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Pieņem pašvaldības
budžetu 2013. gadam
16. janvārī Ķekavas novada ārkārtas domes sēdē vienprātīgi, visiem
12 klātesošajiem deputātiem balsojot par, tika pieņemts Ķekavas novada
pašvaldības 2013. gada budžets ~19,3 milj. latu apmērā. Salīdzinājumā ar
2012. gadu tas ir par 23 % lielāks, jo pašvaldība uzņēmusies kredītsaistības, lai būvētu Ķekavas sākumskolu, pabeigtu Daugmales bērnudārzu un
izveidotu sociālo māju Mellupos.

20. februārī plkst. 18.30
Daugmales multifunkcionālajā
centrā

Ķekavas pagastā

21. februārī plkst. 18.30
Doles Tautas namā

Baložu pilsētā

Tikšanās laikā tiks sniegta
aktuāla informācija par
paveiktajiem darbiem
un nākotnes iecerēm
konkrētajā novada teritorijā,
par īstenotajiem un
plānotajiem projektiem,
par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu,
par pašvaldības policijas
darbību, jaunumiem izglītības,
kultūras un citās jomās.

Aicinām iedzīvotājus
būt aktīviem un
piedalīties novada
attīstībā!

foto: www.nra.mix.lv

25. februārī plkst. 18.30
Baložu kultūras namā

Prioritāte – izglītība
Lai nodrošinātu pašvaldībai uzticēto funkci
ju izpildi, vairāk nekā puse pašvaldības bu
džeta līdzekļu atvēlēti izglītībai – apmēram
10,2 milj. latu, kas ir par ~3,5 milj. latiem
vairāk nekā pērn.
37 % no izglītības iestāžu budžeta jeb
vairāk nekā 3,7 milj. latu veido atalgo
jums un sociālā nodokļa maksājumi
pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Taču valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un sociālā nodokļa nomaksai šo
gad ieplānota tikai 1,5 milj. latu apmērā.
2013. gadā izglītības iestāžu uzturēša
nas izdevumus palielina maksājumi par
Baložu vidusskolas piebūves celtniecības
darbiem 2011. gadā (658 594 lati), Ķekavas
sākumskolas celtniecību (2, 8 milj. latu) un
Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes
būvdarbu pabeigšanu (576 000 latu).

Savukārt Ķekavas novada bērnu
irmsskolas izglītības iestāžu apmek
p
lējuma apmaksai plānots izlietot
553 000 latu, kas ir par 60 % vairāk nekā
2012. gadā. Tas galvenokārt saistīts ar
to, ka pašvaldība šobrīd nodrošina auk
ļu pakalpojumus tām novada ģimenēm,
kuru bērni gaida rindā uz pašvaldības
bērnudārzu.
Turpinājums 4. lpp.

Bordesholma slavē darbu ar jauniešiem
Janvāra beigās Ķekavas-Vācijas sadraudzības ietvaros Ķekavas pašvaldības
delegācija devās pieredzes apmaiņā uz
Bordesholmu, lai izzinātu un iepazītos
ar Bordesholmas iestrādēm darbā ar

jauniešiem un izglītības jomā.
Delegācijas sastāvā bija arī Jaunatnes ini
ciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste Lin
da Vaškevica, kura vizītes laikā tikās ar Bor
desholmas jauniešu centra vadītāju Franku

Bertramu, kurš jau 25 gadus vada darbu ar
jauniešiem. Tikšanās sniedza jaunas vēsmas
un idejas, kuras var izmantot arī mūsu jaunie
šu centra attīstības un darbības veicināšanai.
Turpinājums 2. lpp.
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Paldies JIC
atbalstītājiem!
Pagājušajā avīzes numurā aicinājām
iekvienu, kam mājās ir labas lietas,
kuras vairs netiek izmantotas, dāvināt Jaunatnes iniciatīvu centram.
Atsaucība bija negaidīti liela, jo
centrs tika pie 12 jaunām galda spēlēm,
pilna skapja ar traukiem, nelielas skaņu
aparatūras komplekta un paklāja.
Jaunatnes iniciatīvu centrs saka lielu
paldies Plūmju, Auziņu, Fjodorovu un
Pavlovsku ģimenēm par atbalstu JIC
aprīkošanā.
Ja arī tev ir kaut kas tāds, kas varētu
noderēt centra māju izjūtas izveidoša
nai, mēs priecāsimies to pieņemt. Bet
pie mums var nākt arī bez dāvanām –
lai kopā uzspēlētu galda spēles, iedzertu
siltu tēju un pavadītu laiku kopā ar
jauniegūtajiem draugiem!
Jaunatnes iniciatīvu centrs atrodas
blakus Ķekavas Mākslas skolai! Mēs tevi
gaidām! Nestāvi malā – arī tu vari būt
mūsu draugs un palīgs dažādos projektos!
Ķekavas novada
Jaunatnes iniciatīvu centrs

Turpinājums no 1. lpp.
Tikšanās laikā tika runāts arī par iespējamo starptautisko sadarbību jauniešu
jomā un par projektiem, kuros Ķekavas
novada jaunieši varētu doties pieredzes
apmaiņā, lai kopā ar Bordesholmas jau
niešiem iekārtotu jauniešu aktivitāšu vietu
ezera salā, kopīgi sportotu un piedalītos
citās aktivitātēs. Tika runāts arī par ie
spējamo Bordesholmas jauniešu dalību
Ķekavas jauniešu organizētajā rokmūzikas
festivālā Bliez no bedres, kas Bordeshol
mas jauniešiem radīja interesi, arī jauniešu
centra vadītājs Franks atzina, ka tas varētu
būt ļoti labs abu novadu sadraudzības pro
jekts jauniešu jomā.
Šajā
braucienā
norisinājās
arī
L. Vašekvicas tikšanās ar Bordesholmas
Rotary klubu, kura pārstāvji pagājušā gada
nogalē bija ieradušies Ķekavā, lai iepazītos
ar novada jauniešu darbu un Jaunatnes
iniciatīvu centra telpām. Šoreiz tikšanās
notika klātienē ar visiem Rotary kluba
pārstāvjiem, kuriem tika prezentēts jau
niešu darbs brīvprātīgo jomā, jauniešu
sadarbība ar senioriem un darbības nori
ses patriotiskās audzināšanas un karjeras
izglītības jomā, kā arī jauniešu iniciatīvā.
Rotary kluba pārstāvji atzina, ka lat
viešu jaunieši ir paveikuši lielu darbu un

foto: Aija Āre

Tu esi aktīvs? Tevi interesē un satrauc, kas un kā norisinās Baložu
pilsētā jauniešu jomā? Tev ir idejas,
kā uzlabot jauniešu dzīvi Baložos!
Tad nāc un piedalies Baložu pilsētas
Jauniešu padomes dibināšanā 21. februārī Baložu pilsētas pārvaldē plkst. 17
un kļūsti par vienu no tiem, kuriem ir
iespēja ietekmēt jauniešu dzīvi novadā!
Tev būs iespēja izteikt savu viedokli
par Baložos notiekošo, plānot dažādas
aktivitātes jauniešu dzīves uzlabošanai
pilsētā, tikties ar novada politiķiem un
citu iestāžu vadītājiem, sniedzot savas
idejas novada dzīves uzlabošanai, kā arī
piedalīties dažādos novada un starptau
tiska mēroga projektos.
Neesi malā sēdētājs un vērotājs! Nāc
un pievienojies mums! Kopā mēs varam
daudz!

Bordesholma slavē
darbu ar jauniešiem

Ķekavas novada pašvaldības delegācijas tikšanās ar Rotary pārstāvjiem Bordesholmā
mūsu sadarbības partneriem Vācijas pusē
ir iespēja mācīties no mums, kā veicināt
jauniešu aktivitātes, iniciatīvu un starp
paaudžu sadarbību. Tikšanās noslēdzās ar
atziņu, ka jaunatnes iniciatīvu projekti ir
iespaidīgi un Bordesholmas Rotary klubs
darīs visu iespējamo, lai jau gada otrajā
pusē Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu
centrs saņemtu finansējumu jauna centra
būvniecībai un labiekārtošanai.

Dienas centram Ķekavā – trīs gadi

Dienas centra jubilejas izstādes atklāšana
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Šis brauciens apliecināja to, ka ir liet
derīgi doties ārpus valsts robežām, lai
izvērtētu citu valstu darbu jauniešu un iz
glītības jomā, gūstot jaunas idejas, kā arī
no jauna lika apjaust, ka mūsu jaunieši
ir apbrīnas vērti un viņu veiktais darbs
brīvprātīgo darba jomā un sabiedrības
labā tiek novērtēts ne tikai Latvijas, bet arī
Eiropas mērogā.
Linda Vaškevica

foto: No dienas centra arhīva

Jaunatnei
Baložu
pilsētas jaunieti!

