gudrie
un kā joprojām mēdz attēlot, bet prieks un līksmība
par Viņa dzimšanu un esamību ir tā pati, kas toreiz,
jo Viņš nācis izglābt pasauli, ikvienu no mums, kas
Viņam tuvojamies un atsaucamies. Tas ir kaut kas
neaptverami liels, dārgs un vērtīgs - no paša Dieva
dāvināts. Neapdalīsim sevi un dosimies saņemt ne
tikai, ko cilvēki sarūpējuši, bet arī, ko Dievs grib mums
dot. Turklāt ne tikai svētkos, bet arī citā laikā. Dievam
ir daudz, ko mums teikt, ko darīt pie mūsu dvēselēm.
To nevar paveikt viena Svētvakara laikā.
Novēlam šajos svētkos ikvienam saņemt kādu
pārsteiguma dāvanu ne tikai no cilvēkiem, bet arī no
Dieva. Neatkarīgi no mūsu stāvokļa sabiedrībā atrast
un atklāt no jauna savu Betlēmi, kur Kristum ienākt
un mājot!
Svētīgus Ziemassvētkus visiem Ķekavas novada
iedzīvotājiem!
Raivis Martinsons,
Doles – Ķekavas ev. lut. draudzes mācītājs.

Krišjānis Dambergs,

Rīgas Sv. Alberta un Ķekavas katoļu draudzes prāvests.

Ilārs Plūme,

Augsburgas ticības apliecības
Ķekavas luterāņu draudzes mācītājs.

Māris Ziemelis,

Katlakalna ev. lut. draudzes mācītājs.

Ķekavas novada Domes deputātu vēlējumi
Gads tuvojas noslēgumam, un katrs no mums izvērtē paveikto un pārdomā nākotnes ieceres. Mums šobrīd būtiskākais
ir darbs pie 2011. gada pašvaldības budžeta izveides.
Novada teritorija ir liela, un dažādās apdzīvotās vietās
parādās neizdarības agrāk uzsākto plānu un pilnā apjomā
neapgūto detaļplānojumu dēļ. Ļoti uztrauc neizbūvētie ceļi,
ielu apgaismojums, ūdens apgāde, attīrīšanas sistēmas. To
centīsimies risināt arī nākamajā gadā.
Priecē, ka šogad izveidojušās atklātas, uz sadarbību vērstas attiecības ar iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem.
Vēršoties pēc padoma un palīdzības, ar katru dienu cilvēki
mums uzticas arvien vairāk. Mūsu uzdevums - nepazaudēt
šo uzticību!
Decembris atnesis mums sniegu, pamazām jāpierod pie
temperatūras maiņas. Bet katra cilvēka sirdī un domās tuvojas
skaistie, vienmēr gaidītie Ziemassvētki un Jaunais gads.
Novēlu ikvienam gaišus Ziemassvētkus un laimīgu, radošu,
panākumiem bagātu 2011. gadu!

Ķekavas novada pašvaldības izdevums

ĶEKAVAS NOVADS

Reģistrācijas nr. 000702385
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore: Vineta Bērziņa
Redakcijas adrese: Ķekava,
Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV-2123
Tālrunis: 67935802, 26513292
E-pasta adrese: avize@kekava.lv
vai vineta.berzina@kekava.lv
Iespiests: SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala
Maketētājs: Roberts Jurkjāns
Tirāža: 14 500 eksemplāru
Ķekavas novada pašvaldības interneta
vietne: www.kekavasnovads.lv.
Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors.

Nu pasniegsim tad pretī rokas
Un dvēseles kā sveces iedegsim.
Lai gaišie svētki iestieg mīlas skavās,
Jo lielais skaistums pieder mirklim šim.
Slīd vakars balts - kā mākonis bez vēja,
Kā kaut kā nesasniegta ilgojums...
Bet sirds alkst veldzes neprātīgā dejā Ak, jaunā gadā jauns būs lidojums!
Gaišus, mierīgus, mīlestības apmirdzētus Ziemassvētkus!
Saglabāsim un lolosim sevi mīlestību, draudzību, sapratni
un prieku!
Lai Jaunais gads atnāk laimīgs, ražens un bagāts katrā
ģimenē, katra darba kolektīvā!

Juris Krūmiņš (Reģionu partija)

Igoris Malinauskas (LPP/LC)

Šajos Ziemassvētkos tieši Jums es novēlu piedzīvot mazus
un lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem
un mīļajiem, jo nav tik būtiski, ko mēs darām - mazas vai
lielas lietas, sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām
sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus - svarīgākais,
ka mēs to darām no sirds.

Lai deputātiem noteicošā loma viņu darbā nebūtu personīgā ieinteresētība, bet vēlētāju uzticētā atbildība! Respektēsim Baložu pilsētas iedzīvotāju vēlmi būt brīviem no Ķekavas
un Daugmales.

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus mērķus un
saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un tad
visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs
pašus un citus. Es ticu, ka, visiem kopā strādājot, mums
nākamais gads izvērtīsies vēl ražīgāks kā šis. Novēlu ikvienam no mums saglabāt brīnumsvecītes brīnumu un gaišumu
visu nākamo gadu!
Ivans Pihtovs (Saskaņas Centrs)

Zaķu gadā - Dzīvosim, Pasapņosim, Priecāsimies!
DZĪVOSIM, jo pati spožākā zvaigzne – Saule – nāk
atpakaļ un lēni, sprīdi pa sprīdim, bet ar katru dienu kļūst
gaišāk un siltāk!
PASAPŅOSIM, jo par to pagaidām nodokļi nav jāmaksā!
PRIECĀSIMIES, jo, protams, prieks šodien nav viegli
atrodams, taču dzīvi vēl esam!
Ne velti saka „Priecājies par dzīvi, kamēr tu dzīvo, jo
tu ilgi būsi miris!”
Nokratiet ziemas sastingumu un īgnumu, sasildiet Jaunajā
2011. gadā kādu sirdi ar mīļu vārdu vai labu darbu un
turieties pie dzīvesprieka!
Lai gads ir veiksmīgs, radošs un panākumiem bagāts gan
bērniem skolā, gan vecākiem viņu darba vietās, gan visiem
mums pašu galveno – labu veselību!
Arnolds Keisters,

Atbalstīsim kustību, kas drīz atsāksies, - par brīviem
Baložiem, jo piespiedu laulība nav nesusi vajadzīgo rezultātu,
kā to bija iecerējuši tautas nemīlētie Latvijas Saeimas politiķi.
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu visiem
novada ļaudīm!
Pēteris Geks

Visus apsveicu ar gaidāmajiem gaišajiem svētkiem –
Ziemassvētkiem un Jauno gadu!
Pagājušais gads kādam bija panākumu pilns un veiksmīgs, kādam nesekmīgs un veltīgs. Lai kā, mūsu novadā pērnais gads nebija tukšu solījumu un bezdarbības
gads, bet ievērojamiem un patiesiem iesākumiem pilns.
Protams, ka visu paveikt nepaspējām un ne viss uzreiz
izdevās, kā gribētos, bet mēs darīsim visu, lai veiksmīgie
un pareizie iesākumi turpinātu realizēties un veicinātu
jauno, labo un lietderīgo ideju rašanos, kas tiks realizētas
dzīvē!
Jaunajā gadā visiem novēlu veselību, mīlestību, veiksmi
visos labos darbos, prieku, laimi, daudz saules un siltuma. Novēlu būt strādīgiem un taisnīgiem, nelokāmiem un
prātīgiem, labsirdīgiem un atsaucīgiem, vairāk smaidīt,
priecāties bērniem, cienīt sirmgalvjus, dzīvot draudzībā
un saticībā.
Lai tuvinieku, radu un draugu mīlestība sasilda un
iepriecina jūsu sirdis visu nākamo 2011. gadu! Priecīgus
Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Decembrī dedzināt sāc

Latvijai un mums katram šis ir pārmaiņu laiks. Pēkšņo
un neparedzamo pārmaiņu posms, šķiet, ir aiz muguras, taču
vēl ir gana, ko mainīt.
Ziemassvētki ir pārdomu laiks. Es aicinu to izmantot,
lai sev domās uzzīmētu, kur savā ceļā jūs gribat atrasties
pēc gada: ko redzējuši, ko sapratuši, ko piedzīvojuši. Un
novēlu to nākamā gada laikā arī sasniegt! Vēlu sirsnīgus
un gaišus svētkus!
Juris Jerums (Vienotība)

Pirms iededz sveci egles zarā,

Dvēseles mieram un baltajam sniegam,
Kas ciemos pie Tevis nāk.
Un aizdedz skujas zariņu zaļo,
Lai smarža istabā kūp.
Aizdzenot projām ikdienu skaļo,
Lai rūpes pamazām drūp.
(Elmīra Matule)
Adventes laikā lai rimtāki kļūst darbi un domas!
Gada nogalē sniega baltumā krāsim spēku jaunam
pavasarim!
Līga Voldeka (Reģionu apvienība)

Ar piedošanu, sapratni,
Vēlu gaišus, priecīgus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā prātam netrūkst darba, dvēselei – miera,
sirdij – mīlestības!
Linda Danileviča (LPP/LC)

• Ķekavas iedzīvotājiem - saglabāt optimismu, neskatoties
uz skarbo realitāti par pašvaldības līdzekļu nevienmērīgu sadali
novada teritorijā!
• Pie varas esošās koalīcijas deputātiem - pārlieku nespiest
gāzi grīdā un neiedzīt novadu ilgstošos parādos, lai tikai pierādītu savu varēšanu pašlaik!
Valts Variks

Sagaidot Ziemassvētkus, vienmēr gribas aizdegt sveces,
klusējot iegrimt pārdomās un izlūgties piedošanu. Arī man
sveču gaismā rodas pārdomas par aizvadīto gadu. Ir ieguldīts
milzīgs darbs, izskatīti piedāvājumi un pat pieņemti lēmumi.
Tie bijuši formāli nepieciešami un daži pat nelietderīgi.
Pārdomās ieslīgstu par to, kas smeldz, par ko cīnījies,
bet neizcīnīji. Prieks par sen iesākto projektu – sporta
zāli Baložos un ietvi ar veloceliņu uz Baložiem. Žēl tik,
ka deputāti manī neieklausījās pavasarī, un tagad būs
jāpārmaksā 1,4 milj. eiro. Ja paklausītu, būtu veidots tāds
novada budžets, ka Baložu skolai un Daugmales bērnudārzam nauda atrastos bez kredītprocentiem un atsevišķu
darboņu peļņas, netiktu arī apdraudēta vai pat likvidēta
iecere par Ķekavas sākumskolas būvniecību.
Kavējoties šajās pārdomās, novēlu novadniekiem izturību,
nezaudējot savu vēsturisko identitāti, un kādreiz piedzīvot
Domi, kas ar nodokļu naudu saimniekotu kā ar savu, ja tā
nepārsniegtu minimālo algu.
Andis Adats

„Lai silti Ziemassvētki mīļu cilvēku lokā, lai laimīgs
Jaunais gads, lai vēlme sportot kopā ar ģimeni un draugiem!”
Lauma Žilko

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds Tas nezūd. Tas paliek un mirdz.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu, saticīgu,
mīlestības pilnu Jauno gadu!
Inārs Beļinskis

Viens otram labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzustu
No steigas pilnās pasaules.
Katram gadam ir savs svētvakars, savs baltais slieksnis,
aiz kura atstāt savas rūpes un bēdas par pagājušo un
domāt, cerēt, vēlēties rītdienai – nākamajam 2011. gadam
sev un saviem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem.
Priecīgus Ziemassvētkus un visu vēlmju piepildījumu
Jaunajā gadā saviem vēlētājiem, kolēģiem, novada iedzīvotājiem un viņu ģimenēm!
Edmunds Veispals (Jaunais laiks)

Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz:
Miers lai ir virs zemes,

Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar mīlestības dzirksteli!

• Baložu un Daugmales iedzīvotājiem - spēt
novērtēt to, ko bez novada izveides nekad nebūtu iespējams
īstenot ne Baložos, ne Daugmalē;

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim
Adventes vainagā četras sveces

Kolēģi, draugi un novadnieki!

Visiem novada iedzīvotājiem novēlu
Ziemassvētku laikā domāt tikai gaišas domas
un ticēt labajam! Sagaidot Jauno gadu, novēlu:

Maksims Volkovičs (Saskaņas Centrs)

(Kristīgi Demokrātiskā Savienība)

Oļegs Peļevins,

Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas
un Baložu Dievmātes Bogoļubskas ikonas
pareizticīgo draudzes pārzinis virspriesteris.

It visas sirdis šodien kaut ko gaida Vai jaunais gads ar labām ziņām steigs?

Šajā baltajā klusumā - brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...
Novēlu Jaunajā gadā veiksmi, izturību un veselību!
Ilgonis Leišavnieks (Vienotība)

Miers iekš katras sirds!
(Vensku Edvards)
Vienkāršība, neliekuļota atklātība, taisnības, patiesības
un atbildības sajūta, pienākuma apziņa – lūk, tikumi, kas
virza dzīvi augšup, padara to skaistu un tīkamu!
Arvīds Platpers
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Novadā viesojas Metropolīts Aleksandrs

Baložos, Purva ielā
2/4. Saskaņā ar minēto lēmumu tiks
iznomāta zeme ar
apbūves tiesībām
0,1129 m² platībā
reliģiskajai organizācijai Baložu Vissvētās
Dievmātes Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudze. Zemes
nomas līguma termiņš - 2021. gada
31. decembris.
Lai nodrošinātu Tiek parakstīts līgums par zemes gabala nomu pirmā pareizticīgā dievnasabiedrības līdzdalī- ma būvniecībai Baložos.
bu, lemjot par īpaši
svarīgiem vietējās nozīmes jautājumiem, viedokli par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Ķekavas novada Dome rīkoja publisko ap- Sinodes ieceri būvēt baznīcu Baložu pilsētā.
Vineta Bērziņa
spriešanu, aicinot iedzīvotājus izteikt savu
Foto: līva benete

26. novembrī Ķekavā viesojās Rīgas
un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, lai piedalītos līguma svinīgajā
parakstīšanā starp Ķekavas novada pašvaldību un Baložu Vissvētās Dievmātes
Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudzi
par zemes gabala nomu Baložu pilsētā
pirmā pareizticīgā dievnama celtniecībai
Ķekavas novadā.
Līgumu parakstīja Ķekavas novada
Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis un
Baložu Vissvētās Dievmātes Bogoļubskas
ikonas pareizticīgo draudzes virspriesteris
Oļegs Pļevins. Šajā nozīmīgajā brīdī piedalījās arī Doles–Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Raivis Martinsons.
Ķekavas novada Dome, izskatot Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes lūgumu
piešķirt zemesgabalu Dievnama celšanai,
atbalstīja ieceri būvēt pareizticīgo baznīcu