Jau trīs gadus cilvēki ar funkcionāliem
traucējumiem Ķekavā var apmeklēt
Ķekavas sociālās aprūpes centra izveidoto dienas centru Gaismas iela, lai
pavadītu laiku cits cita sabiedrībā un
piedalītos daudzveidīgās nodarbībās
un dažādos pasākumos.
Jau otro gadu tiek nodrošināta iespēja ap
meklēt arī Daugmales baseinu, ko novēr
tē gan klienti, gan darbinieki. Jāpiebilst,
ka visus pasākumus un nodarbības var

apmeklēt gan dienas, gan ilgstošās soci
ālās aprūpes centra klienti. Sevišķi iecie
nītas, piemēram, kļuvušas balles kapel
las Vecie draugi vadībā, Jāņu ielīgošana,
ekskursijas.
Par godu dienas centra trešajai gads
kārtai 1. februārī Ķekavas sociālās aprūpes
centra zālē uzstājās Baložu līnijdejotāju
kluba Jautrie zābaciņi dejotāji. Kolektīvs
jau trešo reizi ieguvis Pasaules čempionu
titulu līnijdejās, tāpēc skatītāji vēroja
priekšnesumu ar īpašu interesi un atsau

cību. Pasākumā uzstājās arī dienas centra
Gaismas iela dziedātāji.
Savukārt 6. februārī tirdzniecības centra
Liiba tika atklāta dienas centra darbu iz
stāde. Izstādes autori – dienas centra
klienti, kā arī darbinieki. Paldies visiem
tiem, kas šajos gados ziedojuši savu laiku,
darbu un līdzekļus, lai padarītu krāsainā
ku klientu ikdienu, dalītos savās prasmēs
un zināšanās.
Darbi tapuši rokdarbu, keramikas, fil
cēšanas, vizuālās mākslas un citās nodar
bībās laika posmā no 2010. līdz 2013. ga
dam. Šajā izstādē apskatāmas arī Ķekavas
sociālās aprūpes centra Daugmales dienas
centra Adatiņas mazo apmeklētāju uz
ņemtās fotogrāfijas Visa dzīva radībiņa.
Antra Martinsone
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Lieli rēķini par apkuri –
kā tos samazināt?
Līdz ar auksto ziemu atgriešanos
Latvijā pieaug dzīvokļu apsildīšanai
patērētais siltuma daudzums, protams, palielinoties arī maksājumiem
par apkuri. Nevienam no mums tos
maksāt nav patīkami, lai neteiktu vairāk.

Plašsaziņas līdzekļi uztver un tiražē šo
faktu, dažreiz pat pārlieku emocionāli, to
apcerot no dažādiem viedokļiem – sakarā
ar maksājumu parādu pieaugumu, grū
tībām ģimeņu budžetos, un tā joprojām.
Prasība samazināt it kā augsto PVN likmi
apkurei ir cīņa ar sekām, un labākajā ga
dījumā varētu samazināt apkures maksu
par 5–6 procentiem. Tajā pašā laikā caur
namu ārsienām un citām norobežojošām
konstrukcijām zaudējam 50 un vairāk
procentu siltuma. Šeit ir patiesais cēlonis
lielajiem apkures rēķiniem. Vietējās varas
enerģiju saimnieciski un valstiski pareizi
būtu veltīt ēku renovēšanas stimulēšanai,
vienlaikus radot gan papildu darbavietas,
gan nodrošinot ēku ilgmūžību.
Ķekavas novada dome ir apstiprinā
jusi saistošos noteikumus, kuri paredz
finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu namu
renovācijai, ja projekts saņēmis Latvijas
Investīciju attīstības aģentūras (LIAA)
pozitīvu slēdzienu.
Tikai nedaudzi preses izdevumi
savos rakstos vai komentāros atklāj lietas
būtību – kālab šie rēķini ir tik lieli un ko
darīt, lai tos mazinātu. Par reālām iespē
jām samazināt patērēto siltuma daudzumu
un vienlaikus arī samaksu par to ir raks
tījuši izdevumi – gan Ķekavas Novads
(2012. gada martā), gan Latvijas Avīze
(2012. gada 18. martā un 22. jūnijā), kā arī
citi izdevumi. Ļoti saturīgs un argumen
tēts apskats ar piemēriem par realizētiem
namu siltināšanas projektiem publicēts
nedēļas žurnāla Ir šī gada 10.–16. janvā
ra numurā. Turpmāk atsauces ar dažiem
citātiem no minētā raksta ar zīmīgu no
saukumu Dārgā gaisa sildīšana.
Tātad žurnāls Ir: “Neatjaunotās pa
domju daudzstāvenes ir ne tikai estētiska
un sadzīviska problēma. Kā likums, tās
izkūpina gaisā milzīgi daudz siltuma, un
iedzīvotāji par to maksā nevajadzīgi lielus
rēķinus. Siltuma patēriņš mājās atšķiras,
bet problēmas mērogu iezīmē šādi skaitļi.
Pašlaik mājsaimniecībās gada vidējais sil
tumenerģijas patēriņš apkurei ir 213 ki
lovatstundas par kvadrātmetru. EM par
etalonu izvirzījusi 100 kwh/m2, kas būtu
jāsasniedz 2030. gadā, bet daļai nosiltinā
to māju ir izdevies sasniegt vēl labākus re
zultātus – tām nepieciešama tikai trešdaļa
no iepriekšējā siltuma patēriņa. Tādējādi
var pieņemt, ka pašlaik Latvijas iedzīvo
tāji no savas kabatas vismaz divkārt pār
maksā par siltumu, un tie ir desmiti mil
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joni latu (no kuriem liela daļa aizplūst pār
robežu uz krievu Gazprom).
Piepildoties prognozei, ka energo
resursi kļūs tikai dārgāki, rēķini par iz
šķērdēto siltumu kļūs vēl lielāki, bet tā
pati Valmieras pieredze rāda, ka par šo
pašu naudu iedzīvotāji var atjaunot savas
mājas un iegūt sakoptu dzīves vidi.”
Mūsu, namu apsaimniekotāju, piere
dze liek piekrist žurnāla Ir secinājumam,
“ka dzīvokļu īpašnieki ir ļoti slikti sava
īpašuma pārvaldītāji. Iemesli tam ir dažā
di – daudzi uzskata, ka īpašums beidzas
pie dzīvokļa durvīm, un viņus neinteresē,
kādā stāvoklī ir jumts vai siltummezgls.
Kaimiņi neuzticas cits citam un par
renovāciju nespēj vienoties. Trūkst
zināšanu, ko ar īpašumu iesākt.
Lai arī likums paredzēja, ka pēc
dzīvokļu privatizācijas jaunajiem
īpašniekiem māja jāpārņem savā
valdījumā, daudzviet tas nav noticis, jo
iedzīvotāji nespēj pašorganizēties.”
Pirmais ceļš, kā veikt renovāciju –
nodibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību.
(Diemžēl Ķekavā tādas izveidotas tikai Caur namu ārsienām un citām norobežojošām konstrukcijām zaudējam 50 un vairāk prodažos namos.) Tālāk biedrība no īrnie centus siltuma. Tas ir patiesais cēlonis lielajiem apkures rēķiniem.
ku vidus izvirza un pilnvaro uzticības
personas, kuras visu īrnieku vārdā or
Trešais ceļš, kā savest kārtībā savu tam šovasar tiks sākti renovācijas darbi.
ganizē ar nama siltināšanu saistītos pa
sākumus. Žurnāls Ir informē par mājas mitekli, – piesaistīt kādu no t. s. enerģijas Vairākām ēkām veikts energoaudits, kas
Rīgā, Rigondas gatvē 7 (Imantā), iedzīvo servisa kompānijām (ESKO). Žurnāls Ir pārliecinoši parāda siltināšanas nepiecie
tāju realizētu renovācijas projektu ar ES izpētījis, ka ESKO “darbojas pēc principa, šamību. Jo īpaši tas attiecas uz vienlaidu
līdzfinansējumu. “Lai cik sarežģīts bijis ka par saviem līdzekļiem uzlabo ēku paneļu mājām.
Diemžēl daudzu namu īrnieki ir pār
process, ar rezultātu iedzīvotāji ir apmie energoefektivitāti un investīcijas atgūst uz
rināti – dzīvo sakoptā vidē un apkurei ietaupītās enerģijas rēķina, ar iedzīvotā lieku inerti. Ķekavas namu rīkotās sapul
tērē tikai trešdaļu no iepriekšējā siltuma jiem vienojoties, ka tie noteiktu laiku tur ces apmeklē tikai nedaudzi no dzīvokļu
daudzuma.” Izvēlēties šo ceļu var atļauties pinās maksāt rēķinus līdzšinējā apjomā”. saimniekiem. Ja sapulcē piedalās mazāk
nami, kam paveicies ar pietiekami kom Šī metode gan ir dārgāka, jo, piemēram, nekā puse no mājas iedzīvotājiem, tajā
petentiem un enerģiskiem īrniekiem, kuri Ren Esco slēdzot līgumu uz 20 gadiem, nav tiesīgi izlemt nopietnus jautājumus.
spēj pārliecināt savus kaimiņus, nebaidās bet līdzšinējā praksē renovācijas finansē Vienīgais pozitīvais ieguvums ir saņem
tie iedzīvotāju ierosinājumi – ko un kur
lauzties cauri birokrātijas džungļiem un šanas līgumi ilgst 15 gadus.
Lai novērstu bezmērķīgo ārā gaisa sil nepieciešams uzlabot, mainīt vai sare
gatavi uzņemties atbildību par projekta
pasūtīšanu, līgumiem ar būvorganizāciju, dīšanu, ir labs katrs no šiem variantiem, montēt.
Svarīgi ir saprast, ka daudzdzīvokļu
izvēlē ņemot par pamatu mājas iedzīvotāju
ar būvuzraugiem.
Otrais ceļš – kas īpaši plaši izman vairākuma viedokli, potences un materi mājas katra iedzīvotāja īpašums ietver
arī daļu koplietošanas telpu (kāpņu telpa,
tots Valmierā (nosiltinātas 44 mājas, vēl ālo nodrošinājumu.
Problēma, izmantojot jebkuru no bēniņi, pagrabs), cauruļvadu sistēmas un
40 atrodas dažādās renovācijas stadijās),
arī Cēsīs un Liepājā – iniciatīvu uzņemas šiem ceļiem, var rasties gadījumā, ja kāds citas komunikācijas, kā arī ēkas pamat
namu apsaimniekotājs. Šajā gadījumā ap no dzīvokļu īpašniekiem atsakās ielaist konstrukcijas no pamatiem līdz jumtam.
saimniekotājs ir tas, kurš organizē iedzī savā dzīvoklī meistarus, piemēram, logu Apzinoties šo apstākli, iedzīvotājiem visā
votāju sapulces, lai pieņemtu lēmumu par nomaiņai (ja mājai visi logi nav nomainīti nopietnībā jāiesaistās ēkas stāvokļa uzla
renovāciju (par jānobalso vairāk nekā pu pret stikla pakešu logiem, projektam tiek bošanā – jācenšas pārliecināt neizlēmīgos
sei mājas iedzīvotāju), sniedz informāciju samazināts ES finansējums) vai speciālis kaimiņus, jābūt gataviem pārciest dažu
par ieguvumiem no renovācijas, rūpējas tus apkures sistēmas pārbūvei (stāvvadu labu neērtību renovācijas procesā. No fi
par energoaudita un projekta pasūtīšanu, nomaiņai un to siltināšanai), tādējādi ne nansēšanas viedokļa tik izdevīgi apstākļi
sagatavo dokumentus iesniegšanai LIAA ļaujot sakārtot un optimizēt apkuri savā ilgi nesaglabāsies. Ja viss iepriekšminē
tais ir vienaldzīgs, varbūt jūs pārliecinās
(aptuveni 400 lpp. apjomā vienai mājai), un kaimiņu dzīvokļos.
Šobrīd no 53 Ķekavas namu apsaim Rīgas enerģētikas aģentūras vadītājas
ar iedzīvotāju pilnvarojumu ņem kredītu,
nolīgst būvniekus un būvuzraugus. niekošanā esošajām ēkām tikai septiņu Maijas Rubīnas skarbie secinājumi žur
Tādējādi no iedzīvotāju pleciem tiek no māju iedzīvotāji ir nopietni iesaistījušies nālā Ir: “Laiks rīcībai ir 15–20 gadi. Ja
ņemtas visas rūpes, izņemot vien turēt renovācijā tiktāl, ka četras ēkas ir pirms neko nedarīs, tās ēkas sabruks.” Kur tad
ciešu apņemšanos un izpratni par renovā projekta stadijā, divām ēkām tiek gata dzīvosim?
SIA Ķekavas nami
cijas nepieciešamību un pārciest zināmas voti siltināšanas projekti, bet viens nams
administrācija
jau saņēmis pozitīvu LIAA atzinumu, un
neērtības renovācijas laikā.
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Šobrīd norit aktīvs darbs pie gājēju
ietves izbūves Pļavniekkalna ielā
Katlakalnā – tiek izbūvēta lietus ūdens
kanalizācija un ietves atrašanās vieta
attīrīta no krūmiem un kokiem.
Gājēju ietve top pēc Ķekavas novada
pašvaldības iniciatīvas, kas projekta rea
lizēšanā piesaistījusi Eiropas Zivsaim
niecības fonda līdzekļus.
Patlaban norit projekta 1. un 2. kārta,
kuru laikā izbūvēs gājēju celiņu apmēram
600 metru garumā no autoceļa A7 līdz
Pļavniekkalna sākumskolai un pie sabied
riskā transporta pieturvietas, kā arī pie
skolas ierīkos gājēju pāreju un luksoforu
ar manuālo vadības bloku. Šos darbus
plānots pabeigt līdz jūnija beigām.
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības
daļas vadītāja p. i. Māris Ozoliņš uzsver, ka
Pļavniekkalna ielā pēdējos gados īpaši ir
palielinājusies satiksmes intensitāte, jo au
tovadītāji pa šo ielu mēģina apbraukt sastrē
gumus, kas izveidojušies uz autoceļa A7.
Tāpēc izbūvētā gājēju ietve nodrošinās to,
ka gājēji nepārvietosies pa ceļu braucamo
daļu, līdz ar to neapdraudot savu dzīvību
un nekavējot transporta līdzekļu plūsmu.
Izveidojot gājēju pārejas un izbūvējot luk
soforu pie Pļavniekkalna sākumskolas, tiks
samazināts gājēju, īpaši bērnu, apdraudē
jums, šķērsojot ielu, un iespējamo ceļu sa
tiksmes negadījumu skaits.
Pēc viņa teiktā, pēc projekta pirmo
divu kārtu pabeigšanas pašvaldība cer
atrast finansējumu, lai īstenotu arī trešo
kārtu, kas paredzēs gājēju ietves izbūvi
visas Pļavniekkalna ielas garumā.
Projekta Gājēju ietves I kārtas izbūve
Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā kopē
jās izmaksas ir Ls 96 346,80, no tiem
Ls 18 454,37 – Eiropas Zivsaimniecības
fonda līdzfinansējums.
Vineta Bērziņa

Iegādātas automašīnas
sociālām vajadzībām
Ķekavas novada pašvaldība iegādājusies divus jaunus transportlīdzekļus, lai varētu nodrošināt sociālos
pakalpojumus novada iedzīvotājiem, informē Saimniecības daļas vadītājs Andris Jēkabsons.
Pēc viņa teiktā, pašvaldība atklātā
iepirkuma rezultātā iepirkusi mikro
autobusu ar deviņām vietām, ar kuru
Ķekavas novada bērni ar īpašām vaja
dzībām ik dienu tiek nogādāti uz spe
ciālām izglītības iestādēm Rīgā.
Bet Ķekavas sociālās aprūpes centrs
ticis pie vieglās automašīnas VW Caddy,
kas ikdienā nepieciešams centra darbī
bas un pakalpojumu nodrošināšanai.
Vineta Bērziņa

Novadā būvē jaunu servisa centru
31. janvārī Ķekavas novada domes
priekšsēdētājs Roberts Jurķis un
deputāts Igoris Malinauskas, kā arī
ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala
un zemkopības ministre Laimdota
Straujuma piedalījās uzņēmuma
Dojus Latvija lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un servisa centra
pamatakmens iemūrēšanā.
Jaunais tirdzniecības un servisa centrs, kas
atradīsies Ķekavas novadā, nodrošinās
aptuveni 50 jaunas darbavietas. Kopējā cen
tra platība būs 3300 m2, un tajā vienlaikus
varēs apkalpot 12 tehnikas vienības. Servisa
centru plānots pabeigt 2013. gada rudenī.
Izsakot atzinību uzņēmumam Dojus
Latvija atvērt tirdzniecības un servisa
centru Ķekavas novadā, R. Jurķis uzsvēra,
ka novada attīstība nav iedomājama bez
investīcijām un jaunām darbavietām.
Tāpat R. Jurķis norādīja, ka jaunais ser
visa centrs kļūs arī par lielisku mācību
un prakses vietu jaunajiem speciālistiem.