Godina labākos novada policistus

Labākie 2010. gada Ķekavas novada policijas darbinieki.
Pasākuma dalībniekus priecēja lieliskais
Ķekavas Mūzikas skolas pūtēju orķestris
diriģenta Kaspara Stankeviča vadībā, kā

arī pedagoģes Diānas Zandbergas virtuozā
klavierspēle.
Vineta Bērziņa

Plāno atsākt Baložu vidusskolas piebūves būvniecību
25. novembra Ķekavas novada Domes sēdē divpadsmit deputāti nolēma
Finanšu ministrijai lūgt atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa
pirmās kārtas būvniecības pabeigšanai.
Šobrīd pašvaldībām ir liegta iespēja
ņemt kredītus, bet, saskaņā ar Ministru
Kabineta noteikumiem iespējams uzņemties ilgtermiņa saistības, ja tiek saņemta
atļauja no finanšu ministra.
Lai pabeigtu būvniecības darbus, Ķekavas novada pašvaldība lūdza Latvijas Būvinženieru savienības sertificētos būvniecības speciālistus izvērtēt padarītos darbus,
kā arī noteikt darbu apjomus un izmaksas
būvniecības darbu pabeigšanai. Saskaņā
ar šo tāmi objekta būvdarbu pabeigšanai
nepieciešami ~2,9 milj. latu.
Pēc sertificēto būvniecības speciālistu
atzinuma, Ķekavas novada pašvaldība izsludināja konkursu būvdarbu pabeigšanai.
Tajā pieteicās viena firma – SIA Abora,
piedāvājot veikt Baložu vidusskolas pie-

būves un sporta kompleksa pirmās kārtas
būvdarbus par 2,4 milj. latiem (ieskaitot
PVN) un norādot kopējās izmaksas ar ilgtermiņa saistībām – 2,8 milj. latu apmērā.
Šajā gadījumā uzņēmējs objektā iegulda
10% pašu kapitāla un pārējo summu ņem
kredītā ar procenta likmi 5,5% gadā.
Ņemot vērā, ka SIA Abora konkursā
piedāvāja veikt darbus par 2,4 milj. latu,
kas ir mazāk, nekā plānoja Latvijas būvinženieru savienības sertificētie būvniecības
speciālisti, pašvaldības iepirkumu komisija
piedāvājumu novērtēja kā labu un korektu.
Pēc Domes sēdē saņemtā deputātu atbalsta, pašvaldība iesniedza visus nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijā
un gaida labvēlīgu lēmumu, lai pēc finanšu
ministra atļaujas saņemšanas varētu pabeigt vienu no Ķekavas novada pašvaldības lielajiem prioritārajiem objektiem.
Atgādinām, ka 2009. gada 25. maijā Baložu pilsētas dome par Baložu vidusskolas
piebūves un sporta kompleksa būvniecību
noslēdza līgumu ar SIA Merks, kas uzvarē-

Atkritumu
apsaimniekošana
būs dārgāka

Ķekavas novada Dome 25. novembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jauno maksu. No 2011. gada 1. janvāra
Ķekavas pagastā 1m³ atkritumu maksās
Ls 3,73 (neieskaitot PVN). Cenas pieaugums
rodas dabas resursu nodokļa paaugstinājuma dēļ, kas stājas spēkā ar nākamo gadu.
Saskaņā ar to Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, kuriem šos pakalpojumus nodrošina
SIA Veolia vides serviss, par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu līdzšinējo Ls 3,31 vietā būs
jāmaksā Ls 3,73 (neieskaitot PVN). Kā norāda
Veolia vides serviss, maksas palielinājumā iekļauta tikai izmaiņa attiecībā uz dabas resursu
nodokli atkritumu apglabāšanai SIA Getliņi Eko
atkritumu poligonā.
Starp Ķekavas novada pašvaldību un Veolia
vides servisu noslēgtais līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas pagastā
paredz – ja gadījumā likumdošanā tiek mainīti
nodokļi, sadzīves atkritumu izvešanas vai noglabāšanas tarifi, apsaimniekotājam atbilstoši
tam jāveic līgumā noteikto izmaksu pārrēķins.
Veolia vides servisa jaunais sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas tarifs apstiprināts
arī Rīgas rajona pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, kas atzinis maksas pieaugumu par pamatotu. Par cenu izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas firma rakstiski brīdinās visus
savus klientus.

Neatbalsta autoceļa A5
rekonstrukciju

Foto: vineta bērziņa

Atzīmējot Latvijas Policijas un Pašvaldības policijas gadadienu, 9. decembrī
Doles Tautas namā tika godināti Ķekavas novada labākie policijas darbinieki.
Ķekavas novada Domes atzinības rakstus par ieguldījumu novada sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā saņēma Ķekavas
novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Bomiņš, vecākā inspektore Ilze LiljeResne, inspektors Gints Podiņš, jaunākais
inspektors Mārtiņš Jankovskis, kārtībnieki
Reinis Meijers, Inguss Vāgners, Lauris
Jurķis un Aivis Ešenvalds.
Savukārt par labāko Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa
inspektoru atzīts Kārtības policijas nodaļas
inspektors kapteinis Rinalds Freimanis,
par labāko izmeklētāju - Kriminālpolicijas
nodaļas inspektore kapteine Evita Rajenko,
bet labākais operatīvais darbinieks - Kriminālpolicijas nodaļas inspektors leitnants
Dzintars Romanovs.

Dome lēma

ja konkursā ar piedāvājumu - 2,4 milj. latu.
Te gan jāpiemin, ka projektētāja sākotnējās izmaksas Baložu vidusskolas I kārtas
būvniecībai bija 7,6 milj. latu.
Neskatoties uz to, ka pašvaldībai nebija
šādu budžeta līdzekļu objekta būvdarbu
finansēšanai un iepirkumā piedāvātā līgumcena bija nesamērīgi zema, līgums tomēr
tika noslēgts. Baložu pilsētas Dome 2009.
gada budžetā šim mērķim bija paredzējusi
tikai 293 600 latus. Lielākā daļa būvniecības darbu tika apmaksāta no apvienotā Ķekavas novada pašvaldības budžeta. Tomēr,
konsolidējot visu triju apvienoto pašvaldību
budžetus, bija skaidrs - objekta pabeigšanai
pašvaldības budžeta līdzekļu nepietiek.
Lai gan līgumā bija iestrādāti nesamērīgi
lieli soda procenti par līguma pārtraukšanu,
SIA Merks pārrunu rezultātā ar pašvaldību
piekrita līguma pārtraukšanai. SIA Merks
un Ķekavas novada pašvaldība vienošanos par līguma pārtraukšanu parakstīja šī
gada 10. martā.
Astrīda Vītola

Ķekavas novada Dome 25. novembrī neatbalstīja plānoto autoceļa A5 Salaspils-Babīte
11,6 - 34,9 km posma rekonstrukciju, jo tajā
ietvertie piekļuves risinājumi neatbilst Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas
plānojumam.
Dome noteica, ka nepieciešams saglabāt
piekļuvi autoceļam A5 no pašvaldības ceļa
A7-Skujinieki-Mežs, jo tas ir vietējās nozīmes
maģistrālais ceļš, kas savieno valsts autoceļus
A5 un A7. Tāpat jāsaglabā piekļuve autoceļam
A5 no ceļa gar Daugavas-Misas kanālu, kas
savieno valsts autoceļus A5 un V6 (Ķekava –
Plakanciems).
Ar pilnu lēmuma saturu var iepazīties un
saņemt plašāku informāciju interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv vai Ķekavas novada
pašvaldībā, 35. kabinetā, tālrunis - 67847161.

Ziemassvētku eglīšu
tirdzniecības vietas

Ķekavas novada Dome 2010. gadā Ķekavas novadā noteikusi šādas Ziemassvētku
eglīšu tirdzniecības vietas:
 Baložos – laukumā pie ēkas, Purva ielā 2/4;
 Daugmalē – laukumā pie pasta ēkas;
 Katlakalnā – Pļavniekkalna ielā, laukumā,
iepretim Katlakalna Tautas namam;
 Ķekavā – laukumā pašvaldības īpašumā
Zentenes, autobusa galapieturā; Skolas ielā 2,
laukumā pie Doles Tautas nama;
 Titurgā – laukumā pie ēkas, Zaļā iela 5;
 Valdlaučos – laukumā pie ēkas, Valdlauči 5.
Ziemassvētku eglīšu tirdzniecības laiks - no
20. līdz 31. decembrim. Atsevišķas ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzamas pēc pašvaldības
nodevas nomaksas.
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Mājas (istabas) dzīvnieki ir
dzīvnieki, kuru cilvēks tur savam
priekam. No tiem populārākie - suņi un kaķi ir. Savukārt produktīvie (lauksaimniecības) dzīvnieki ir tie,
kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu
iegūšanai (piemēram, truši, kazas, vistas, pīles).
Mūsu valsts likumdošanā teikts – cilvēkam ir
morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos
aizsargāt, nevienam nav atļauts bez pamatota
iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes,
radīt ciešanas vai citādi kaitēt.
Īpašās prasības dzīvnieku turēšanai un audzēšanai konkrētai sugai nosaka dažādi detalizēti
labturības noteikumi, kā arī Dzīvnieku aizsardzības likums.
Dārzkopības sabiedrībās dzīvnieku turēšanas
prasības pārsvarā jau noteiktas sabiedrības statūtos, taču paplašinātā formā tās var izteikt biedru
sapulcē pieņemtajos sabiedrības iekšējos kārtību
noteikumos. Ja dārzkopības sabiedrībā nav noteikumi, tad jebkurš tā biedrs var ierosināt izstrādāt
šādus noteikumus, kuros uzrāda atļauto turēšanā
dzīvnieku sugu, skaitu, īpašnieku (valdītāju) pienākumus un apkārtējo kaimiņu tiesības.
Ķekavas novadā ir pieņemti saistošie noteikumi
par suņu un kaķu turēšanas nodevu, kas nosaka,
ka dzīvnieku īpašnieki maksā divus latus par vienu
suni gadā un vienu latu - par vienu kaķi gadā. No
nodevas samaksas atbrīvoti lauku mājsaimniecībās
turēto suņu īpašnieki.
Kontroli par nebrīvē audzētu dzīvnieku aizsardzību un labturības noteikumu ievērošanu veic
Pārtikas un veterinārais dienests (uzticības tālrunis – automātiskais atbildētājs 67027402), novada Pašvaldības policija, kā arī var tikt piesaistītas
sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.
Bet vislabāk būtu ar kaimiņu izrunāties un vienoties
mierīgā ceļā.

Godam nes Ķekavas
vārdu pasaulē

Ķekavas Mākslas skolas 15. jubilejas gads
ir nozīmīgs notikums novada un arī republikas
mērogā, jo Latvijas un Ķekavas vārdu pasaulē
aiznesuši mūsu audzēkņu un skolotāju radītie
kopdarbi.
Audzēkņu darbi pēdējo trīs gadu laikā piedalījušies lielos nozīmīgos starptautiskos konkursos
Japānā, Taivānā, Francijā, Vācijā, Čehijā, Somijā,
Azerbaidžānā, Igaunijā un tepat Latvijā.
Nesen noslēdzās 41. Starptautiskais skolēnu
mākslas darbu konkurss Taivānā, kur piedalījās
53 pasaules valstis ar vairāk nekā desmit tūkstošiem darbu. Ķekavas Mākslas skolas četras audzēknes šajā konkursā saņēma atzinības balvas,
bet Kristiāna Zepa (skolotāja Ilona Korņilko) ieguva
zelta godalgu. Savukārt decembrī X Starptautiskajā
konkursā Latvijā Es dzīvoju pie jūras divas 3. vietas
ieguva Aleksandrs Krasnovs (skolotāja Linda Auziņa) un Krista Raudive (skolotāja Liene Ratnika).
Kopējā starptautisko konkursu godalgu bilance trīs gados: trīs zelta, divas sudraba, septiņas
bronzas medaļas un 46 atzinības balvas. Tas ir
visa skolas kolektīva mērķtiecīga un metodiska
ikdienas darba rezultāts.
Inga Zālīte-Cērūze

cauruļvadu garums pārsniegs 20 km.
Tāpat Katlakalna ciematā tiks izbūvēta jauna
atdzelžošanas stacija un
ielu ūdensvada tīkli vairāk nekā 6 km garumā.
Šobrīd
pabeigtas
iepirkuma procedūras
un noslēgti līgumi par
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu, kā arī projekta
mazās komponentes –
Asteru ielas Katlakalnā Katlakalnā, Asteru ielā jau pilnā sparā rit būvdarbi.
ūdensvada un kanalizāsniedz Eiropas Savienība, 5% - Ķekavas
cijas tīklu būvniecība.
Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā novada pašvaldība un Ķekavas nami.
Juris Firsts
trīs miljoni latu, no tiem 95% finansējuma

Novembrī svinīgā pasākumā Tukumā
15 novadu pašvaldības no Kurzemes,
Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem
skolēnu pārvadāšanai saņēma 21 Mercedes-Benz Intouro autobusu.
Ķekavas novada pašvaldība saņēma vienu
autobusu, kas, sākot ar decembri, uz skolu
ved novada bērnus maršrutā Ķekava-Dzērumi.
Pašvaldība skolēnu pārvadāšanai desmit maršrutos kopumā izmanto deviņus autobusus.
Jaunie autobusi skolēnu pārvadāšanai iegādāti Latvijas–Šveices sadarbības programmas
līdzfinansētā projekta Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus
ietvaros, ko administrē Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.
Projekta ietvaros pa diviem autobusiem
saņēma Priekules, Talsu, Ventspils, Auces,

Jelgavas un Bauskas
novadu pašvaldības, pa
vienam - Engures, Tukuma, Ķekavas, Durbes,
Nīcas, Saldus, Dobeles,
Tērvetes un Rundāles
novadu pašvaldības.
Autobusos paredzētas
40 sēdvietas un 41 stāvvieta. Viena autobusa
cena ~137 000 latu, tostarp, pašvaldības līdzfinansējums - 14 000 latu.
Svinīgajā autobusu Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji, saņemot jauno autobusu
saņemšanas pasāku- skolēnu pārvadāšanai.
mā piedalījās Šveices
sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja ministrijas, SIA Domenikss, Tukuma novada
Kristīna Grīdere, Valsts Reģionālās attīstības domes un pārējo novadu pašvaldību pārstāvji.
Andris Jēkabsons
aģentūras direktors Māris Krastiņš, Finanšu

Foto: Jānis Freibergs

Atbild Arnolds Keisters,
Īpašumu lietu komitejas
vadītājs:

SIA Ķekavas nami, Ķekavas novada
pašvaldība un Vides ministrija parakstījušas trīspusēju līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta
Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā II fāze
īstenošanu no 2010. līdz 2013. gadam.
Projekta galvenie mērķi – samazināt
notekūdeņu piesārņojumu Daugavas upē,
nodrošināt ūdensapgādes un centralizētas
kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību un uzlabot pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti ielu kanalizācijas notekūdeņu cauruļvadu tīkli un sūkņu
stacijas Katlakalna, Odukalna un Vimbukroga
ciematos, kā arī kanalizācijas spiedvads līdz
ciematam Ziedonis. Visi kanalizācijas tīkli tiks
pieslēgti jau projekta pirmajā kārtā izbūvētajam kanalizācijas spiedvadam. Kopējais

Jauns autobuss skolēnu pārvadāšanai

Foto: līva benete

Foto: Juris Ķilkuts

Vai dārzkopības sabiedrībās
zemesgabala īpašnieks
var turēt dzīvniekus un kādi
noteikumi to regulē?