Mirklis no
lauksaimniecības tehnikas
tirdzniecības un servisa
centra pamatakmens
iemūrēšanas

foto: Artūrs zālītis

Īsumā
Katlakalnā top
gājēju ietve

Ķekavas novadam, pateicoties sadarbībai
ar uzņēmumu Dojus Latvija, ir liels poten
ciāls kļūt par lauksaimniecības tehnikas
servisa un apkalpošanas centru Latvijā.
Dojus grupa divus šāda tipa centrus ir
atvērusi pie Kauņas un Šauļos Lietuvā.
Tagad tikpat vērienīgs un ērts tehnikas un

tirdzniecības centrs šoruden tiks atklāts
arī Latvijā. Šis jaunais centrs ir apliecinā
jums SIA Dojus Latvija centieniem būt
līderiem savā nozarē, uzsvēra uzņēmuma
Dojus Latvija valdes priekšsēdētājs Māris
Kanderāns.
Artūrs Zālītis

Pieņem pašvaldības budžetu 2013. gadam
Turpinājums no 1. lpp.
Liela daļa pašvaldības līdzekļu tiek
maksāta citām pašvaldībām par izglītības
pakalpojumiem bērniem, kas deklarēti
Ķekavas novadā, taču mācās citu pašval
dību teritorijās. 2013. gadā tie būs 400 000
latu, turpretī atpakaļ Ķekavas novada paš
valdība varēs saņemt tikai 180 000 latu.
Pašvaldības teritorijas
un vides jomas attīstībai
Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai 2013. gadā plā
nots izlietot kopumā 1,9 milj. latu jeb 10 %
no pamatbudžeta. No tiem, piemēram,
200 000 latu paredzēti pašvaldības teritoriju
sakopšanai un uzturēšanai, 220 000 latu – ielu
apgaismojuma nodrošināšanas izdevumu
segšanai, 370 000 latu – Eiropas Savienības
finansēto projektu realizācijai. Dabas resursu
nodokļa ieņēmumi 2013. gadā tiek plānoti
~121 000 latu apmērā, kas tiks novirzīti paš
valdības teritorijas vides sakopšanai.
Ņemot vērā, ka no valsts puses Autoceļa
fonda līdzekļi 2013. gadā salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir samazināti par vairāk
nekā 11 000 latu un šogad tie veido 106 000
latu, Ķekavas novada pašvaldība savu ielu
un ceļu uzturēšanai papildus Autoceļa fonda

finansējumam piešķīrusi 160 000 latu.
Pašvaldības budžetā ieplānoti arī
200 000 latu neparedzētiem gadījumiem.
Kultūrai un sportam
Šogad ~1,4 milj. latu jeb gandrīz 7,1 % no
pašvaldības budžeta ir atvēlēti atpūtas, kul
tūras un sporta pasākumu nodrošināšanai.
Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģen
tūras budžets 2013. gadā būs 887 000 latu,
bet sporta aģentūras – gandrīz 382 000 latu.
Sociālai aizsardzībai un veselībai
Sociālajai aizsardzībai 2013. gadā pašval
dība plāno izlietot ~1,4 milj. latu, kas ir
par 222 000 latu vairāk nekā pērn. Palie
linājums saistīts ar ieceru īstenošanu – iz
veidot sociālo māju Mellupos un paplaši
nāt Ķekavas sociālās aprūpes centra telpas
Gaismas ielā 19, k. 8, Ķekavā.
Ņemot vērā sociāli mazaizsargāto iedzī
votāju skaita palielināšanos pašvaldības
teritorijā, šogad pabalstiem un kompensā
cijām atvēlēti 306 000 latu.
Ķekavas novada sociālā dienesta, sociālās
aprūpes centra un bāriņtiesas uzturēšanai
piešķirti 950 000 latu, skolēnu brīvpusdienu
apmaksai un bezdarbnieku nodarbināšanai –
gandrīz 56 000 latu, taču šīs izmaksas daļēji

tiks finansētas no valsts budžeta mērķdotā
cijām. Sociālās nodrošināšanas ēku uzturē
šanai plānots izlietot 391 000 latu.
Arī veselības jomas budžets šogad palie
linājies par vairāk nekā 41 000 latu, sasnie
dzot gandrīz 179 000 latu.
Sabiedriskajai kārtībai
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
Ķekavas novadā šajā gadā plānots izlietot
621 000 latu, kas ir par 107 000 latiem jeb
17 % vairāk nekā 2012. gadā. Palielinā
jums saistīts ar pašvaldības policijas dar
bības zonas paplašināšanu.
Kapitālieguldījumiem
2013. gadā pašvaldība kapitālieguldījumiem
atvēlējusi 5,6 milj. latu jeb 29,3 % no pašval
dības budžeta: Ķekavas sākumskolas celt
niecības darbiem ieplānoti līdzekļi 2,8 milj.
latu apmērā, Daugmales bērnudārza pabeig
šanai – 576 000 latu, sociālās mājas izveidei
Mellupos – 123 000 latu un sociālās aprūpes
telpu paplašināšanai Ķekavā – 268 000 latu.
Detalizētāku informāciju par Ķekavas
novada pašvaldības budžetu 2013. gadam
var iegūt pašvaldības interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv sadaļā Budžets.
Vineta Bērziņa

Pabeigs Daugmales bērnudārza būvniecību
Ķekavas novada pašvaldība, šogad
uzņemoties kredītsaistības, iecerējusi pabeigt Daugmales bērnudārza būvniecību, un iestādes durvis
vērt vaļā vairāk nekā 100 mazajiem
audzēkņiem līdz ar jaunā mācību
gada sākšanos.

Pirmsskolas izglītības iestādes Daugmalē
būvniecību uzticēts veikts SIA Modus
būve, kas tika atzīta par labāko un saim
nieciski izdevīgāko izsludinātajā publiskā

iepirkuma konkursā. Šobrīd Daugmalē
jau sākti pirmie darbi – norit būvlaukuma
iekārtošana.
Bērnudārzā plānots izveidot četras grupu
telpas bērniem vecumā no trim līdz se
šiem gadiem, divas – bērniem vecumā no
pusotra līdz trim gadiem, bērnudārza ad
ministrācijas un medicīnas telpas.
Tāpat pirmsskolas izglītības iestāde
savām vajadzībām varēs izmantot multi
funkcionālā centra telpas – zāli, ēdnīcu,
baseinu un citas tehniskās palīgtelpas.

Daugmales bērnudārza būvniecības
pabeigšanai plānots izlietot aptuveni
572 000 latus.
Lai laikus varētu plānot bērnu vietu no
drošināšanu šajā bērnudārzā, Ķekavas no
vada pašvaldības Izglītības daļa aicina tās
ģimenes, kuras vēlētos izmantot Daugmales
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpoju
mus, informēt pašvaldību par savu vēlmi.
Izglītības daļa lūdz vecākus informāciju
sūtīt uz e-pastu vitolds.krievins@kekava.lv.
Vineta Bērziņa
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Barikāžu laika atmiņas tinot

Tādu mazliet sirreālu barikāžu laika at
mosfēru piektdien, 18. janvārī, Ķekavas
novada domes priekšā uzbūra Jaunatnes
iniciatīvu centra jaunieši, aicinot ikvienu
remdēties atmiņās par laiku, kad mūsu
mammas, tēti, brāļi, māsas, kaimiņi – visi
devās uz barikādēm, lai nosargātu mūsu
valsts brīvību ar kailām rokām.
Jaunieši ikvienu dalībnieku un garām
gājēju cienāja ar siltu tēju un pīrādziņiem,
dāvāja auseklīšus un aicināja stāstīt bari
kāžu aculiecinieku atmiņu stāstus.
Tāda maza retrospekcija, bet pēc tās,
atgriežoties mājās, pārņēma sajūta, par ko
stāstīja barikāžu dalībnieki, – aukstums
bija izlauzies cauri drēbju kārtām un dre
bināja visus kauliņus, un drēbes tā īpaši
smaržoja pēc ugunskura.
Protams, nav iespējams pilnībā sajust

foto: Linda Vaškevica

Vecs, zaļš traktors pašvaldības ieejas
durvju priekšā ar graudu sēšanas agregātu tam klāt, bērzu un alkšņu malkas kurināts ugunskurs, vecs milzu
katls sildās virs tā, savā klēpī auklējot
tepat, Ķekavas pievārtē, lasītu zāļu
tēju, silti pīrādziņi, plakāti ar uzrakstiem: Mēs par brīvu Latviju!, Būsim
modri!, Vēl cīņa nav galā!, Smaidīsim
un uzvarēsim!, Mans spēks ir mana
tauta!. Fonā skan vecās, labās 80.,
90. gadu Atmodas laika dziesmas...

Barikāžu dienu piemiņas pasākums Ķekavā
to visu, ko mūsu tauta piedzīvoja tajā, tik
smeldzīgajā laikā, bet tomēr... Mums ir
svēts pienākums saglabāt tos atmiņu stās
tus, kurus mums var pavēstīt mums līdzās
dzīvojošie – tā laika barikāžu dalībnieki.
Jaunieši saka paldies ikvienam, kas pa
līdzēja pasākuma organizēšanā, – Ķekavas

novada pašvaldības Izglītības daļai,
Dainim Auziņam, Dāvim Muižniekam,

Mārtiņam Eglem un Mārim Bērziņam. Un
cilvēkiem, kas dalījās atmiņās par barikā
dēs piedzīvoto, – Jurim Krūmiņam, Jānim
Šnepstam un Gundaram Dzenim.
Linda Vaškevica

Novada ziņas 5
Mēs varam
lepoties
Ķekavā uz atskaišu sapulci pulcējās
Latvijas Savienības Černobiļa aktīvisti no visas Latvijas. Pasākuma laikā
ar Latvijas Savienības Černobiļa goda
zīmi tika apbalvota Ķekavas novada
pašvaldības sociālā dienesta darbiniece Vita Miezīte par nozīmīgu ieguldījumu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālajā aprūpē.
Apbalvojumu Vitai Miezītei pasniedza
Černobiļas prezidents Arnolds Ārvaldis
Vērzemnieks un viceprezidents, goda zīmes
domes priekšsēdētājs Māris Šops.
Savukārt pārstāvji no Latvijas aizsardzības
fonda Lāčplēsis un Afganistānas kara veterānu
asociācijas apbalvoja Latvijas Savienības
Černobiļa avārijas seku likvidēšanas dalībnie
kus, kuri, riskējot ar veselību un dzīvību, paš
aizliedzīgi veica glābšanas darbus Černobiļā
1986. un 1987. gadā.
Pārskatu par paveikto aizvadītajā gadā snie
dza Černobiļas prezidents A. Ā. Vērzemnieks,
kurš savā atskaites ziņojumā pateicās Ķekavas
novada domei, SIA Co Priedes valdes priekš
sēdētājam Pēterim Gekam, SIA Ķekavas dārzi
valdes priekšsēdētājam Ivaram Mangulim un
citiem par sniegto atbalstu Latvijas Savienības
Černobiļa biedrībai. Pateicoties atbalstītāju
atsaucībai, biedrība varēja realizēt daudzas ie
ceres, piemēram, izveidot izstādi ar devīzi Tie,
kas glāba pasauli. Izstāde guva lielu atsaucību
Latvijas pilsētās un novados.
Māris Šops

Šodien –21 grāds pēc Celsija. Ir uzsnidzis tik balts, spīdīgs un mirdzošs
sniegs, ka dvēsele gavilē. Gavilē arī
atmiņas par 2012. gada padarīto.
Interešu grupa Novecosim aktīvi no
Ķekavas piedalījās ciemata uzkopšanas talkās, kartupeļu pankūku cepšanas pasākumā un veselības dienas
notikumos.

foto: No interešu grupas arhīva

Taču mūsu galvenais uzdevums ir sa
glabāt savu fizisko un garīgo veselību. Šis
pienākums prasa veselības vingrošanu

un peldēšanu, abas divas reizes nedēļā.
Atalgojums ir labs prāts un vasaras eks
kursija.
Ļoti gaidītais rīts ir pienācis. Mēs doda
mies divu dienu ekskursijā uz Suitu zemi.
Gaiss ir sasilis jau +21 °C. Jūras ūdens būs
silts! Braucot cauri Alsungai, iegriežamies
Spēlmaņu krogā, kur mūs sagaida īsta suitu
sieva. Tagad te mācīsimies cept sklanda
raušus un vārīt ķiļķenus. Interesanti!
Protams, viss ir garšīgs, šķīvji tukši. Es,
rīdziniece, tos raušus gan cepu, gan ēdu
pirmo reizi dzīvē. Pāvilostā mūs uz savu

kuģi vilina un aicina kapteinis Ģirts.
Braucam pa Sakas upi, dziedam. Vakars
paiet, žāvējot butes, dziedot jūras dziesmas,
dekorējot maizītes – jūras tēma.
Nākamais pārbaudījums ir uzkāpt
Akmeņraga bākā. Tie ir 166 pakāpieni.
Sportošana dod rezultātu. 40 % šo uzdevu
mu izpilda! Vaigi sārti. Žēl ir Ziemupes ka
diķu audzi, kura nemākulīgas saimniekošanas rezultātā nonīkusi. Tur bija 546 ka
diķi. Bijām ļoti gaidītas sarunās ar
Pāvilostas pensionāriem. Tās ritēja raiti
un interesanti.
Paldies visiem 14 pensionāriem, maniem
ceļa biedriem, un šoferim Aivaram.
Ceļojums pagāja kā viens mirklis, viens
elpas vilciens. Gada laikā to naudiņu var
sakrāt, ja ir kāds mērķis. Ar cerībām ceļot
arī nākamajā gadā!
Ingera Bērziņa

Cepot sklanda raušus un izgaršojot zivis

foto: No biedrības arhīva

Cepsim sklanda raušus!
Pasniedzot goda zīmi sociālajai
darbiniecei Vitai Miezītei

Robertu Mūrnieku
pieminot…
Aukstā janvāra pēcpusdienā Baložu
pārvaldes un bibliotēkas darbinieki
pulcējās uz piemiņas brīdi – godināt
cilvēkus, kas palīdzēja valdībai aizsargāt Latvijas Republiku no OMON specvienību uzbrukumiem 1991. gada janvārī, un cerot, ka šādi notikumi nākotnē vairs neatkārtosies.
Īpaši pieminam Baložu iedzīvotāju Rober
tu Mūrnieku, kurš bija pirmais OMON upu
ris, tika smagi ievainots uz Vecmīlgrāvja tilta
16. janvārī un no gūtajiem ievainojumiem
mira. Piemiņas vārdus teica Ķekavas novada
mežkopības un teritorijas labiekārtošanas
speciālists Dainis Bērziņš un Baložu pilsētas
bibliotekāre Anna Lemeševska.
Tikai tai tautai ir vērtība, kas atceras un
tur godā savu pagātni un savu vēsturi.
Ināra Silvāne
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6 Sports

Jauno gadu florbolā ieskandināja
Helsinku kausa izcīņa florbolā, kas
risinājās janvārī Somijas pašā sirdī.
Turnīrā, kurā piedalās 240 vienības, ar
četrām komandām atzīstami startēja arī
Ķekavas bulldogs jaunās paaudzes florbo
listi gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.
Startējot elites līgā, divas buldogu ko
mandas sasniedza pusfinālu, bet zēni ve
cumā līdz 14 gadiem (U-14) iekļuva finālā,
izcīnot sudraba godalgas.
Kristaps Zaļkalns

Daugmales atklātais hokeja turnīrs
Medaļu ieguvēji

foto: No organizatoru arhīva

Buldogi pārved
sudrabu no Somijas

Sadala
godalgas šahā

Sporta sacensības
LČ spēles florbolā
14. feb.
Ķekavas
jauniešiem Ķekavas
plkst. 14–17 sporta klubs Bulldogi-FS Masters/Ulbroka (U16, U14, U12)
Virslīgas
spēle florbolā
15. feb. plkst. Ķekavas
FK Ķekava–RTU/
20.15–23
sporta klubs (vīr.)
Inspecta
16. feb.
plkst.
14–15.30

Baložu
vsk. sporta
komplekss

17. feb.
Ķekavas
plkst. 16–18 sporta klubs
17. feb.
Ķekavas
plkst. 19–21 sporta klubs
20. feb. plkst. Ķekavas
19.45–21
sporta klubs
16. feb.
plkst.
14–15.30

Baložu
vsk. sporta
komplekss

23. feb.
plkst. 16–18
23. feb.
plkst.
19–21.30

Ķekavas
sporta klubs
Ķekavas
sporta klubs

24. feb.
Ķekavas
plkst. 13–15 sporta klubs
24. feb.
plkst.
15–16.30

Ķekavas
sporta klubs

2. mar.
Ķekavas
plkst. 13–15 sporta klubs
3. mar.
plkst. 9–15

Ķekavas
sporta klubs
7. mar. plkst. Baložu
sporta
20.30–21.30 vsk.
komplekss
9. mar. plkst. Ķekavas
12–13.30
sporta klubs
10. mar.
Ķekavas
plkst. 13–15 sporta klubs