Top jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli

Piedalās izstādē Šauļos
Lai iepazīstinātu un ieinteresētu ārvalstu
pārstāvjus par Ķekavas novada pašvaldību,
uzņēmējdarbību, tūrisma iespējām un iegūtu jaunus sadarbības partnerus, Tūrisma
informācijas centrs, novada pašvaldība un
uzņēmēji no 25. līdz 27. novembrim piedalījās izstādē Šauļi 2010 Lietuvā.
„Mūsu stends bija viens no apmeklētākajiem
un vizuāli pārdomātākajiem stendiem izstādē.
Esam pastāstījuši interesentiem par mūsu piedāvājumu, kā arī ieguvuši ļoti daudz vērtīgu
sadarbības kontaktu, galvenokārt, ar ārvalstu
uzņēmējiem,” ar izstādē gūtajiem iespaidiem
dalās pašvaldības pārstāve Ginta Logina.
Lai gan dalībai šajā izstādē Tūrisma informācijas centrs uzrunāja daudzus novada
uzņēmējus, atsaucās tikai daži aktīvākie - kon-

ditorejas fabrika Mario,
uzņēmums Īstās Jāņa
ziepes un Daugmales
keramiķi Inta un Laimonis Radziņi.
Ņemot vērā līdzšinējo
pieredzi, G.Logina aicina
pašus uzņēmējus būt atsaucīgākiem un izmantot
pašvaldības piedāvātās
iespējas savas uzņēmējdarbības attīstīšanā.
Ķekavas novada pašvaldības stends izstādē izraisīja lielu
Izstādē Šauļi 2010 apmeklētāju interesi.
piedalījās gan Lietuvas,
gan citu ārvalstu, piemēram, Francijas, Poli- pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums ar
jas pašvaldības, tūrismu informācijas centri, Ķekavas novada pašvaldību.
Vineta Bērziņa
uzņēmēji un to nozaru organizācijas. Šauļu
publicitātes foto

Iedzīvotāji jautā

Satiksmes ierobežojumi uz novada ceļiem
Lai novērstu autoceļu bojājumus ziemas laika apstākļu dēļ, Ķekavas novada
Dome līdz 2011. gada 31. martam noteikusi svara ierobežojumus uz vairākiem
Ķekavas un Daugmales pagastu ceļiem.

Informāciju par pašvaldības ceļiem, pa
kuriem visā to garumā aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 un 7 tonnām
kustība, var iegūt interneta vietnē kekavasnovads.lv. sadaļā Drošība.

Lai saņemtu iebraukšanas atļauju svara
ierobežojumu zīmju darbības zonā, nepieciešams Ķekavas novada pašvaldības
izpilddirektoram Andim Damlicam adresēts
iesniegums, tajā norādot braucienu mērķi,
adresi un nepieciešamības pamatojumu.
Māris Belovs
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Jaunas aktīvās atpūtas iespējas novadā

Iedzīvotāju vēlējumi

Metālapstrādes darbnīca

Projekta Publiski pieejamas metālapstrādes
darbnīcas izveide Ķekavā iesniedzējs ir Daugavas zvejnieku biedrība. Tā mērķis - izveidot
Ķekavā publiski pieejamu metālapstrādes darbnīcu. Projekta ietvaros iegādāti nepieciešamie
darbarīki, metināmais aparāts, veikti elektroinstalācijas darbi.
Jaunizveidotajā pašapkalpošanās metālapstrādes darbnīcā Ķekavā, Rīgas ielā 105c, Daugavas
zvejnieku biedrība aicina iedzīvotājus bez maksas
izmantot metālapstrādes iekārtu iespējas. Interesentiem tikai jābūt saviem izejmateriāliem. Par
laiku var vienoties pa tālruni 29493383, (Edvīns).

Vienoti ar dabu

Projektu Vienoti ar dabu, kura mērķis bija izveidot sabiedrībai pieejamu bērnu un jauniešu aktīvās
atpūtas vietu, īstenoja zemnieku saimniecība Valmoniras. Tika uzstādīti āra trenažieri, bērnu rotaļu
elements ar šūpolēm un slīdkalniņu, tuneli, kā arī
iegādātas divas kanoe laivas ar airiem un glābšanas vestes. Ikviens, kurš vēlas saturīgi pavadīt
brīvo laiku brīvā dabā, skaistā un sakoptā zemnieku sētā, tiek laipni gaidīts Valmonirās, iepriekš
sazinoties un saskaņojot laikus ar saimniecības
īpašnieku Ilgvaru, tālrunis - 29249444.

Ķekavas skaņa

Lai varētu iegādāties
apskaņošanas aprīkojumu sporta sacensībām
un treniņiem, projektu
Ķekava skaņa realizēja biedrība futbola skola
Metta. Projekta ietvaros
iegādāta apskaņošanas
aparatūra – skandas, pastiprinātājs, priekšpastiprinātājs, statīvi un pults, ko
varēs izmantot arī ikviens
interesents.

Ceļojums pa
Ķekavas novadu

Ko Jūs novēlat
līdzcilvēkiem
Ziemassvētkos?
Arkādijs: „Saviem novadniekiem, galvenokārt, novēlu, lai viņiem būtu darbs. Jo
tas ir galvenais - ja ir darbs,
tad ir iztika mājās.”

Foto: No biedrības Aste gredzenā arhīva

Biedrība Partnerība Daugavkrasts aicina
iedzīvotājus izmantot jaunās aktīvās atpūtas iespējas Ķekavas novadā, kas radušās,
īstenojot vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus.

Bērni kopā ar biedrības Aste gredzenā mīļajiem kompanjoniem gatavi
Ķekavas novada paš- doties sniegainā izbraukumā.
valdība projekta Ceļojums
Ķekavas novadā ietvaros izveidojusi vienotu in- dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, ieteraktīvo karšu sistēmu un izvietojusi Ķekavas dzīvotāju vidū popularizējot un veidojot pozitīvu
novadā informatīvās norādes zīmes un vides attieksmi un izpratni par veselīgu un harmonisku
stendu ar Ķekavas novada karti. Projekta rezultā- dzīves veidu kopā ar saviem mājas mīluļiem –
tā iegādāta interaktīvā karšu sistēma JS Baltija 2, suņiem, kā arī inovatīvā veidā risinot problēmas,
GPS moduļi, drukātas, augstas detalizācijas Ķe- kas saistītas ar iedzīvotāju veselības uzlabošanu.
kavas novada kartes, kā arī uzstādītas norāžu Projekta ietvaros iegādāti divriteņi, suņu kamazīmes un viens vides stends.
nas, trejritenis (tricikls), suņu pajūgu aprīkojums
un āra nojumes.
Iedzīvotāji, kuri vēlas piedalīties biedrīVienoti ar dabu atpūtā un sportā
Projekta Vienoti ar dabu atpūtā un sportā bas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos, tiek
iesniedzējs ir biedrība Aste gredzenā. Tā mēr- laipni gaidīti ciemos! Pieteikties pa e-pastu:
ķis – radīt materiāli tehnisko bāzi un apstākļus aste.gredzena@inbox.lv.
Māris Belovs
veselīgai brīvā laika pavadīšanai kopā ar ģimeni,

Ķekavas ambulance paplašinās
blakus esošajā aptiekā.
Lai, gaidot dakteres,
mazos slimniekus iepriecinātu ar krāsainiem
zīmējumiem, Ķekavas
Mākslas skola plāno apgleznot vienu no uzgaidāmās telpas sienām.
Pēc D. Āboltiņas
teiktā, jauno telpu remontdarbiem un labiekārtošanai izlietoti vairāk nekā 10 000 latu. Atklājot jaunās Ķekavas ambulances telpas, svinīgi tiek pārgriezta lenta.
Foto: līva benete

17. novembrī Ķekavas novada pašvaldības aģentūra Ķekavas ambulance
svinīgi atklāja jaunās telpas, kurās pacientus pieņem trīs ģimenes ārstes Daiga Āboltiņa, Biruta Sedliņa un Rudīte
Iesalniece.
Kā stāsta Ķekavas ambulances vadītāja,
ģimenes ārste Daiga Āboltiņa, jauno telpu
pirmajā stāvā mājvietu raduši tie ģimenes
ārsti, kuru pacientu vidū lielākoties ir bērni.
Līdz ar patīkamajām izmaiņām, viņasprāt, tiks mazināta slimo bērnu uzturēšanās iespēja sasirgušo pieaugušo
vidū, kā arī tiks nodrošināts ērtāks ārstu
apmeklējums.
Domājot par pacientu, jo īpaši – bērnu,
vajadzībām, jaunajās telpās izveidots arī
spēļu stūrītis, zīdaiņu pārtinamais galds, tāpat ir iespēja, neizejot ārpus telpām, nokļūt

Kā sazvanīt?
 Ķekavas ambulances reģistratūra –
tālr. 67813040;
 ģimenes ārste D. Āboltiņa –
tālr. 67813020;  

 ģimenes ārste B. Sedliņa –
tālr. 67813021;   
 ģimenes ārste R. Iesalniece –
tālr. 67813022.  
Vineta Bērziņa

Jauna ģimenes ārsta prakse novadā
akūtu saslimšanu gadījumā, kā arī uz dažādām manipulācijām pie
sevis aicina kā mazos,
tā lielos pacientus.
Doktorātā pieņem
sertificēta ģimenes ārste Rasa Dauškane,
kura jau septīto gadu
praktizē savā profesijā
un aprūpē gan bērnus,
gan pieaugušos.
Līva Benete Novada iedzīvotājiem paplašinājies ģimenes ārstu pakalpojumu klāsts.
Foto: ginta logina

Novembra vidū atklājot jaunu ģimenes
ārsta praksi Ķekavā, novada iedzīvotājiem
paplašinājušās primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas.
Rasas Dauškanes ģimenes ārsta prakse
SIA R.D. doktorāts atrodas tirdzniecības
centra Liiba otrajā stāvā. Prakses atklāšanā laba vēlējumus turpmākajā darbā
teica Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš un Ķekavas
ambulances vadītāja Daiga Āboltiņa.
Doktorāta medicīniskais personāls uz
profilaktiskajām apskatēm, vakcināciju,

Iraīda: „Gaišus un cerīgus
Ziemassvētkus! Lai piepildās viss, ko cilvēki vēlas.
Lai mūsu valstī visiem kļūtu
labāka dzīve. Lai prieks un gaišums
visiem mājo dvēselēs!”
Deivids: „No sirds vēlu,
lai visi Ziemassvētkus pavada kopā ar savām ģimenēm
un lai paši svētki ir jauki, sirsnīgi un priecīgi.”
Edgars: „Vēlu visiem veselību, tā ir pati svarīgākā,
pārējo var nopelnīt un sagādāt. Veselību nevar nopirkt
ne par kādu naudu.”
Nadežda: „Lai visi šos
svētkus svinētu ģimenes
lokā. Lai visiem būtu veselība, laime, dāvaniņas, lai
nebūtu materiāla rakstura problēmu!
Gribētu, lai visiem viss būtu kārtībā!”
Inta: „Uzturēt možu garu
un labu veselību, lai visiem
būtu prieks sirdī. Sirsnībā,
mīlestībā un ģimenes lokā
sagaidīt Jauno - 2011. gadu!”
Natālija: „Visu to labāko
un jaukāko. Lai visiem viss
izdodas un visi ir laimīgi!
Lai ikdienā biežāk ir par ko
smaidīt un priecāties!”
Megija: „Svarīgākais – lai
visi brīvdienas pavada kopā
ar ģimeni. Lai svētki ir sirsnības un saticības pilni!”
Viktors: „Es novēlu mīlestību pret visiem līdzcilvēkiem, jo jāmīl ir ne tikai
tuvākie, bet arī visi pārējie cilvēki, ar kuriem sastopamies
ikdienā. Vienlīdzību - lai neviens nejustos mazvērtīgāks par otru. Godīgumu - gan no valdības puses, gan
vienam pret otru. Brīvību - dzīvot
harmonijā ar sevi un apkārtējiem. Un,
protams, laimi.”
Teksts un foto:
Krista Blaževiča
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Īsumā
Diskutē
par tūrisma attīstību

Lai informētu tūrisma uzņēmējus un interesentus par tūrisma aktualitātēm, jaunievedumiem, projektiem un kvalitātes prasībām,
29. novembrī norisinājās Ķekavas novada
tūrisma attīstības seminārs, kurā piedalījās
uzņēmēji, pašvaldību, nevalstisko organizāciju
pārstāvji, studenti un citi interesenti.
Semināra apmeklētāji diskutēja ar lektoru Juri
Smaļinski par putnu un dažādu sēņu izpēti, to pielietojumu tūrisma piedāvājuma klāstā. Šī informācija izraisīja lielu klātesošo interesi, jo jauniegūtās
zināšanas lieti noderēs, lai radoši papildinātu savu
tūrisma piedāvājumu. Tika spriests par tūrismu
produktu – dabas stihijām, kas interesē ekstrēmā
tūrisma mīļotājus.
Dalībnieki diskutēja arī par lauku tūrisma dažādošanas iespējām atbilstoši Latvijas ekonomiskajai
situācijai, par tādiem svarīgiem tūrisma aspektiem
kā attieksme, cena, maksimālais piedāvājumu
klāsts, sadarbība ar citiem tūrisma profesionāļiem.
Pēc Ķekavas novada Tūrisma informācijas
centra (TIC) pētījumiem, tūristu vidū audzis pieprasījums pēc kempingiem, kuru tuvākajā apkārtnē ir ļoti maz. Pateicoties šim semināram un
lektorei Neldai Sniedzei no Latvijas Kempingu
asociācijas un dažiem uzņēmīgiem novada iedzīvotājiem, kempingi ar laiku tiks izveidoti arī
Ķekavas novadā.
Plašu rezonansi guva plānotais Ķekavas novada pašvaldības starpvalstu sadarbības projekts
VIA Ķekava, kurā izteica vēlmi piedalīties daudzu
pašvaldību pārstāvji.
Atzinīgi novērtēta Ķekavas novada TIC darbība, jo tikai semināra laikā atklājās, ka centrā bija
ieradušies slepenie apmeklētāji ar mērķi novērtēt
centra atbilstību visiem kritērijiem. Vienīgais aizrādījums - tūrisma kartes trūkums, kas šobrīd
jau novērsts.
Seminārā uzstājās pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldības, Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra,
Latvijas Kultūras koledžas Tūrisma programmas
asociācijas Lauku ceļotājs, Zemgales tūrisma
asociācijas un Vidzemes augstskolas.
Ar semināra prezentācijām var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv tūrisma
jaunumos.
Karīna Saveļjeva