Latvijas Nacionālā
čempionāta spēle volejbolā
(vīr.) VK LSPA/Ķekavas
novads-Kuldīgas NSS
Virslīgas spēle florbolā
(siev.) Ķekavas Bulldogi–
FK Ķekava
1.līgas spēle florbolā (vīr.)
Ķekava 2–FK Ogres Vilki
Entuziastu līgas
basketbola spēle (siev.)
Ķekava-Burkāns.lv
Latvijas Nacionālā
čempionāta spēle volejbolā
(vīr.) VK LSPA/Ķekavas
novads-Burnieku novads
Virslīgas spēle florbolā (siev.)
Ķekavas Bulldogi–RSU
Virslīgas spēle florbolā
(vīr.) Ķekavas Bulldogi–
Valmiera
1.līgas spēle florbolā
(siev.) Ķekavas Bulldogi–
Liepāja
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr. 50+)
Ķekava–Zemgale
Virslīgas spēle florbolā
(siev.) Ķekavas Bulldogi–
Rubene
Ķekavas Ziemas kauss
futbolā U12 (FK Auda)
2. līgas spēle futbolā
Ķekavas novads/AXAMedical Group DENS
Maksibasketbola līgas
spēle (vīr.55+) Ķekava–
Garkalnes novads
Virslīgas spēle florbolā
(siev.) FK Ķekavas–
Ķekavas Bulldogi

Turnīra izsludināšanas brīdī lietainais
un samērā siltais laiks, kas nav pārāk
ierasts janvārim, nelutināja organizatorus ar daudzsološām prognozēm
par sporta pasākuma norises iespējamību, taču, tuvojoties noliktajam
sacensību datumam, laika apstākļi
kļuva atbilstoši, lai sāktu laukuma gatavošanu. Apvienojot Daugmales pārvaldes, kā arī iedzīvotāju spēkus un
pūles, apsnigušais Daugmales dīķis
pārtapa divos hokeja laukumos, kas
atbilst sacensību vajadzībām.
Ikgadējais Daugmales hokeja turnīrs no
risinājās 20. janvārī Daugmales centrā uz
dīķa, tā dalībniekus un līdzjutējus nebie
dēja pat –16 °C lielais sals. Turnīrā lielāko
ties bija pārstāvētas komandas no Ķekavas
novada, bet bija arī ieradušies spēlētāji no
Salaspils un Rīgas. Kopumā hokejā mēro
jās spēkiem 12 komandas.

Vietu sadalījums
1. vieta – HVZ (Ķekava) – Uldis, Ulvis
un Kristaps Kubliņi, Matīs Ribkinskis,
Ziedonis Parasigs-Parasiņš un Modests
Anžāns.
2. vieta – Ice Blade (Valdlauči) –
Kristiāns Birķis, Artis Vārpiņš, Ēriks
Alaškevičs, Valters Frēlilus, Jānis Slitiņš
un Matīss Gusārs.
3. vieta – Pa 50 (Salaspils) – Žanis,
Gunārs un Normunds Gaujas, Māris
Rupeiks, Aigars Siliņš un Aleksandrs
Maļinauskis.
4. vieta – Daugmales Metalurgs –
Kaspars Krastiņš, Mareks Muižnieks,
Jānis Lubovs, Raitis Škutāns un Viesturs
Morozs.
Pēc kārtīgas izkustēšanās sacensību
dalībnieki varēja baudīt siltu tēju un sasil
dīties pie ugunskura, kur vēl bija iespēja
pacept organizatoru sarūpētās desas un
pārrunāt notikumus uz ledus, un dalīties

emocijās un iespaidos. Turnīrā, protams,
neiztika arī bez maziem asumiem, it seviš
ķi cīņās par medaļām, bet kopumā priecē
ja tas, ka spēlētāji cienīja cits citu un tur
nīrs aizvadīts bez traumām. Noslēdzot šīs
sacensības, komandas tika apbalvotas ar
medaļām un sāļo kliņģeri un, kā jau tra
dicionāli ierasts, tika uztaisīta kopbilde ar
medaļniekiem.
Pasākuma organizators izsaka lielu pa
teicību sacensību tiesnešiem, Daugmales
pamatskolai, Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūrai, SIA Līves-2, Baložu sporta
iniciatīvu centram, Uģim Volosovskim,
Līgai Voldekai, Kasparam Kaņepam un
visiem, kas piedalījās laukumu izveidē, kā
arī pašiem sportistiem par azartiskā gara
uzturēšanu uz laukuma un, protams, vi
siem, kas bija ieradušies atbalstīt savas
komandas. Uz tikšanos nākamajās sportiskajās aktivitātēs!
Edijs Biļķins

Mērojas spēkiem ar slēpēm un ragaviņām
19. janvāris pie Baložu vidusskolas
pulcēja 44 slēpotājus no tuvākas un
tālākas apkārtnes.
Janvāra saule, mīnus 10 grādi, sniegotie
priežu zari un svaigais gaiss priecēja sacen

sību dalībniekus un līdzjutējus. Sacensību
dalībniekiem bija iespēja izmēģināt spē
kus jautrajā biatlonā, kur šaušanas vietā
mērķī ir jāmet lidojošais šķīvītis. Savukārt
tie, kam slēpes vēl īsti neklausa, varēja pie
dalīties ragaviņu vilkšanas sacensībās!

Jautrajā biatlonā šaušanas vietā mērķī
bija jāmet lidojošais šķīvītis.

foto: No organizatoru arhīva

23. janvārī Baložu vidusskolā norisinājās ikgadējais Ķekavas novada atklātais čempionāts šahā. Čempionātā
piedalījās 25 šahisti, lieli un mazi, titulēti un iesācēji.
Uzvarētāji vīriešu grupā – 1. vieta Uldim
Melderim, 2. vieta Klāvam Stabulniekam,
3. vieta Ģirtam Kazminam.
Sieviešu grupā 1. vietu izcīnīja Anda
Krauze, 2. vietu – Ginta Vēja, bet 3. vietu –
Tatjana Andrejeva. Savukārt jauniešu gru
pā – 1. vieta Aleksim Vīnam, 2. vieta –
Albertam Grīvniekam, bet 3. vieta –
Robertam Ziediņam.
Lauma Žilko

Pēc kārtīgas izkustēšanās sacensību da
lībnieki pulcējās mājīgajās Baložu vidus
skolas sporta kompleksa telpās, kur baudī
ja siltu tēju un pārrunāja nākamos ziemas
sportiskos izaicinājumus!
Savukārt jau pēc nedēļas, 26. janvārī,
sacensībās Ziema II Baložos piedalījās
kuplāks skaits dalībnieku. Kroņa distancē
distanču slēpošanā sacensībās startēja
66 dalībnieki. Jautrā biatlona un ragaviņu
vilkšanas sacensības tika papildinātas ar
jaunu disciplīnu – riņķīšu mešana mērķos
uz laiku, kur riņķīši līdz uguns līnijai bija
jānogādā ar ragaviņām.
Kā jau ierasts, dalībniekus un līdzjutējus
lutināja saule, bet par balviņām parūpējās
mūsu atbalstītājs SIA Baltijas meži un sa
censību rīkotājs – Ķekavas novada pašval
dības sporta aģentūra.
Ja ziema mūs turpinās lutināt ar lab
vēlīgiem apstākļiem āra aktivitātēm,
tad noteikti tiks rīkots sacensību trešais
posms – Ziema III. Sekojiet informācijai
uz ziņojumu dēļiem vai interneta vietnē
sports.kekava.lv!
Lauma Žilko
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uz dziesmu
Baložos atklāta preses lasītava Ceļā
un deju svētkiem
Pēdējās janvāra dienas novakarē
daudz ļaužu pulcējās foajē bibliotēkas 1. stāvā, pie tautā sauktās Sprīdīša
telpas. Ar svinīgu lentītes pārgriešanu
tika atklāta bibliotēkas preses lasītava.

foto: Velga Kūkuma

Šo godpilno uzdevumu veica deputāts Ju
ris Jerums un bibliotēkas vadītāja Dainu
vīte Markelova. Pasākumā ar prieku pie
krita piedalīties arī režisors Jānis Streičs.
Meitenes – Ķekavas novada odziņas – pie
dāvāja viesiem marcipāna sirsniņas un bib
liotēkas grāmatzīmes ar J. Streiča autogrāfu.
Jāatzīmē, ka dažādos laikos šī kultūras
nama telpa ir kalpojusi dažādām vajadzī
bām. Vairāki lasītāji atceras, ka šeit atradās
milicijas iecirknis, ir bijis ķīmiskās tīrī
tavas pieņemšanas punkts, arī sabiedriskā
organizācija Balodis. Cilvēki ir stāvējuši
rindā pēc jaunākajām grāmatām tajā laikā,
kad te atradās grāmatu veikals Sprīdītis; te
ir darbojušies zīmēšanas, vijoļspēles un
klavierspēles pulciņi. Telpu pieskandinā
jušas senioru ansambļa Atvasara un kora
Zemdega dalībnieku skanīgās balsis.
Tagad šeit darbosies preses lasītava, ku
ras iekārtošanas noteicošais faktors bija
tas, ka bibliotēka atrodas 2. stāvā un diez
gan lielam lasītāju lokam ir problemātiski
sasniedzama. Preses lasītavā būs iespējams
mierīgā atmosfērā lasīt jaunākos žurnālus
un laikrakstus, nokopēt un izdrukāt do
kumentus, strādāt ar saviem datoriem, arī
kultūras nama kase būs pieejama šeit.
Bet nu atpakaļ pie notikuma… Pēc tam,
kad lasītavā viesi bija draudzīgi sasēdu

Mirklis no lasītavas atklāšanas

šies, īsu uzrunu teica un vēsturē atskatījās
Dainuvīte Markelova. Galvenā bibliotekā
re Maija Bārbale stādīja priekšā ievēroja
mo ciemiņu – kinorežisoru Jāni Streiču.
Tautā mīlētais režisors dalījās domās par
Latviju un latviskumu, Eiropas Savienību,
mūsdienu kino. J. Streičs uzsvēra, ka lat
viešu apziņā pārāk dziļi ir iesakņojies uz
skats, ka mūsu tauta ir maza. Tā nav maza,
tā ir Dieva dota. Sarunas beigās viņš opti
mistiski noteica: jāprot dzīvot tā, lai varētu
nostāties pāri visām negācijām, jābūt ar
stipru mugurkaulu un savu dzīvi jāvada tā,
lai būtu ko darīt. Pats mākslinieks brīvajā
laikā gan glezno, gan raksta, iet uz valsts
arhīvu, rokas pa materiāliem, nodarbo
jas ar galdniecību – kā vienmēr rosīgs
un aktīvs. Novēlam viņam arī turpmāk

tādu pašu sparu un jaunus darbus, ar ko
iepriecināt savus talanta cienītājus! Sirs
nīgā vakara beigās tika izteikta pateicība
Roberta Jurķa kungam un kultūras aģen
tūras direktoram Artūram Ancānam par
lasītavas izveidi. Par organizatorisko pa
līdzību īpašs paldies Ingai Biedriņai un
Mārtiņam Ansonskim!
Velgas Kūkumas fotogalerijas no pasā
kuma pieejamas vietnes www.parkulturu.lv
sadaļā Galerijas.
Visnozīmīgāko pateicību mēs tomēr sa
ņēmām no mūsu viesa Jāņa Streiča: “Pal
dies par godu – atklāt jūsu bibliotēkas lasī
tavu. Lai tā vienmēr būtu tik pārpildīta kā
šovakar, lai vienmēr te valdītu saticība un
Latvijas mīlestība.”
Ināra Silvāne

foto: Velga Kūkuma

Tapusi jauniešu ideju laboratorija

No ĶNKA jauniešu centra atklāšanas pasākuma
Kopš 2012. gada maija aktīvu jauniešu
pulciņš īsteno projektu The taste of
democracy jeb Izgaršo demokrātiju, ko
finansē programma Jaunatne darbībā.
Projekta ideju radīja jaunieši, pateicoties iepriekš veiktajiem starptautiskiem un vietēja mēroga jauniešu
projektiem.
Minētajā projektā 5. februārī Ķekavā, Nā
kotnes ielā 2, tā saucamajā Kodolā, svinīgi
tika atklāts Ķekavas novada pašvaldības

kultūras aģentūras (ĶNKA) jauniešu
centrs. Atklājot centru, kultūras aģentūras
direktors Artūrs Ancāns izteica cerību, ka
šī vieta kļūs par jauniešu visradošāko ideju
atbalsta un praktiskās realizācijas punktu.
Viņš uzsvēra, ka šis centrs nekādā veidā
nekonkurēs, bet tieši otrādi – papildinās
Ķekavas jauniešu iniciatīvu centra darbību.
ĶNKA jauniešu centrs koncentrēsies uz
jauniešiem vecumā 16–30 gadiem, par
prioritāti izvirzot dažādus vietēja un starp
tautiska mēroga kultūras projektus. Mēs

ceram, ka izveidotais centrs būs ērta māj
vieta gan aptuveni 90 ĶNKA brīvprātīga
jiem, gan visiem jauniešiem, kuri gribēs ie
saistīties kultūras radīšanā nākotnē.Centrs
iesākumā tiek atvērts tikai uz sešiem mēne
šiem, un centra praktiskā darbība un gūtie
panākumi būs izšķirošie punkti lēmumam
par darbības ilglaicīgumu.
Minētā telpa radīta kā pilnīgi ikvienam
jaunietim brīvi pieejama vieta, kurā ir ie
spējams gūt informāciju un profesionālu
palīdzību dažādu Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļu piesaistes jautāju
mos. Tā būs tikšanās vieta un praktiskā
nodrošinājuma bāze radošu ideju realizē
šanai. Centrs ir izveidots ārpus ĶNKA kul
tūras namu telpām, lai varētu nodrošināt
brīvu (bez uzraudzības) piekļuvi 24 stun
das diennaktī. Telpās ir brīvs interneta
pieslēgums, datori, visas nepieciešamās
kancelejas preces, kā arī vairāki sīkumi,
kas jauniešu atrašanos centrā padarīs īpaši
ērtu un patīkamu.
Bet par tiem uzzināsiet, kad atnāksiet
ciemos: sekojiet pēdiņām, kas aizvedīs uz
Kodola otro stāvu!
Kultūras aģentūra izsaka ļoti lielu patei
cību Ievai Ancānei par nesavtīgo un brīv
prātīgo palīdzību jauniešu centra izveidē.
Sintija Meņģe

Šobrīd Rīgas pilsētvidē izvietoti dziesmu un deju svētku reklāmas stendi ar
labākajiem bērnu darbiem.
Šajās reklāmās izmantoti arī Ķekavas
Mākslas skolas audzēkņu Kristas
Smiltnieces, Lindas Kreicumas (skolotāja
Linda Auziņa) un Elzas Ozolkājas (skolo
tāja Ilona Korņilko) vizuālie darbi.
Gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem, Latvijas
Nacionālais kultūras centrs un ilggadējs
svētku sadarbības partneris – vides rek
lāmas uzņēmums Clear Channel Latvija –
izsludināja vizuālo darbu konkursu bēr
niem un jauniešiem.

Godalga grafiskās
mākslas biennālē
Ķekavas Mākslas skola piedalījās 18. Starptautiskajā bērnu un jauniešu grafiskās
mākslas biennālē Torunā (Polijā).
Tajā Goda balvu – medaļu – saņēma divi
dalībnieki no Latvijas: Ķekavas Mākslas
skolas audzēkne Ineta Vanaga (12 gadi)
un viņas skolotāja Linda Auziņa.