Nodarbībās izzina sevi

Decembrī noslēdzās divu mēnešu ilgais
nodarbību cikls sievietēm par stila izjūtu, sievietes tēlu un būtību, attiecībām ar bērniem
un pašapziņas paaugstināšanu.
Nodarbības notika Baložu vidusskolā un Ķekavas kultūras namā, tās apmeklēja vairāk nekā
divdesmit dažāda vecuma sieviešu, kuras uzklausīja pieredzējušo psihologu – Daces Bērziņas un
Ivetas Aunītes, kā arī stila konsultantes Maijas
Burjānes ieteikumus.
Lekciju laikā novadnieces apguva personības
un pašapziņas izaugsmei būtiskas lietas, piemēram, kā attīstīt stila izjūtu, kā izvēlēties aksesuārus tērpam, kā veidot attiecības ar bērniem, kā
līdzsvarot sievietes dažādās lomas.
Nodarbību noslēgumā dalībnieces izteica patiesu gandarījumu par iespēju paplašināt savu
redzesloku un pabūt kopā ar domubiedriem, izsakot cerību, ka šādas nodarbības novadā varētu
notikt arī turpmāk.
Kopš novada izveides tas ir pirmais šāda veida
nodarbību cikls sievietēm, ko organizējusi Ķekavas novada pašvaldība.
Aija Āre

Par jauniešu lomu pašvaldībā

Lai diskutētu par jauniešu iesaistīšanos
pašvaldības darbā, seši Ķekavas novada
vidusskolēni novembrī piedalījās starptautiskajā seminārā Domā globāli, darbojies
lokāli: Jauno pilsoņu iesaistīšanās pašvaldību darbībā, kas notika Spānijā.
No Ķekavas novada tajā piedalījās Ķekavas
novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājas
vietniece, delegācijas vadītāja Linda Zaķe, skolēni no Ķekavas vidusskolas - Jānis Rāviņš,
Rūdolfs Priede, Evelīna Valeiņa, Vivita Priede
un no Baložu vidusskolas – Edgars Buka un
Viktorija Vogina.
Seminārā pārstāvēto valstu delegācijas prezentēja jauniešu aktivitātes savā pašvaldībā,
kā arī strādāja jauktās darba grupās, meklējot
dažādus risinājumus un iespējas jauniešu sadarbībai un motivēšanai iesaistīties pašvaldības
lēmumu pieņemšanas procesos.
Stāstot par iegūto starptautisko pieredzi, Ķekavas novada pašvaldības pārstāve L. Zaķe
atzīst: „Šajā seminārā guvām apliecinājumu
tam, ka Eiropā jauniešu jautājumi un viņu iesaistīšana vietējā pašpārvaldē ir ļoti būtiska.
Šai lietai tiek pievērsta liela vērība un sniegts
finansiāls atbalsts jauniešu organizācijām. Arī
Latvija, tostarp, Ķekavas novads, šajā jautājumā virzās un attīstās pareizā virzienā, tikai atšķiras attīstības temps un finansiālais atbalsts.”
Zaķe min dažus labās prakses piemērus
Eiropā - Norvēģijā izveidots labs mehānisms

jauniešu ideju realizācijai un viņu iesaistīšanai
pašvaldības darbā. Tur
pašvaldībās darbojas
Jauniešu padomes, kas
par darbu saņem samaksu. Savukārt Spānijā
pašvaldībā strādā konkrēts speciālists jauniešu
jautājumos, bet reģionā
izveidota atsevišķa aģentūra, kas rūpējas par
jauniešu iesaistīšanu
projektos.
„Samaksas jautājums,
manuprāt, ir būtiskākā
mūsu atšķirība no citu Semināra dalībnieki pie Algeciras ostas pārvaldes Spānijā.
valstu jauniešiem, jo
mūsējie to dara idejas un entuziasma vārdā, mumu pieņemšanas procesā, aktīvi piedalīties
taču mums tomēr būtu jādomā, kā jauniešus pašvaldības sabiedriskajā dzīvē.
Kopumā programmā iesaistījušās divas pašmotivēt turpināt ar savām idejām iesaistīties
pašvaldības darbā un sabiedriskajā dzīvē,” valdības no Latvijas - Ķekavas un Salaspils
norāda L. Zaķe. Viņa izsaka gandarījumu par novadi - un pa divām pašvaldībām no Spāninovada Domes vadības un deputātu sapratni, jas un Norvēģijas. Ķekavas novada delegācijai
esot atvērtiem šī jautājuma attīstīšanā novadā 70% ceļa izdevumu uz šo pasākumu sedza
un uztverot jauniešus kā līdzvērtīgus pašval- Eiropas Komisija, 30% - novada pašvaldība.
Vineta Bērziņa
dības politikas veidotājus.
Šis starptautiskais projekts noritēja Eiropas
Komisijas programmas Jaunatne darbībā ietvaros, kura mērķis - motivēt jauniešus ar idejām
iesaistīties vietējās pašvaldības darbā un lē-

APSTIPRINĀTS ar Ķekavas novada Domes 2010. gada 28. oktobra sēdes Lēmumu 6. § 602. (Protokols Nr. 19)
Saistošie noteikumi Nr. 38/2010

Grozījumi 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2010
Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Publisko aģentūras likuma 17. panta otro un ceturto daļu
I Projekta nepieciešamības pamatojums
Izdarīt 2010. gada 25. februāra saistošajos
1. Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepie- Nepieciešams precizēt atlaižu piemērošanas kārtību sporta zāles nomai un maksai par
noteikumos Par Ķekavas novada pašvaldības
ciešami saistošie noteikumi
tās izmantošanu.
sporta aģentūras sniegto publisko maksas
Saistošie noteikumi Nr. 10/2010 Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras
2. Pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības
pakalpojumu cenrādi (Protokols Nr. 6, 8.§,
skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi nosaka maksu par sporta zāles izmantošanu, inventāru nomu, maksu par sporta sacensību apmeklējumu un dalības maksu
nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto
8.1.p.) šādus grozījumus:
sacensībās.
problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad
1. 1.6. punktu izteikt šādā redakcijā:
skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma
„Bērniem līdz 18 gadiem (studentiem, penneesamība
II Īss projekta satura izklāsts
sionāriem uzrādot apliecības)”;
1. Atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem Likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punkts paredz pašvaldības
2. 3.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus tiesības izdot saistošos noteikumus citos likumos un Ministru kabineta noteikumos
„Ķekavas sporta kluba sporta zāles noparedzētos jautājumos.
mas maksas atlaidi 100% apmērā piemēro
Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes
Ķekavas novada izglītības iestāžu mācību
apstiprinātu cenrādi. Savukārt šā paša likuma 17. panta ceturtajā daļā noteikts, ka šos
procesa nodrošināšanai un Ķekavas novada
pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
iedzīvotāju sporta interešu grupām. Pietei2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidGrozījumos paredzēts, ka Ķekavas novada izglītības iestādēm to mācību procesa norojums
drošināšanai, kā arī Ķekavas novada sporta interešu grupām var tikt piemērota atlaide,
kumā Ķekavas novada pašvaldības sporta
nomājot Ķekavas sporta zāli.
aģentūrai norāda sporta zāles izmantošanas
3. Aprakstoša informācija par saistošo noteikumu
Grozījumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada izglītības iestādēm to mācību procesa
laiku, mērķi un dalībnieku skaitu. Pieteikubūtību, galvenajiem nosacījumiem
nodrošināšanai, kā arī Ķekavas novada sporta interešu grupām piešķirama atlaide Ķemu par laika periodu no 1. septembra līdz
kavas sporta zāles nomas maksai.
III Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
30. decembrim iesniedz līdz 20. augustam.
1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, pēc iespējas norādot konkrētus
Nav
Pieteikumu par laika periodu no 1. janvāra līdz
aprēķinus
30. augustam iesniedz līdz 30. decembrim.”;
2. Informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu Nav
3. svītrot 3.5. punktu;
saistošo noteikumu izpildi
IV Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4. uzskatīt līdzšinējo 3.6. punktu par
1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņi un sporta interešu grupas.
3.5. punktu.
tiesiskais regulējums
Domes priekšsēdētājs R. Jurķis
Ķekavas novada izglītības iestādes to mācību procesa nodrošināšanai, kā arī Ķekavas
2. Raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais
Pielikums Nr. 2
Ķekavas novada Domes
2010. gada 28. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 38/2010
Saistošo noteikumu
Grozījumi 2010. gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 10/2010
Par Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūras sniegto publisko
maksas pakalpojumu cenrādi
paskaidrojuma raksts 

1.
2.

1.
2.
3.

regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par novada sporta interešu grupas varēs nomāt Ķekavas sporta kluba sporta zāli ar atlaidi.
to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas
tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību
realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.
V Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.
Ķekavas novada pašvaldība, Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūra.
Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, apraksta galvenos Nav
procedūras posmus un privātpersonām veicamās darbības, kā arī sniedz informāciju
par to, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību
VI Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā.
Nav
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids.
Nav
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi.
Nav

Domes priekšsēdētājs R. Jurķis

Ķekavas Novads
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Skolēni novērtē moduļa priekšrocības

Šajā mācību gadā Ķekavas vidusskolas
sākumskolas divas klases mācās moduļos, lai atrisinātu mācības divās maiņās.
Telpas modulī ir plašas, gaišas, ērtas un
siltas, paredzēta arī palīgtelpa atpūtas brīžiem. Modulis ir savienots ar vidusskolas
ēku, tāpēc skolēni pa gaiteni viegli nokļūst
uz ēdnīcu un sporta zāli.
Apkopojot vecāku saņemtās anketas,
vecāki ir apmierināti ar šādu pagaidu risinājumu, līdz tiks uzcelta jaunā sākumskola, kā arī atzinīgi novērtē iespēju mazajiem
bērniem uzturēties atsevišķi no vecāko klašu
audzēkņiem. Tāpat skolēnu vecāki ir ļoti iepriecināti par atpūtas telpu ar mīksto grīdas

segumu.
Sevišķi šīs atšķirības
izjūt 4.c klases bērni, kuri
pagājušajā gadā mācījās
ļoti šaurā telpā. Skolēni
gandarīti par jaunajām mēbelēm, mācību līdzekļiem
un spēlēm.
Pedagogi, vecāki un
skolēni pateicas Ķekavas
novada Domei par moduļu idejas realizēšanu un ar
nepacietību gaida jaunās
sākumskolas celtniecību.
Mārīte Rogule Skolēni un viņu vecāki atzinīgi novērtē moduļu priekšrocības.

Ķekavas vidusskolā ar Eiropas Savienības atbalstu uzlabota materiālā
bāze kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei.
Projekta rezultātā Ķekavas vidusskolā
renovēti četri – ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas - kabineti, iegādātas un uzstādītas mēbeles bioloģijas
kabinetā. Tāpat iepirktas un piegādātas
iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas kvalitatīvai vispārējās vidējās
izglītības programmas īstenošanai ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā, ieskaitot digitālās informācijas apstrādes
sistēmas.
Projekta Kvalitatīvai dabaszinātņu apgu-

vei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā kopējās
izmaksas ir 98 392 lati,
no kuriem 85% veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
un 3% – valsts budžeta
dotācija pašvaldībām.
Ķekavas novada pašvaldības finansējums
veido 12% no projekta
izmaksām jeb Ls 11 807.

Foto: vineta bērzņa

Ķekavā uzlabo dabaszinātņu apguvi

Bioloģijas skolotājs Pēteris Stikāns izklāsta kontroldarba uzdevumus
Māris Ozoliņš 9.a klases skolēniem.

Radoši darbojas starptautiskajā projektā
Ķekavas vidusskolas skolēni un pedagogi šobrīd aktīvi un radoši darbojas
starptautiskās Comenius programmas
projektā Būsim radoši kopā!. Projektā
iesaistījušies 56 skolēni no 4., 5., 6. un
8. klasēm.
Projektā pirmajā konkursā 16 skolēni
sagatavoja savas skolas vizītkartes, septiņi
labākie darbi tika aizsūtīti uz partnervalstu
skolām - Bulgāriju Lietuvu, Poliju, Itāliju,
Čehiju, Ungāriju, Turciju un Slovākiju.
Projekta ietvaros skolēniem iespējams
uzlabot savu angļu valodu, atrodot draugus
no partnervalstīm un komunicēt ar e-pasta vai Skype starpniecību. Šādu iespēju iegūt draugus citās valstīs - izteikuši jau
40 skolēni, kuri sarakstās ar daudziem ār-

valstu jauniešiem. Tie, kas vēlas izmantot
šo iespēju, var pieteikties pie projekta koordinatores Valentīnas Pakalnes.
Projektā iesaistās visas Ķekavas vidusskolas angļu valodas skolotājas, kā
arī interesi izrādīja un palīdzēja saviem
audzēkņiem veidot skolas vizītkartes zīmēšanas skolotāja Raina Sula, sporta un
sociālo zinību skolotāja Kristīne Vanaga un
latviešu valodas skolotāja Inese Saulkalne.
Šobrīd projekta dalībnieki ar saviem skolotājiem aktīvi darbojas pie Ziemassvētku
apsveikuma kartīšu veidošanas. Visradošākie un rūpīgāk izstrādātie apsveikumi tiks
nosūtīti pa pastu uz partnervalstu skolām,
kā arī gaidīsim sūtījumus ar Ziemassvētku
apsveikumiem no saviem ārvalstu projekta

Lāčplēša dienas tradīcijas

Kādā radošo darbu konkursa darbā
izskanēja doma, ka Ķekavas vidusskola
nav iedomājama bez Lāčplēša nedēļas
pasākumiem un ekskursiju pa Ziemassvētku kauju vietām Tīreļpurvā.
Arī šogad 9. klašu skolēni novembrī
Latvijas Kara muzeja vēsturnieka Mārtiņa
Mitenberga vadībā dienas garumā izstaigāja
kauju vietas, cenšoties izprast karotāju sajūtas. Šis pasākums kļuva par emocionālu
pārdzīvojumu.
Atmiņās par neaizmirstamo dienu Tīreļpurvā dalās 10. klases skolniece Eleonora
Matule: „Ierodoties Tīreļpurvā, un, izkāpjot
no autobusa, man pāri pāršalca drebuļi. Bija
tik auksts, vietas aura nepārprotami liecinā-

ja par šeit kādreiz pazaudētajām dzīvībām.
Mūs nostādināja ierindā, un mēs uzsākām
ceļojumu vēsturē. Mūsu gids sāka stāstīt
par Tīreļpurva vēsturi - kādas cīņas šeit
bijušas, kādi notikumi risinājušies.
Kādā brīdī, pati nepamanīdama, es aizdomājos un sāku ap sevi iztēloties kara
lauku. Karavīri, nosaluši, tīdamies savos
šineļos tup ierakumos. Viņu vienīgās nodarbes ir sarunas, lasīšana, dzīves pārdomas un nemitīgas bailes. Te pēkšņi pazib
lādiņš! Ikviens noraustās, jo asa reakcija
uz trokšņiem ir ierasta. Sākas ienaidnieku
uzbrukums. Jāsaņem drosme, lai stātos
pretiniekam pretī. Tajā brīdī ir vienalga,
kas notiks ar tevi, tu skrien pretim nāvei,

partneriem. Savukārt visu dalībnieku apsveikumi tiks izvietoti izstādēs Ķekavas
vidusskolā un pašvaldībā.
Nākamais konkurss norisināsies projektu nedēļas ietvaros 2011. gada februārī.
Skolēniem būs iespēja sagatavot sešas,
septiņas minūtes garu prezentāciju par
Latvijas kultūru, dabu, vēsturi, zinātni vai
savu dzimto pilsētu. Ja ir iespēja, var sagatavot arī video ierakstus. Labākās prezentācijas tiks tulkotas angļu valodā, lai
ārvalstu vizītēs popularizētu mūsu valsti.
Projekta ietvaros nākamgad plānoti
pieredzes apmaiņas braucieni uz Ungāriju, Slovākiju un Čehiju. Projekts ilgs līdz
2012. gada jūlijam.
Valentīna Pakalne

aizstāvot tēvu zemi. Šeit visi ir varonīgi,
neviens nežēlo dzīvību. Karavīri tiek ievainoti, mirst. Izdzīvojušos nogādā hospitālī,
kur tie gaida savu kārtu pie ārsta. Daži to
nemaz nesagaida.
Pabijām Mangaļu mājās, kur savulaik
norisinājušās niknas cīņas. Tur ierīkots
Ziemassvētku kauju muzejs. Diena pagāja
ātri. Tā bija neatkārtojama. Mēs uzzinājām
daudz jauna, darījām un klausījāmies
interesantas lietas un, pats galvenais,
izpratām, kā jutās cilvēki kara laikā, kā viņi
karoja un kā mīlēja Latviju - vairāk par visu
pasaulē, jo bija gatavi atdot par to savu
dzīvību.”
Eleonora Matule