Aicina aukles
un vecākus uz
konsultatīvajiem
punktiem
Ķekavas novada pašvaldība aicina aukles un vecākus izmantot Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu konsultatīvo kabinetu piedāvātās iespējas.
Konsultatīvajos punktos ģimenes un
aukles var iegūt metodiskās rekomendāci
jas atbilstoši dažādām bērnu attīstības pa
kāpēm un darbības veidiem, kā arī saņemt
logopēda, psihologa un sociālā pedagoga
konsultācijas. Tajos tiek rīkoti dažādi atbal
sta pasākumi – lekciju un praktisko nodar
bību cikli.
Konsultatīvie punkti darbojas darba
dienās. Par pieņemšanas laikiem infor
māciju var saņemt konkrētajā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Konsultatīvo kabinetu atbalsta pasākumi
Datums
Pasākums
Bērnudārzs
Lūpas, mēli vingrinot, jaukās
20. februārī skaņās vārdiņš top – skaitāmpantu Ieviņa
plkst. 19 un pirkstu rotaļu nozīme bērnu
Tālr. 67937033
emocionālajā un fiziskajā attīstībā
Psiholoģes Anitas Zoliņas lekcija
Bitīte
7. martā
Emociju nozīme bērnu dzīvē
Tālr. 67935881
Fizioterapeites Lindas Lediņas lekcija
Bitīte
12. martā Stājas problēmas pirmsskolas vecuma
Tālr. 67935881
bērniem
Velodrošības pēcpusdiena
Bitīte
19. aprīlī
(bērni, aukles, vecāki)
Tālr. 67935881
Koncerts Katlakalna pensionāriem Bitīte
23. aprīlī
No sirsniņas sirsniņai
Tālr. 67935881
Līgo svētku ielīgošana (bērni, aukles, Bitīte
21. jūnijā
vecāki)
Tālr. 67935881
Pedagogu, logopēdu, psihologu
Avotiņš
1 x 2 nedēļā
individuālas konsultācijas vecākiem Tālr. 67917719

Vineta Bērziņa
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
Deju vakars ValentīnBalle programmā:
balle saviesīgā gaisotnē, deju studijas Dance STAR
paraugdemonstrējumi. Pasākums pie galdiņiem, darbosies kafejnīca.
16. februārī plkst. 21
Biļetes: Ls 6, ar Drauga karti Ls 5, nopērkamas Kultūras informācijas centrā Liiba un
Doles Tautas namā vienu stundu pirms pasākuma. Pērkot biļeti līdz 14. februārim,
dāvanā bezmaksas deju ievadnodarbība 15. februārī.
Jauniešiem! POPIELA – LOVE SONGS. Pieteikšanās Ķekavas pagasta bibliotēkā līdz
1. martā plkst. 16
23. februārim. Dalības maksa: Ls 1,50, atbalstītājiem ieeja bez maksas.
Jauniešiem! LOVE SONGS DISCO. Biļetes: Ls 1,50, ar Drauga karti Ls 1. Popielas
1. martā plkst. 19–23
dalībniekiem ieeja bez maksas.
Starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta Ātrais kino jeb vai ir iespējams uzņemt īsfilmu
10. martā plkst. 16
7 dienās! uzņemtās filmas pirmizrāde. Ieeja bez maksas.
Muzikāla izrāde ar un par Olgu Rajecku OLGAS DIENA.
24. martā plkst. 17
Biļetes: Ls 4–5, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas Kultūras informācijas centrā
Liiba, Biļešu paradīzē un Doles Tautas namā vienu stundu pirms izrādes.
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Muzikāla izrāde bērniem Princese uz zirņa.
14. februārī plkst. 10
Biļetes: Ls 2, nopērkamas Baložu kultūras namā vienu stundu pirms izrādes.
Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadejošanas koncerts Nāc nākdams, Metenīti, daudz
16. februārī plkst. 18 uz tevi gaidītāju: dancotāju, dziedātāju, pankūciņu ēdājiņu!
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
Ievas Akurāteres un Jura Kulakova jubilejas koncerts Sapumpurots zars ar
22. februārī plkst. 19 leģendāro grupu Pērkons. Biļetes: Ls 4–6, nopērkamas Kultūras informācijas centrā
Liiba, Biļešu paradīzē un Baložu pilsētas bibliotēkā.
Bērnu vokālās studijas Karamele solistu un Ventspils ģitāristu ansambļa Vecpilsētas
bruģis koncerts Karameles viesistaba.
24. februārī plkst. 16
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas, nopērkamas pirms pasākuma Baložu kultūras
namā.
Andra Bērziņa jubilejas koncerts Manas PieDzimšanas Dienas. Biļetes: Ls 3–5, ar
9. martā plkst. 18
Drauga karti Ls 1 lētāk, nopērkamas Kultūras informācijas centrā Liiba, Baložu pilsētas
bibliotēkā un vienu stundu pirms pasākuma Baložu kultūras namā.
Teātra izrāde bērniem Supervaronis Augustiņš Valmieras teātra aktieru sniegumā.
11. martā plkst. 10
Biļetes: Ls 2, nopērkamas vienu stundu pirms izrādes.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
IK Vecie draugi tikšanās Tā pirmā pavasara puķe!. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,
9. martā plkst. 12
kluba biedriem ieeja bez maksas. Biļetes nopērkamas pirms pasākuma.
Teātra izrāde bērniem Supervaronis Augustiņš Valmieras teātra aktieru sniegumā.
12. martā plkst. 13
Biļetes: Ls 2, nopērkamas vienu stundu pirms izrādes.
Teatrālā kafejnīca – viesojas Baldones amatierteātris Sudraba nagla ar izrādi Upe nesa
23. februārī plkst. 16
ozoliņu. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1,50, nopērkamas vienu stundu pirms pasākuma.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Muzikāla izrāde bērniem Princese uz zirņa.
15. februārī plkst. 10
Biļetes: Ls 2, nopērkamas Ķekavas kultūras namā vienu stundu pirms izrādes.
Ceļā uz Latvijas dziesmu un deju svētkiem novada deju grupu koncerts Kad logos
21. februārī plkst. 20
ledus puķes zied. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
Teātra izrāde bērniem Supervaronis Augustiņš Valmieras teātra aktieru sniegumā.
12. martā plkst. 10
Biļetes: Ls 2, nopērkamas vienu stundu pirms izrādes.
Pensionāru padomes rīkots pārvēlēšanu pasākums un balle Mostas pirmā puķe un
15. martā plkst. 12
strauts.
Liepājas teātra izrāde Laimes ciema podniekdarbnīca. Lomās: Inese Kučinska, Egons
Dombrovskis, Kaspars Kārkliņš; režisors Lauris Gundars.
16. marts plkst. 19
Biļetes: Ls 4–6, ar Drauga karti par Ls 1 lētāk, nopērkamas Kultūras informācijas centrā
Liiba un Ķekavas kultūras namā.
Samanta Tīna Dance Party, piedalās: Samanta Tīna, grupa MONO, DJ Japānis. Biļetes: Ls 3,
22. martā plkst. 20
ar Drauga karti Ls 2, nopērkamas Kultūras informācijas centrā Liiba
un Ķekavas kultūras namā vienu stundu pirms pasākuma.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
Daugmales multifunkcionālajā centrā (DMC) atpūtas vakars veltīts sievietēm Vai tu
atnāksi, kad man vairs nebūs 16?, vada, dzied un spēlē Ainārs Ašaks. Pasākums pie
8. martā plkst. 21
galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Pieteikties Daugmales kultūras daļā, tālr. 26648571.
Biļetes: Ls 3, ar Drauga karti Ls 2, nopērkamas arī vienu stundu pirms pasākuma DMC.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Februārī
Animatora un karikatūrista Roberta Cinkusa personālizstāde.
Ekspozīcijas muzejā Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/kultura.kekava,
http://twitter.com/parkulturu un vietnē www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Izstādes
13.–28. februārī
Uz lielu balli sanāca sveces, Ai, kas par gaismu debesīs tecēs! – 2. februārī Sveču diena
Es visu mūžu mīlējusi esmu – 7. februārī dzejniecei Ārijai Elksnei 85
Ceļojums uz zemes centru – 8. februārī Žilam Vernam 185
Esi drošs pasaules tīmeklī – 10. februārī – Pasaules drošākā interneta diena
Mīlu ļoti, ļoti – 14. februārī Valentīna diena
Tuvākajām kaimiņvalstīm neatkarības pasludināšanas gadadiena. Lietuvai –
16. februāris, Igaunijai – 24. februāris
Labais vienmēr uzvar – 10. martā rakstniekam, žurnālistam Paulam Bankovskim 40
1.–12. martā
17. martā dramaturgam Gunāram Priedem 85
Teātru noslēpums – 27. martā – Starptautiskā teātra diena
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25. februārī plkst. 18
Jauno grāmatu apskats
14. februārī plkst. 17.30 Audzē pats un esi vesels – tikšanās ar ZS Neslinko īpašnieci Elgu Bražūni
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes
13.–20. februārī
Mīlestības diena
10.–26. martā
Pasaules ūdens dienai veltīta izstāde
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Izstādes
17.–27. februārī
Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei – 60
23.–29. februārī
Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 90
21. februārī–12. martā Iepazīstinām bibliotēkas jaunākos lasītājus ar Pelnu dienu
2.–10. martā
Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Kārlim Purvītim – 140
7.–12. martā
Starptautiskā sieviešu diena
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
Izstādes
17.–28. februārī
Rakstniecei Ilzei Šķipsnai – 85
7.–12. martā
Padoms krustvārdu mīklu risinātājiem
20. februārī plkst. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
20. februārī plkst. 18
Ingera vulkānu zemē Islandē – ceļojuma iespaidi
27. februārī plkst. 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
6. un 13. martā
Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība
plkst. 10.30

Sestdien, 16. martā, plkst. 19 Ķekavas kultūras namā