Problēmas un risinājumi
Ceļā uz mūsdienīgu
mācību procesu

Ķekavas vidusskola – tie esam mēs
773 pirmo līdz divpadsmito klašu skolēni,
106 pedagogi un tehniskie darbinieki. Tā
ir vieta, kur jau 35 gadus skolēni apgūst
dažādas zināšanas un prasmes, attīsta
un pilnveido savas spējas, veidojot
pamatu savai nākotnes profesijai. Tas ir
mūsu kopīgais mācību darbs, lielāki un
mazāki sasniegumi, realizētie un iecerētie
projekti. Tā ir vide, kurā mēs darbojamies.
Šodienas tehnikas un informāciju
tehnoloģiju attīstība diktē nepieciešamību
modernizēt mācību procesu, izmantojot
elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides
sniegtās iespējas. Dabaszinātņu un
matemātikas projekta ietvaros saņemtais
aprīkojums ar Eiropas Sociālā fonda
finansējumu sniedz šādu iespēju. Papildus
skolā jau esošajiem datoriem, projektoriem
un interaktīvajai tāfelei fizikas, ķīmijas un
bioloģijas kabinetos katrā uzstādīts projektors
un datu kamera, matemātikas kabinetā –
interaktīvā tāfele. Fizikas apguvē tiek
izmantoti dažādi demonstrējumu sensori,
bioloģijā – elektroniskais mikroskops. Lielu
daļu mācību līdzekļus vēl saņemsim jaunajā
gadā. Ieguvēji ir gan skolēni, gan skolotāji.
Skolotājiem tā ir iespēja dažādot mācīšanās
metodes un formas, vizualizēt informāciju,
padarīt mācību procesu interesantāku,
bet skolēniem ir vēlme pašiem aktīvāk
iesaistīties zināšanu apguves procesā.
Mācību procesa ietvaros skolēniem tiek radīta
iespēja būt radošiem, realizēt dažādas idejas,
piedalīties konkursos. Viena no šādām iespējām
ir latviešu valodas skolotāju metodiskās komisijas ik gadu oktobrī rīkotais tematiskais radošo
darbu konkurss. Temati bijuši dažādi – veltīti
Latvijai, šogad – Ķekavas vidusskolai. Ceram,
ka varēsim piesaistīt sponsorus un izdot jau
otro skolēnu radošo darbu krājumu.
Ķekavas vidusskola ir Junior Achievement – Latvija (JAL) programmas dalībskola. Programmas ietvaros saistībā ar ekonomikas pamatu mācību priekšmetu tiek
realizēta praktiskā biznesa izglītība, kā arī
notiek dažādi konkursi un pasākumi. Ķekavas vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem piedalījās arī reklāmas konkursā Cita
Holivuda, kur bija lieliska iespēja iejusties
reklāmas aģentūras darbinieka lomā un pārbaudīt savas spējas reklāmas veidošanā.
Šajā mācību gadā skolēni izveidoja savu
mācību uzņēmumu un piedalīsies starptautiskā konferencē.
Mūsdienu izglītots cilvēks nav iedomājams
bez svešvalodu zināšanām. Tāpēc Ķekavas
vidusskolā 10.-12.klašu skolēni tradicionālo
trīs stundu vietā angļu valodu apgūst piecas
stundas nedēļā. Šajā mācību gadā angļu
valodu iespējams mācīties jau no 1. klases.
Papildus motivācija skolēniem ir dalība starptautiskos projektos.
Daudziem Ķekavas vidusskolas vārds
saistās arī ar dalību tautisko deju kolektīvā,
kādā no koriem vai basketbola komandā.
Visi šie kolektīvi ar ļoti labiem panākumiem
darbojas jau daudzus gadus. Šajā mācību
gadā tiem pievienojies pavisam jauns kolektīvs – 2-6. klašu zēnu koris. Domājam
arī par iespēju skolēniem nodarboties ar
tehnisko jaunradi.
Sandra Pugovka,
Ķekavas vidusskolas direktore
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Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

Līdzjūtības

Sveicam
Solis vēl sīciņš, pats gājējs mazs,
Tev pieder lelles un pasakas,
Bet acīs rītdienas gaisma viz
Dzidra kā tēvzemes debesis.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada NOVEMBRĪ
reģistrēti jaundzimušie
Aleksandra Buša,
Armands Krūze,
Daniels Emīls Viļumsons,
Eduards Jaunbērziņš,
Edvards Semerinovs,
Ernests Petrons,
Leontīne Lapsa,
Marija Maslovska,
Marko Lilje-Jurķis,
Markuss Balodis,
Nikola Saulīte,
Paula Bērziņa,
Ričards Mukāns.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
Dzīves pulkstenis steigai par spīti
zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Gads tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies tev teic.
(J. Rabša)

Ķekavas novadā DECEMBRĪ
80 gadu jubileju svin
Baložu pilsētā

Oļģerts Leščinskis.

Ķekavas pagastā
Dzidra Rukmane,
Emīlija, Muižniece,
Ilma Vilde,
Jegors Djačkovs,
Monika Gračova,
Voldemārs Vītols.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.
Gan sniegs un saltums smagi gulst uz zemes,
bet zvaigznes brīnums runā dvēselei
un aicina pie svētās Betlēmes
un debessgaismas veldzi sirdī lej.
(Kārlis Jēkabsons)
Sirsnīgi sveicam visus, ar ko mums bijis gods
iepazīties un sadarboties šajā – mūsu pirmajā pastāvēšanas gadā! Pateicamies par jūsu ieguldīto
brīvprātīgo darbu, kā arī materiālo un emocionālo
atbalstu – tas mums ir bijis patiešām svarīgs un
mēs to augstu novērtējam.
Lai jums gaiši, mierpilni Ziemassvētki
un labiem darbiem svētīts
jaunais, 2011. gads!

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

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada NOVEMBRĪ
reģistrēti mirušie
Anna Stumbre (1931),
Arnis Edgars Avotiņš (1923),
Ausma Merca (1930),
Austra Blunava (1914),
Ināra Šreibere (1940),
Jānis Riekstiņš (1949),
Jeļena Bistrova (1936),
Jevstalija Seļivončika (1935),
Juris Daudišs (1945),
Leontīne Streikiša (1936),
Lidija Babina (1943),
Nikolajs Torozovs (1949),
Pēteris Naglis (1956),
Valdis Bērziņš (1944),
Valerijs Ohlopkovs (1947).

Ķekavas novada Dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
(M.Jansone)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
skolotājai Bernadetai Varaņickai,
māmiņu zaudējot.
Ķekavas vidusskolas
1.a klases skolēnu vecāki

Viss paliek, viss,
kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas,
kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts tas, par ko tūkstoš tumsā gāji,
par ko ar visu mūžu liecināji.
(B.Mārtuževa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
sporta skolotājas Ināras Šreiberes
tuviniekiem, viņu aizsaulē aizvadot.

Nr.
1.
2.
3.

Saņēmēja nosaukums
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.
Banka
90000048491 A/S SEB banka
90000048491 A/S Swedbank
90000048491 AS DnB NORD Banka

IBAN
LV62UNLA0050014272800
LV78HABA0551027981949
LV83RIKO0002013184626

Paziņojums lauksaimniecības zemju īpašniekiem

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta
par nekoptām un aizaugušām lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām
Ķekavas novadā.
Līdz ar to nekopto zemju īpašnieki saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma
nodokli 3. panta 1(1). punktu līdz 2011. gada 15. februārim no pašvaldības saņems
papildus maksāšanas paziņojumu ar pārrēķinu par lauksaimniecībā izmantojamām
zemes platībām, kuras uz 2010. gada 1. septembri nebija sakoptas. Pārrēķina apjoms - 3% no zemes kadastrālās vērtības.
Ar pretenzijām par zemes apsekošanu vērsties Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Peldu iela 2A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā,
tālrunis - 65055259.
Ķekavas novada pašvaldība

Doles - Ķekavas
ev. lut. draudzes

koncerti Adventē
un Ziemassvētkos
19. decembrī 10.00
Ķekavas kultūras nama
bērnu vokālā ansamblļa Cīrulītis
koncerts.
24. decembrī 18.00
Ziemassvētku vakara
dievkalpojums,
dzied Ķekavas kultūras nama
jauniešu vokālais ansamblis.
25. decembrī 10.00
Ķekavas kultūras nama
vīru kora Ķekava koncerts.
Draudzes padome

Informācija
pareizticīgajiem
kristiešiem
Ø Katra mēneša ceturtajā sestdienā
pulksten 10.00 Jaunatnes ielā 1, Baložos,
Ķekavas novadā notiks Pareizticīgo dievkalpojums LITURĢIJA (grēksūdze un svētais
vakarēdiens).
Ø Katra mēneša otrajā sestdienā pulksten
10.00 un ceturtajā sestdienā pulksten 11.00
(uzreiz pēc dievkalpojuma) Jaunatnes ielā
1, Baložos, Ķekavas novadā notiks Svētdienas skolas sanāksme bērniem un pieaugušajiem (Tēvreizes, Bībeles, tradīciju un ieražu, pareizticīgo ticības svētku apmācība).
Tālrunis 22323747.
Par izmaiņām, papildus dievkalpojumiem vai
Svētdienas skolas nodarbībām būs papildus
informācija uz informācijas stendiem novadā.
Organizē Rīgas pareizticīgo Ercenģeļa Mihaila baznīca un Baložu Vissvētās Dievmātes
ikonas Bogoļubskas pareizticīgo draudze.

Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.
Skumju brīdī esam kopā ar skolotāju
Bernadetu Varaņicku.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Pateicība

Un bērzam egle
Vēl tā pati zaļā
Un eglei bērzs
Tikpat vēl stalts un balts.

Doles-Ķekavas draudze sirsnīgi pateicas visiem, visiem, kas mūs atbalstījuši
ar labiem vārdiem, darbiem, padomiem,
it īpaši - ar darbiem un finansiāli (personīgi Ķekavas pašvaldības vadībai, kā arī
Valdim un Irēnai Auziņiem), kas draudzei
ir ļoti svarīgi.

Mīļi sveicam mūsu novadniekus Moniku un
Albertu Teninsonus skaistajā dzīves jubilejā –
Zelta kāzās, kas tika svinētas 3. decembrī. Vēlam
vēl daudzus mīlestības pilnus gadus kopā nodzīvot!

Šajā gadā ir bijis tik daudz brīvprātīgo,
ka vārdā visus šeit nosaukt nav
iespējams, bet Dievs zina un redz katru,
lai Viņš bagātīgi atdara un svētī!

Ķekavas novada Dome

Draudzes padome

Ķekavas dienas centrs Gaismas iela

Ķekavas novada pašvaldība informē - par nekustamā īpašuma nodokli ar pārskaitījumu iespējams norēķināties, izmantojot arī a/s DnB NORD bankas kontu.
Līdz ar to šobrīd minēto nodokli ar pārskaitījumu var nomaksāt trijās bankās:

Atsaucies un palīdzi!
Damirs ir astoņus gadus vecs puisēns no Ķekavas
novada Baložiem.
Viņš piedzima mīlošā ģimenē. Sagaidot pirmdzimto,
vecākus satrieca ziņa, ka dēlam ir ļoti nopietnas veselības
problēmas - viņš nestaigās, nespēs sevi apkopt un nekad
nepateiks: „Mamma”.
Ģimene ar lielu pacietību rūpējas par savu bērniņu, tomēr
Damiram nepieciešami ikdienas palīglīdzekļi – speciāli ratiņi,
higiēnas iekārta, kurus diemžēl ģimene nevar atļauties.
Šobrīd Damiram ir ļoti nepieciešama Tava palīdzība
un atbalsts!
Akcijas organizēšanā palīdzīgu roku sniedz biedrība Solis Tuvāk, aicinot ikvienu
ziedot līdzekļus, ieskaitot tos kontā (ar norādi – Damiram) vai ziedojumu kastītē
labdarības akcijā 18. decembrī plkst. 16.00 - 18.30 Doles Tautas namā.
Biedrība Solis Tuvāk
Reģistrācijas Nr. 40008149961.
A/S SEB; konta Nr. LV61UNLA0050014919032.
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Audzinot bērnos patriotismu

slēpumus. Tāpat mazie novadnieki varēja
aplūkot maiznieka
meistara darba rīkus,
cept mazos maizes
klaipus un cepumus,
noteikt kukuļu svaru,
nogaršot grauzdiņus
un maizi.
Vērojot bērnu atsaucību un ieinteresētību, par ko liecināja viņu jautājumi
gidiem un aizrautīgā
klausīšanās, var seci- Bērni aplūko kara tehniku Ziemassvētku kauju muzejā.
nāt, ka ir ļoti svarīgi,
lai bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģime- darīt labus darbus, palīdzēt citiem. Tā ir
nēm būtu iespēja mainīt apstākļus, izrau- lieliska iespēja atbalstīt tos, kam atbalsts jo
ties no ikdienas, apmeklēt jaunas vietas, īpaši nepieciešams. Tomēr neaizmirsīsim komunicēt ar dažādiem cilvēkiem. Tas ļauj ļoti daudziem, jo īpaši bērniem, atbalsts un
ne tikai iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, uzmanība ir nepieciešami pastāvīgi!
Ķekavas novada Pašvaldības policija
bet arī nostiprina pašapziņu un pārliecību viņi ir tādi paši pilntiesīgi sabiedrības locekļi un sociālais dienests aicina veiksmīgus
uzņēmējus un ikvienu līdzcilvēku savu
kā citi bērni.
Pašvaldības policija arī turpmāk rīkos lī- iespēju robežās palīdzēt tiem, kuriem šobrīd
dzīgus pasākumus un atgādina, ka tuvojas klājas grūti.
Māris Bomiņš
Ziemassvētki - laiks, kad daudzi centīsies
Foto: ilze lilje-resne

Lai izglītotu Ķekavas novada bērnus
Latvijas vēstures jautājumos, tā ieaudzinot viņos patriotismu pret savu valsti,
novadu un cieņu pret tiem, kuri izcīnīja Latvijas neatkarību, Ķekavas novada
Pašvaldības policija sadarbībā ar sociālo
dienestu novembrī rīkoja ekskursiju Strēlnieku piedzīvojumi un īsta rudzu maize.
Ekskursijā piedalījās 40 novada bērnu,
kuru lielākā daļa pārstāvēja Pašvaldības
policijas jauniešu klubu Vairogs.
Pasākums aizsākās Ziemassvētku kauju
muzejā, kur strēlnieku formā tērpts gids iepazīstināja bērnus ar karavīru ikdienas dzīvi un
darbību kaujās, kā arī uzdeva veikt īpašus
slepenus un atraktīvus uzdevumus. Vecākajiem bērniem bija jāatbild uz dažādiem
jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas vēsturi
un Ziemassvētku kauju, jāpieveic šķēršļu
josla, imitējot Latvijas armijas ziņneša darbības. Par uzdevumu sekmīgu un priekšzīmīgu
izpildi atrakcijas dalībnieki balvā saņēma
Latvijas muzeju katalogu un bukletus.
Ekskursijas turpinājumā bērni apmeklēja pazīstamā Latvijas zīmola Lāči maizes
ceptuvi, kur laipnas gides pavadībā bērni
iepazina ceptuvi un maizes cepšanas no-

Drošas svētku
uguņošanas ābece
Klāt ir ziemas skaistākie svētki, kad
gandrīz virs katras mājas debesīs uzplaukst ugunspuķes. Kāds svētku uguņošanu sarīko greznu, cits - nedaudz
pieticīgāku. Tomēr, lai svētki izdotos
skaisti un noritētu bez nepatīkamiem
starpgadījumiem, rīkojot uguņošanu,
vajadzētu ielāgot galvenos drošības
priekšnoteikumus.

Izmanto tikai licenzētu pirotehniku

Jebkurš pirotehnikas izstrādājums - sākot ar niecīgu plaukšķeni un beidzot ar
raķetēm - var būt ļoti bīstams, tāpēc, lai
pasargātu sevi un savus līdzcilvēkus no
uguņošanas gūtajām traumām, būtiski ievērot drošības noteikumus. Svarīgi svētku
pirotehniku iegādāties tikai specializētajos
veikalos, kuriem izsniegta atbilstoša licence
tās tirdzniecībai un kur zinoši pārdevēji pastāstīs, kā pareizi rīkoties ar iegādāto preci
un izsniegs katram lietošanas pamācību.
Ja rodas aizdomas, ka pirotehnika tiek
pārdota nelegāli, piemēram, no automašīnas vai kāds piedāvā iegādāties to uz
ielas, jāziņo Pašvaldības policijai, lai novērstu iespējamo nelaimi.
Ievēro drošības prasības
Atbilstoši pirotehnikas veidam jāveic
visi nepieciešami sagatavošanas darbi.
Ļoti svarīga ir salūta vietas izvēle. Tai jābūt stabilai un līdzenai. Jāpārliecinās, vai
šaušanas vietai netraucē elektrības vadi
un koki, pretējā gadījumā pirotehnika var
mainīt gan lidošanas virzienu, gan izraisīt
elektrības īssavienojumu.

Uguņošanas izstrādājumi jānovieto drošā attālumā no mājām un cilvēkiem, tos
nekādā gadījumā nedrīkst vērst pret sevi
vai līdzcilvēkiem. Tāpat jāpārbauda vēja
virziens, vējam jāpūš prom dūmi no skatītājiem un liela vēja laikā plānotais salūts
jāatceļ.
Ja notrūkusi degaukla, drošības labad
nemēģiniet to sameistarot paši un kādas
15 minūtes netuvojieties līdz galam neizšāvušai pirotehnikai.
Kad skaistais salūts izbaudīts, jāpadomā
arī par uguņošanas ierīču novākšanu nekad nemetiet tos metāla vai plastmasas izstrādājumiem domātā konteinerā vai
ugunskurā!
Vēl viens būtisks nosacījums – cilvēks,
kurš darbojas ar pirotehniku, nedrīkst atrasties alkohola reibumā!

Atšķirīgi drošības līmeņi

Atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumam, uguņošanas ierīces tiek iedalītas četrās klasēs: ļoti zemas, zemas,
vidējas un augstas bīstamības uguņošanas
ierīces.
Pirmās klases pirotehniku var iegādāties
no 14 gadu vecuma, otrās un trešās klases - tikai no 18 gadu vecuma, savukārt
ceturto - tikai juridiskas personas. Tāpēc
jebkurā tirdzniecības vietā, ja pārdevējam
ir aizdomas par pircēja vecumu, jāuzrāda
personu apliecinoši dokumenti!
Lietojot uguņošanas ierīces, atcerēsimies
par drošību, lai pasargātu sevi un savus
mīļos gaidāmajos skaistajos svētkos!
Krista Blaževiča

Kur vērsties
pēc palīdzības

Palīdzība nelaimes gadījumos
§ Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 01 vai 112.
§ Valsts policija - 02 vai 112.
§ Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu
iecirknis: diennakts tālruņi - 67099200, 29175802,
anonīmais diennakts uzticības tālrunis - 67917727.
§ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests –
03 vai 113.
§ Ķekavas ambulance: reģistratūras tālrunis - 67813040
Sabiedriskās kārtības, drošības pārkāpumi
§ Ķekavas novada Pašvaldības policija:
diennakts tālrunis - 67937102.
Elektrības padeves traucējumi
§ Latvenergo: tālruņi - 80200400, 80200404.
Ielu apgaismojuma problēmas
§ Uz valsts autoceļiem un ielām: Latvijas valsts ceļi;
tālrunis - 67249066.
§ Uz pašvaldības autoceļiem un ielām: Ķekavas sadzīves
servisa centrs; diennakts tālrunis 67937363.
Gāzes padeves traucējumi
§ Latvijas Gāzes avārijas dienests – 04.
Problēmas uz autoceļiem (tīrīšana, ceļa zīmes u.tml.)
§ par valsts autoceļiem: Latvijas valsts ceļi - tālr. 67249066.
§ par Ķekavas novada pašvaldības autoceļiem: Ķekavas
sadzīves servisa centrs - diennakts tālrunis - 67937363.
Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana
§ Ķekavas nami: avārijas izsaukumi Ķekavā pa tālrunis
28374674; Valdlaučos, Rāmavā – pa tālruni 26191914.;
pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās - 28374674.
§ Baložu komunālā saimniecība: avārijas izsaukumi pa tālruni
29166467; santehniķis -29166467; elektriķis - 20377214.   
§ Līves 2 (Daugmalē); tālrunis - 67957409.
Kanalizācijas izvešana
§ Ķekavas sadzīves servisa centrs;
diennakts tālrunis - 67937363.
§ Baložu komunālā saimniecība;
diennakts tālrunis - 29166467.
Sociālā palīdzība
§ Ķekavas novada sociālais dienests:
Ķekavā – tālrunis 67935804, 67935252;
Daugmalē – tālrunis 67957398; Baložos – tālrunis 67916469.
Bērnu aizsardzības jautājumi
§ Ķekavas novada bāriņtiesa: Ķekavā – tālrunis 67847160;
Baložos – tālrunis 67916551; Daugmalē – tālrunis 67957384.

Kriminālziņas
VP Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu iecirknī
NOVEMBRĪ

Reģistrēts 89 notikumi, no tiem 33 noziegumi, par ko
uzsākti kriminālprocesi.
ü Garnadži paveikuši astoņas zādzības no īpašuma, divas
no dzīvokļiem, piecas no juridiskām firmām piederošiem
objektiem. Nozagta viena automašīna un trīs velosipēdi.
ü Reģistrēti divi automašīnas zādzības mēģinājumi,
viens vardarbības gadījums ģimenē, viens cietsirdīgas
izturēšanās gadījums pret dzīvniekiem, pieci miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, narkotisko vielu glabāšanas
gadījums, maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanas un nepatiesa pieteikuma iesniegšanas gadījums.
Dzīves vietā atrastas mirušas divas personas. Atrasts
viens gāzes ierocis.
ü Vienai personai , kura atradās meklēšanā, piemērots
drošības līdzeklis – apcietinājums.
ü Atklāti seši noziegumi: divi par zādzību izdarīšanu
nelielā apmērā, viens par piesavināšanos; viens par
narkotisko vielu glabāšanu, pārvietošanu; viens par automašīnas zādzību; viens par nelikumīgām darbībām ar
maksāšanas līdzekļiem.
ü Pieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
ü Sastādīti 59 administratīvie pārkāpumu protokoli:
§ par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 4;
§ par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 1;
§ par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu – 6;
§ par vidi ietekmējošu būvju un ietaišu bojāšanu vai iznīcināšanu – 1;
§ par elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās noteikto
aprobežojumu pārkāpšanu – 1;
§ par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 2;
§ par necieņu pret izmeklēšanas un prokuratūras iestādēm – 1;
§ par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu
ietekmē – 7;
§ par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 3;
§ par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanas jomā – 33.

Ķekavas novada
Pašvaldības policijā
NOVEMBRĪ

ü Saņemti 282 izsaukumi.
ü Par dažāda rakstura pārkāpumiem aizturētas
12 personas:
§ uz iesniegumu pamata – 2,
§ par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 10.
ü Sastādīti 49 administratīvo pārkāpumu protokoli.
ü Sastādīti 15 administratīvo pārkāpumu protokoli
- paziņojumi.
ü Saņemti 12 iedzīvotāju rakstiski iesniegumi un
sūdzības.
ü Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli, informācija:
Valsts policijas iestādēm – 12, Rīgas rajona tiesai – 2,
sociālajam dienestam – 5, bāriņtiesai - 4.
Uzziņai!
Š.g. 17. novembrī Ķekavas novadā Baložos, Rīgas ielā
kādā privātmājā VP RRP Baložu iecirkņa darbinieki kriminālprocesa ietvaros, kas uzsākts par nelegālu akcīzes
preču nelikumīgu apriti, veica kratīšanu. Tā rezultātā izņemts aptuveni 15 litri nelegāla alkohola un 580 cigarešu
ar Krievijas akcīzes maku.
Sadarbībā ar VP RRP Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Ceļu policijas darbiniekiem, Ķekavas
novadā aizturēja kādu automašīnas vadītāju, kurš bija ne
tikai alkohola reibumā, bet kura automašīnā atradās 20
000 cigarešu ar Krievijas akcīzes marku. Lai lemtu par
piemērojamo atbildības veidu, pašreiz tiek noskaidroti lietas
apstākļi un valstij nodarītā kaitējuma apmērs.
Ķekavas novada Pašvaldības policija informē: no 1. novembra līdz 1. decembrim Katlakalnā, Pļavniekkalna
ielā uzstādītais fotoradars reģistrējis 763 pārkāpumus.
Atgādinām, ka visā Katlakalna un Rāmavas teritorijā darbojas ceļa zīmes Dzīvojamā zona noteikumi. Būtiskākais
no tiem - braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/h.
Savukārt 2. decembrī, veicot patrulēšanu Titurgā, Pašvaldības
policija aizturēja 1981.gada dzimušo jaunieti V.U., kurš atradās
Valsts policijas meklēšanā par krāpšanu lielos apmēros.
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Vīriešu florbola Virslīgas komanda Ķekava pēc
pirmā apļa spēlēm šobrīd ar izcīnītiem 20 punktiem
ieņem 5. vietu.
Sezonas sākums, ņemot vērā pārmaiņas komandā
un galvenā trenera trūkumu, nebija pārāk veiksmīgs,
un uzvaras mijās ar sāpīgiem zaudējumiem, turklāt
šajā sezonā ķekaviešiem pielipusi īsta traumu sērga.
Tādēļ tieši laikā notika sastāva pastiprinājums - pēc
citas florbola komandas FK Rīga likvidēšanas Ķekava
ieguva trīs jaunus un labus spēlētājus – Tomu Briedi,
Ēriku Akulovu un Kristapu Vaiči.
Otrais spēļu aplis noslēdzās ar trim svarīgām uzvarām mājās un pozitīvu jaunumu treneru frontē – turpmāko sezonas daļu Ķekavas komandu trenēs hokeja
aprindās pazīstamais speciālists Andrejs Maticins. Pēc
pirmā apļa Ķekavas komandas rezultatīvāki spēlētāji ir
Gunārs Klēģers, Gints Klēģers, Matīss Jansons, Toms
Mežotnis un Ēriks Akulovs.
Ķekavas vīriešu florbola Virslīgas komanda saka lielu
paldies Ķekavas novada Domei, Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras direktorei Dacei Cīrulei par
finansiālo atbalstu, kā arī lielu paldies mūsu līdzjutējiem.
Novēlam visiem gaišus un klusus Ziemassvētkus,
laimīgu un panākumiem bagātu 2011. gadu!
Gundega Jume

Piesaki savu
sporta laureātu!

2011. gada 7. janvārī pulksten 19.00 Ķekavas kultūras namā norisināsies konkurss Ķekavas novada
sporta laureāts 2010.
Konkursa mērķis - apzināt Ķekavas novada labākos
sportistus un trenerus, pateikties par sasniegumiem
un motivēt sportistus piedalīties novada, Pierīgas un
republikas sporta aktivitātēs.
Aicinām ikvienu atskatīties uz šogad sasniegto novada sporta dzīvē un pieteikt savus kandidātus kādā
no astoņām konkursa nominācijām Ķekavas novada
pašvaldībā vai Sporta aģentūrā līdz šā gada 16. decembrim.
Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa laureātiem kļūst sportisti, kuri 2010. gadā startējuši un
izcīnījuši godalgotas vietas vietējās un starptautiskās
meistarsacīkstēs, čempionātos, sporta spēlēs, kausu
izcīņās un citās sacensībās.
Sportistus un trenerus konkursam var izvirzīt jebkurš Ķekavas novada iedzīvotājs, aizpildot anketu par
veikumu un sasniegumiem sportā, savukārt, piesakot
kandidātus nominācijai par ieguldījumu sportā, jāiesniedz
īss informatīvs apraksts. Bet nominācijām Labākais
jaunais sportists un Labākā jaunā sportiste var pieteikt
tikai audzēkņus no vispārizglītojošām mācību iestādēm.
Vineta Bērziņa

Ķekavas novada sporta
sacensības decembrī

14. decembris 19.00 - 21.30
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas novads-FK Ķekava/AXA
15. decembris 21.00 – 23.00
FTA 2. līgas spēle Ķekavas novads/AXA-Baldone
16. decembris 10.00
Ziemas balva, velodrošība, Baložu vidusskola
16. decembris 17.30 – 20.00
S1 (siev.) Ķekavas novads-Rīgas lauvas/ERREA
17. decembris 20.15 – 23.00
Virslīgas spēle (vīr.) Ķekava-RTU/Inspecta
18. decembris 10.00
Latvijas 3. kausa izcīņa novusā jauktajās dubultspēlēs
19. decembris13.00 – 15.30
Virslīgas spēle (siev.) FK Ķekava/AXA-RSU/Runway
19.decembris16.00 – 18.30
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas novads-Rīgas lauvas/
ERREA

4. decembrī Ķekavas sporta klubā
spietoja sportojošās ģimenes, kuras
kopā ar cirka pasaules atraktīvajiem
klauniem devās dažādās sportiskās
aktivitātēs. Spietoja visa ģimene - bērni, mammas un tēti, vecmāmiņas un
vectētiņi.
Viens no uzdevumiem bija spēlēt basketbolu ar milzu kedām kājās. Galvenais
uzdevums - saskaņota darbība laukumā
ar saviem ģimenes locekļiem un bumbas
trāpījums grozā. Visprecīzākie šajā disciplīnā izrādījās Cīruļu – Vanagu ģimene.
Savukārt augstas koncentrēšanās spējas
lieti noderēja glāžu piramīdas likšanā, kur
vislabāko stabilitāti demonstrēja Zālīšu ģimene.
Sākoties zemledus makšķerēšanas
sezonai, savas teorētiskās un praktiskās
iemaņas dalībnieki demonstrēja makšķerēšanas disciplīnā telpās. Lielāko lomu,
proti, augstāko punktu skaitu, ieguva Orstu
ģimene, kuri bija labākie arī disciplīnā Konusi ar riņķiem.
Šautriņu mešanā – Netrāpi klaunam! labu precizitāti demonstrēja ģimene, kura
startēja ar komandas nosaukumu Spēks ir
bumbās. Riņķa žonglēšanā lielisku fizisko
sagatavotību parādīja sportiskā Stikānu
ģimene. Atraktīvus un jautrus brīžus sagādāja uzdevums Ziloņa pastaiga.
Pasākuma noslēgumā ģimenes viena

Ģimenēm bija jāpierāda sava veiklība, spēlējot basketbolu ar milzu kedām kājās.
otru uzmundrināja un atbalstīja jautrības
stafetē. Šajā pārbaudījumā ģimenes lieliski parādīja savu vienotību, atraktivitāti
un sportisko sagatavotību. Sportojošās
ģimenes vakarā pulcējās Ķekavas kultūras namā, kur notika visu ģimeņu svinīgā
apbalvošana.
Sportojošo ģimeņu spietā Cirka pasaulē 1. vietu ieguva Orstu ģimene,

Aizvadīts galda spēļu maratons

Sākot ar novembri un tā katru novembra trešdienu, tirdzniecības centrā Liiba
aizvadīts galda spēļu maratons. Katrā
no četriem posmiem dalībnieki sacentās
noteiktā galda spēļu veidā.
1. posmā dalībnieki sacentās novusā,
2. posmā tika noskaidroti precīzākie šautriņu metēji, 3. posma cīnījās šahisti un
4. posmā dalībnieki rādīja prasmi zolītes
spēlē. Katrā etapā tika noskaidroti uzvarētāji sieviešu, jauniešu un vīriešu grupās.
Saskaitot kopā visu četru posmu rezultātus, tika noteikti kopvērtējuma uzvarētāji.
Dažos posmos bija augsts sacensību
līmenis, taču konkurences, cīņas spara,
atjautības un vēlēšanās uzvarēt nepietrūka
nevienā no aizvadītajiem posmiem. Par
2010. gada čempioniem galda spēļu maratonā kļuva ķekavieši - Rīzija Sabļauska
un Vladimirs Mihnovskis.
Par veiksmīgo pasākuma norisi paldies
galda spēļu maratona dalībniekiem, sacensību tiesnešiem - Jurim Firstam un
Gunāram Everam, kā arī tirdzniecības
centram Liiba un kafejnīcai Ņamma par

pārsteiguma balvām,
kausiem un medaļām
sacensību uzvarētājiem.

Kopvērtējuma
uzvarētāji:

§ Sieviešu grupā:
1. vieta - Rīzija Sabaļauska; 2. vieta - Ilze
Kučinska; 3. vieta Iveta Ķimene.
§ Vīriešu grupā: 1. vieta - Vladimirs
Mihnovskis; 2. vieta - Juris Firsts; 3. vieta - Ritvars Kauss.
Rezultāti šahā:
§ Sieviešu grupā: 1. vieta - Gunta
Naudušēvica (Ķekava); 2. vieta - Ilze
Kučinska (Ķekava); 3. vieta - Rīzija Sabaļauska (Ķekava).
§ Vīriešu grupā: 1. vieta - Juris Firsts
(Ķekava); 2. vieta - Vilnis Kalniņš (Rīga);
3. vieta - Ādolfs Jegorovs (Ķekava).

Daugmalē plosās volejbola turnīrs
Vienā no Latvijas valsts svētku dienām - 20. novembrī - Daugmales pamatskolas sporta zālē Daugmales norisinājās atklātais volejbola turnīrs.
Uz medaļu izcīņu komandas bija ieradušās no Rīgas, Salaspils un Ķekavas novada. Grupu turnīrā pārliecinoši startēja
komanda Veļas boileri no Rīgas, uzvarot

2. vietu – ģimene ar komandas nosaukumu Spēks ir bumbās un 3. vietu
izcīnīja Jumju ģimene.
Paldies visām ģimenēm par atsaucību,
paldies deju grupai Mirāža par priekšnesumiem, paldies atraktīvajiem klauniem –
tiesnešiem, kā arī šī pasākuma idejas
autorei – Sarmītei Čapai.
Dace Cīrule

Foto: dace cīrule

Ķekavas florbolisti
atgūst spēku

Sportojošo ģimeņu spiets Cirka pasaulē

Foto: māris ozoliņš

Īsumā

visās spēlēs.
Nobeigumā risinājās izslēgšanas spēles, pēc kurām par 3. vietu cīnījās abas
Ķekavas novada komandas. Sīvā spēlē
komanda Vietējie piekāpās HVZ, savukārt
fināla cīņā Salaspils komanda Apakšstacija
nespēja pieveikt spēcīgo Rīgas grupējumu
Veļas boileri.

Rezultāti zolītē:
§ Sieviešu grupā: 1. vieta - Rīzija
Sabaļauska (Ķekava); 2. vieta - Iveta
Ķimene (Ķekava); 3. vieta - Eva Medne
(Ķekava).
§ Vīriešu grupā: 1. vieta - Ainis Bilinskis (Ķekava); 2. vieta - Juris Firsts (Ķekava); 3. vieta - Vairis Starks (Ķekava).
Pirmo divu posmu (novusā un šautriņu
mešanas) uzvarētāju vārdi tika publicēti
iepriekšējā numurā.
Anete Medne
Turnīra rezultāti:
 1. vieta – Veļas boileri (Arnis Jarošenko, Ivonna Gramonta, Antons Gramonts,
Varis Grinfelds);
 2. vieta – Apakšstacija (Egita Jasmane, Armands Dukats, Guntars Stepiņš,
Aivars Migla);
 3. vieta – HVZ (Ieva Skujiņa, Kristaps
Kubliņš, Juris Skuja, Ulvis Kubliņš).
Edijs Biļķins
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Ieskandināsim Ziemassvētkus!
18. decembrī pulksten 16.00 Ķekavā notiks vērienīgs
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums, ko organizē
biedrība Cita Ķekava un Ķekavas novada pašvaldības
Kultūras aģentūra.
„Ceru, ka šis Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums
kļūs par Ķekavas novada sabiedriskās dzīves tradīciju. Lai
tā notiktu, nepieciešams iedzīvotāju atbalsts, tāpēc aicinu
jūs visus 18. decembrī atnākt uz Doles Tautas namu un
kopā izbaudīt Ziemassvētku atmosfēru,” uzsver Kultūras
aģentūras direktors Egils Štāls.
Ziemassvētku pasākuma laikā laukumā pie Doles Tautas nama noritēs Ziemassvētku andele, vizināšanās zirga
kamanās, karstā dzēriena baudīšana, egles rotāšana un
iedegšana. Ziemassvētku andeli ar priekšnesumiem kuplinās
vīru koris Ķekava, Jaunais Miltu teātris, tautas deju ansambļi
Zīle un Daina, mazie dziedātāji un dejotāji no Pļavniekkalna
sākumskolas, kā arī Doles – Ķekavas draudzes Svētdienas
skolas bērni.
Savukārt Doles Tautas namā varēs piedalīties radošajās

darbnīcās un skatīties Kinopunkta Ziemassvētku multfilmas
un Doles Saviesīgās biedrības veidoto filmu par Doles
Tautas nama vēsturi. Pasākuma apmeklētājiem durvis vērs
Ķekavas Novadpētniecības muzejs, aicinot apskatīt muzeja
ekspozīciju Ķekava laiku lokos, bet biedrība Solis tuvāk pieņems ziedojumus – pārtikas preces, jaunus vai mazlietotus
apģērbus un pašdarinātas dāvaniņas maznodrošinātajiem
novadniekiem.
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums noslēgsies
Doles Tautas nama zālē ar Brūveru ģimenes koncertu.
„Ziemassvētku ieskandināšanas pasākuma organizēšana ir
turpinājums mūsu sadarbībai ar Ķekavas novada pašvaldību
un Kultūras aģentūru. Finansējumu pasākuma organizēšanai
ieguvām, piedaloties pašvaldības izsludinātajā nevalstisko
organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā, bet kopā
ar Kultūras aģentūru strādājam, lai pasākums būtu saistošs
dažāda vecuma cilvēkiem, it īpaši – bērniem,” stāsta biedrības Cita Ķekava valdes priekšsēdētājs Edgars Starķis.
Ansis Garda

Tiekas novada reliģisko konfesiju pārstāvji

Foto: līva benete

8. decembrī Ķekavas novada Domes
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, deputāti
un pašvaldības darbinieki tikās ar novadā pārstāvētajām reliģisko konfesiju pārstāvjiem, lai apspriestu kopīgās nākotnes
sadarbības iespējas.
Tikšanās reizē piedalījās garīdznieki un pārstāvji no Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes, Rīgas Sv. Alberta un Ķekavas
katoļu draudzes, Katlakalna evaņģēliski luteriskās draudzes, Augsburgas ticības apliecības
Ķekavas luterāņu draudzes un Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas un Baložu Dievmātes
Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudzes.
Klātesošie apsprieda nākotnes sadarbības
iespējas, izveidojot sabiedriski reliģisko konsul- Pirmo reizi novadā Domē kopīgi tikās novada visu reliģisko konfesiju pārstāvji.
tatīvo padomi un īstenojot kopīgus pasākumus,
piemēram, ekumeniskos dievkalpojumus ar visu novada reliģisko sociālā atbalsta attīstību iedzīvotājiem – zupas virtuves pilnveidi
konfesiju mācītāju dalību un Krusta ceļa gājienu Lieldienās. Tāpat un nakts patversmes izveidi novadā.
pašvaldības un draudzes pārstāvji diskutēja par labdarības un
Vineta Bērziņa

Afiša
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Dokumentālā filma PASAULES SKAŅA, režisors
D. Sīmanis, G. Grūbe, filmā KORIS KAMĒR... .
CEĻOJUMS PA PASAULI. PASAULES
KOMPONISTI.
19. decembris
Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Piedalās
16.00
kultūras nama kolektīvi.
22. decembris 11.00 Kinopunkts! Latviešu animācijas filmu programma
MULTENĪTES SNIEGĀ.
26. decembris
Bērnu Ziemassvētku eglīte Teātras studija
16.00
ESTEPATAS izrāde PIFA PIEDZĪVOJUMI. Pēc
izrādes rotaļas, dzejolīši, konfektes.
29. decembris
Kinopunkts! Latviešu animācijas filmu programma
19.00
MULTENĪTES SNIEGĀ.
1.janvāris 1.00-6.00 JAUNGADA BALLE. Spēlēs Edgars Linde un
Aigars Čudars .
16. janvāris 16.00 Izrāde BENJAMIŅA. KĀ DZĪVOT MODERNAM
CILVĒKAM
Režisore Baņuta Rubesa. Benjamiņas lomā Indra Burkovska. Biļetes – Ls 6.
15. decembris
19.00

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Daugmales pamatskolā.
Ziemassvētku pasākums bērniem Daugmales
pamatskolā.
Sieviešu kopas Līves radošā izstāde skatāma
Daugmales pagasta zālē.
25. decembris
Balle – karnevāls Tērpies baltās svētku drānās.
21.00 - 2.00
Ieejas maksa – Ls 3.
2. un 16. janvāris
Svētbrīdis un Svētdienas skola bērniem
15.00
Daugmales pamatskolā.
11. janvāris 15.00 Sieviešu kopas tematiskais vakars
Ko zini par Tevi un Antoniju mājā Alpi.
18. janvāris 16.00 Mākslas terapija, mājā Alpi
(pasākums ilgst 4 stundas).
18. decembris
14.00
19. decembris
12.30 un 15.00
13.-18. decembris

15. decembris
19.00
18. decembris
12.00
18. decembris
14.00
19. decembris
15.00
31. decembris
22.00
BALLE

8. janvārī 12.00

18. decembris
15.00
19. decembris
12.00 un 14.00
Atbilstoši
ielūgumiem
22. decembris
19.00
31. decembris
22.00 – 04.00

6. janvāris 19.00
14. decembris
19.00
15. decembris
19.00
18. decembris
16.00 – 18.30
31.decembris
22.00 – 5.00

11. janvāris 19.00

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Teatrālā kafejnīca. Jaunlutriņu amatierteātra
viesizrāde Ziņģu Ješkas uzvara.
Ieeja – Ls 1,50, pensionāriem, skolēniem – Ls 1.
Biļetes jau pārdošanā.
Ziemassvētku pasākums novada pirmsskolas
bērniem (ar ielūgumiem).
Ķiparu skoliņas un Māmiņu klubiņa, bērnu
amatiermākslas kolektīvu dalībnieku
Ziemassvētku pasākums.
Ziemassvētku koncerts Ķekavas novada
pensionāriem (ar ielūgumiem).
Gadumijas balle Katlakalnā.
Jautra, muzikāla jaungada programma ar
pārsteigumiem. Dejas un izklaide - ansamblis
Es, Tu un Saksofons.Dziedātmīļiem iespēja
izpausties - Mežonīgajā džungļu karaokes
buduārā! Biļetes iepriekšpārdošanā līdz
27. decembrim – Ls 6. Pēc 27. decembra – Ls 8,
Katlakalna TN.
Tikai 100 ieejas kartes!
Interešu kluba Vecie draugi pasākums Jaungada
ritmos.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Ķekavas pensionāriem veltīts svētku koncerts
SAPNIS ZIEMASSVĒTKU NAKTĪ Ķekavas
Mākslas vingrotāju sniegumā.
Pirmsskolas vecuma bērniem (kuri neapmeklē
bērnudārzu)
SVĒTKU ROTAĻAS KOPĀ AR RŪĶIEM UN
ZIEMASSVĒTKU VECĪTI.
Ķekavas vidusskolas Ziemassvētku koncerts
GADUMIJAS BALLE - sagaidīsim Jauno gadu!
Spēlēs grupa Pagrabs no Valmieras, ieejas
maksa – Ls 6.
Biļešu iepriekšpārdošana KN administrācijā līdz
23. decembrim.
Dāmu klubiņa Jaungada tikšanās.
DOLES TAUTAS NAMS
KINO VAKARS kopā ar Doles-Ķekavas
evaņģēliski luterisko draudzi.
ASTROPHONIJA, mūsdienu klasiskās mūzikas
koncerts.
ZIEMASSVĒTKU IESKANDINĀŠANA ĶEKAVĀ
Ziemassvētku mandele, Kinopunkts! – Multenītes
sniegā, svētku koncerts, radošās darbnīcas,
labdarības akcijas.
Jaungada sagaidīšana kopā ar jaunajiem
Nacionālā teātra aktieriem, Virtuves kabarē
apvienība GAPOLJERI. Programmā balle,
sadzīviskas etīdes par mums, laimes liešanas.
Iejās maksa – Ls 8, no 22. decembra - Ls 10.
KINO VAKARS kopā ar Doles-Ķekavas
evaņģēliski luterisko draudzi.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Jaunums! MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJA - ĶEKAVAS LAIKU LOKOS
Latvijas vēsture karikatūrās - līdz 17. janvārim.
Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem – Karikatūra kā vēstures
avots; Simboli, to pielietojums; Krāso, zīmē, piezīmē.
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Mīlestības paraugstundas

tā audžu ģimene tāda, kas aizbildņi, kas adopcija. „Pieteicāmies bāriņtiešas pie priekšsēdētājas Sarmas Trumpekojas kundzes, mūs
apsekoja, iedeva norīkojumu uz kursiem, nokārtojām eksāmenus un
sākām gaidīt piedāvājumus. Un, ticiet vai ne, pirmais piedāvājums nāca
no Ķekavas,” stāsta Pēteris.
„Domāju, ka šī ir ļoti svētīga lieta – palīdzēt bērniem, jo pats jau
ap šo laiku visu esi sasniedzis. Teikšu tā – tas, ko esi nopelnījis līdz
50 gadiem, arī ir tas, kas tev pieder, uz vairāk nav, ko cerēt. Kalnus
nesarausīsi. Bet te gūsti prieku un gandarījumu, ja izdodas. Ja, piemēram, sākumā bērns krīt gar zemi, kož, kliedz, raud, bet pēc divām
nedēļām atnāk, ierāpjas klēpī un saka – es tevi mīlu! - ko vairāk?
Visādi mums iet – nesam dusmas spļaut un slīcināt podā, sēžam un
domājam vienatnē, dziedam šūpuļdziesmas un lasām pasakas (sirsnīgs
sveiciens Ķekavas bibliotēkai!), svinam kopīgus svētkus, kādu mūsu
Baldones audžu bērniem līdz šim nav bijis.”
Visi Muižnieku mazie mācās Dzimtmisas pamatskolā – abi jaunākie
Zane un Rihards pirmsskoliņā, Kristofers – pirmajā klasē. Pedagogi
lieliski, baro divreiz dienā, atved, aizved. Bērni apmierināti, lielie arī.
Bērnu vecuma starpība izvēlēta ar dziļu domu – lai Kristofers varētu
būt lielākais un atbildīgākais. Ilona smaida: „Reiz viņš man pienāk klāt
un saka – mammu, es nezinu, kā tu to vari. Ja es būtu pieaudzis, es
ar viņiem netiktu galā. Ir jau tā – viņi par visiem stundas laikā mājās
spēj sarīkot atomkaru.”

foto: Varis Eversons

Sirdsmīļas ainiņas

No kreisās – Ilona ar Agitiņu, Pēteris, klēpī – Zane, Kristofers, Rihards.

Šis ir stāsts par Mīlestību. Tīru un svētīgu. Ne tāpēc, ka Ziemassvētki, kad ikviens preses izdevums drukā
sirdi kustinošus stāstus. Ne tāpēc. Bet tāpēc, ka šie cilvēki – Muižnieku ģimene – ir pelnījuši, lai par viņiem
uzraksta. Vairāk tādu kā viņi, un pasaulē nebūtu nelaimīgu bērnu J
Muižnieku saime

„Sakiet paldies Latvijas Mežiem – zāģēja, cirta un plēsa, veda laukā
50-60 tonnu smagas koku kravas pa mīkstu zemi, tagad ceļam izdangāts viss pamats. Pat bērnus uz skolu nevaru aizvest,” kad pusotru
stundu, līdz pusmašīnai dubļos stigdami, esam pērušies caur mežam
un beigās pašiem par brīnumu, visiem četriem riteņiem klātesot, iestūrējam „Jenču” pagalmā, mums saka saimnieks Pēteris Muižnieks.
Var redzēt – te saimnieko gādīgas rokas, kam palīdz mazas, draiskas roķeles un krietns pulciņš četrkājaiņu – divas
lielas sunes un četri kaķi. Mūs laipni aicina iekšā, kur saposušies mājinieki labu laiku nepacietīgi gaida – vismazākais cilvēciņš – septiņus mēnešus vecā Agitiņa – no lielas gaidīšanas turpat uz virtuves galda guļkrēsliņā aizmigusi. Pārējie – Kristofers (7),
Zane (5) un Rihards (6) – jautri drasē visiem pa vidu, vedinot te uz rotaļistabu, te pie krāšņajiem ķirbjiem, te pie galda, kur laipnā mamma Ilona lej krūzītēs kafiju. Vienojamies,
ka pieaugušie tagad drusciņ parunāsies un pēc tam notiks
bildēšanās.
Muižnieki kā jau daždien muižnieki – bagāti, ai, cik bagāti! Paši divi,
četri savējie (Pētera meita Elīna (30), dēli Pēteris (28), Romāns (22)
un abu pastarītis Kristofers (7)) un trīs audžubērni (Zane, Rihards,
Agita). Nesen vēl bijuši četri – mazajai Viktorijai nu jaunas mājas pie
aizbildnes Anglijā. Plus vēl trīs mazbērni. Lielās Muižnieku atvases
jau patstāvīgas – savā dzīvē: Elīnai darbs un ģimene, Pēteris dien
Latvijas Nacionālajos Bruņotajos spēkos, Romāns Anglijā. Visiem kopā
sapulcēties sanāk arvien retāk. Tomēr sanāk.
Atklāti sakot, Pēteris ar Ilonu tādam bērnu un mazbērnu pulkam
izskatās nepiedienīgi jauni, to arī viņiem pasaku. Abi smejas – tāpēc,
ka daudz prieka! Ticiet, viņi prot priecāties par dzīvi, lai kādas cilpas
tā mestu. Kopā jau 18 gadu – sapazinušies pēc Ilonas vīra traģiskās
nāves: 24 gados palikusi atraitne. Ilona – Albertielas rīdziniece, Pēteris –
siguldietis. Abi lielie puikas karstasinīgi – agri pagādājuši mantiniekus,
tikai Elīna prātīgāka – vispirms sakārtojusi dzīvi un tad tikai laidusi
pasaulē dēliņu Verneru. Un, jā, Ilona neslēpj – viņai ir 43. Daža dāma
šajos gados par savējiem domā, bet viņai jau pilns komplekts!

Stāsts par „Jenčiem”

Viss, kas notiek, ir uz labu! – pie šāda secinājuma Ilona un Pēteris nonāca, kad dažādu apstākļu spiesti, pirms septiņiem gadiem uz
palikšanu pārcēlās no Rīgas uz Ķekavas mežiem. Ilona kopā ar savu

ģimeni – māti, mātesbrāli - visu mūžu nodzīvojusi Rīgā, Alberta ielā,
knābja mājas kaimiņos. Pēterim savukārt bijis dzīvoklis Mežciemā. Bet
liktenim labpaticis, lai skaisto Alberta ielas namu kāds iekārotu. „Lai
gan nams piederējis pašvaldībai, jo īstais saimnieks gājis bojā Sibīrijā,
neatstājot mantiniekus, tik un tā atradās gan veikli pārdevēji, gan labticīgi
pircēji. Māju denacionalizēja, un mums tiešā tekstā pateica – jūs esat
par mazu, lai cīnītos...” Ilonas mamma aizprecējusies uz Salaspili, bet
mātes brālis, vecs cilvēks, joprojām spiests gaidīt rindā pašvaldības
solīto jauno dzīvojamo platību. Bet kādreiz lepnais nams pamazām
iet bojā, jo šajos dārgajos laikos, izrādās, vairs neviens nav gatavs
milzīgām apsaimniekošanas summām.
„Tā nu mēs gājām uz izsolēm, Gulbenes pusē – Zilajos kalnos, no
Sebra kunga radiem nopirkām šo guļbūvi, kur reiz bija dzīvojis vecs
mežinieks un joprojām bija jūtama laba aura, un pa gabaliņam vien
pārvedām šurp. Te netālu mans patēvs dzīvo, vieta laba, tīrs gaiss,
lielisks ūdens. Kristoferam, kurš ir pirmais „Jenčos” dzimušais, septiņos

“Cilvēks ir tāda būtne,
kam jārada mīlestības enerģija,
citādi pasaule nobloķējas..."
gados nav neviena bojāta zoba, pat ārsti brīnās,” stāsta Ilona.
Ciešs kontakts ar dabu – mājkustoņi, sikspārņi, turpat netraucēti
pastaigājas visādi meža dzīvnieciņi.
„Jenči” ir mierpilna (ja neskaita bērnu klaigas un smieklus) māja,
kurā valda priecīgas krāsas un dažādi atraktīvi akcenti. Ilona atklāj,
ka pēc profesijas esot apģērbu dizainere, strādājusi par mākslinieci
Modeļu namā, pēc tam bijis ādas salons Aleksandra, bet nu nododas
tikai bērniem. Skaistas un līksmas lietas patīk gan bērniem, gan pašai.

Kā tas sākās?

Pēc pārcelšanās uz „Jenčiem” lielie bērni aizgājuši savā dzīvē, Kristofers palicis viens un ilgojies pēc kompānijas. Pērnajos Ziemassvētkos
Pēteris skatījies raidījumus par labdarību. Skatījies vienu, otru, trešo
un pēkšņi teicis Ilonai: „Nu, siev, es esmu pensijā (izdienas pensija
pēc ilgiem gadiem Kriminālpolicijā), tu arī neesi noslogota, mums ir
liela māja, Kristoferam vajag ģimeni paplašināt.” Sākuši skaidrot, kas

Kad jaunā paaudze skrien viens otru sūdzēt pie mammas vai tēta,
atbilde ir viena – nokārtojiet paši.
Viktorijai sākumā gājis visādi – paticis pakauties. Kādu reizi, kad
Kristofers, kurš Viktorijai dikti paticis, pateicis – tu neesi smuka, Zane
ir smukāka! – tā Viktorija – tankš! – viņam pa degunu. Dāmas kaitināt
nedrīkst!
„Mēs nezinām, cik ilgi viņi būs pie mums – kā būs lemts. Mēs
gribētu visus paturēt. Es pat teicu – Muižniek, adoptēsim Agitiņu,”
stāsta Ilona, un viņas acis kļūst spožas, spožas. „Es jau par, bet – ko
mēs tam bērniņam varēsim dot? Paši gados, bet, ja bērniņu adoptēs
latviešu ģimene vai arī uz ārzemēm, tur cita sadzīve, citas izglītības
un veselības iespējas,” prātīgi bilst Pēteris. Lai gan skaidri redzams –
mazulīte viņam dziļi sirdī iekritusi. Laikam tāpēc, ka mājās tik daudz
puisiešu. „Ko mēs? Mīlestību. Tas nav maz. Bet jādomā arī par pārējo.”
„Šodien ļaudīm ļoti pietrūkst garīguma, visi tiecas un plēšas pēc materiālajiem labumiem, tie trīs resnie gadi un bankas visiem sajauca galvas,
saskaloja smadzenes. Un neviens nepalika viņiem kāju priekšā! Meita
pat – tikko beigusi studijas, paziņoja – gribot savu māju. Iedevu papīru
un zīmuli, teicu – sēdi, domā. Vēlāk teica paldies – bija attapusies.”
„Jenčos” naudas neprātu cenšas kompensēt ar kopā būšanu un
draudzēšanos – svin Lāčplēša dienu, Valsts svētkus, visas vārda
un dzimšanas dienas, Jāņus, Pēterus. Tagad dikti gaida Ziemassvētkus (rūķi būs kaut ko paslēpuši mežā zem eglītēm), Vecgada
vakaru (ciemos nāks Salavecītis) un bērnu eglītes skoliņā, Ķekavā
un Baldonē. Ak, jā, un visi kopā sapņo par vasaru pie jūras Ģipkā, kur Muižniekiem ir mazītiņš dzīvoklītis, savulaik iegādāts par
25 sertifikātiem.
„Bija liels prieks Riharda dzimšanas dienā redzēt, kā bērns priecājās
par dāvanām (viņam pa visu mūžiņu bijušas divas mašīnītes), baloniem,
svecītēm un speciāli viņam cepto torti. Lēkāja kā mazs zaķītis, smējās,
bērni pūta svilpītēs,” Ilonai aizkustinājumā aizlūst balss.
„Esam sapratuši – lai kas notiktu, visu tikai ar mieru. Esam iemācījušies dusmas un agresiju apslāpēt vēderā, kā budisti. Bet, ja jūti, ka
nevari savaldīties, tad labāk uz brīdi aiziet prom,” atklāj Pēteris. „Ja
agrāk būtu zinājuši to, ko tagad, saviem bērniem būtu bijuši labāki vecāki. Ne velti saka – jaunajiem jāpelna nauda, vecvecākiem jāaudzina
bērni. Tāpēc, ka vecvecāki ir ieturētāki, mierīgāki, gudrāki.”
„Nevienu brīdi nenožēlojam, ka esam audžu ģimene, taču gribētos,
lai Latvijā būtu mazāk bērnu namu – lai gan tur viss tīrs, sakopts, labi
baro un daudz jaunu mantu, nezinu, vai bērni ir laimīgāki... Bet katram
bērniņam taču ir vismaz viens dzīvs radinieks, kaut vai attāls, kurš
varētu par viņu uzņemties rūpes. Kā Itālijā, kā Gruzijā, kur principā
nav bērnu namu, jo par bērniem rūpējas radu ģimenes,” tā Pēteris.
„Mums viss ir, mēs esam piepildīti ar laimi un savu dzīvi. Galvenais,
lai būtu veselība, lai pietiktu fiziskā spēka,” lūgta ģimenes vārdā izteikt
Ziemassvētku vēlējumu, domīgi teic Ilona. „Pasaulei – mīlestību. Jo
cilvēks ir tāda būtne, kam jārada mīlestības enerģija, citādi pasaule
nobloķējas un nekas vairs nav kārtībā.”
Dace Judina

