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Labākie pedagogi novadā

Foto: Iveta Skujevska

Novada audēju darinājumi Pleskavā  3. lpp.

Pirmais Ķekavas goda aplis  4. lpp.

Foto: vineta bērzņa

Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti.

Foto: jurgens

Muiža atver sirdi bērniem  6. lpp.

Dejas griež Ābolu tirgū  12. lpp.

Ar ziediem, pateicības vārdiem un
laba vēlējumiem turpmākajā izglītības
darbā 8. oktobrī Baložu kultūras namā
tika sveikti Ķekavas novada izglītības
iestāžu pedagogu konkursa laureāti.
Nomināciju
Labākais
skolotājs
2009./2010. mācību gadā ieguva astoņi
Ķekavas novada pedagogi:
 Daina Plūme no Ķekavas vidusskolas,
 Vineta Šeinfiša no Baložu vidusskolas,
 Laima Šmite no Daugmales pamatskolas,
 Agita Baltmane no Pļavniekkalna
sākumskolas,
 Signe Orlova no privātās pamatskolas
Gaismas tilts 97,
 Dalia Starķe no pirmsskolas izglītības
iestādes Ieviņa,
 Zīle Ozoliņa-Šneidere no Ķekavas
Mākslas skolas,
 Diāna Zandberga no Ķekavas mūzikas skolas.
Savukārt konkursa otra nominācija ir

Labākais skolotājs Ķekavas novadā
2009./2010. mācību gadā, kuru saņēma
Ķekavas Mākslas skolas pasniedzēja
Zīle Ozoliņa-Šneidere. Šis tituls tiek piešķirts pedagogam ar visaugtāko punktu
skaitu no visiem pretendentiem, pamatojoties uz izglītības iestādes administrācijas

pedagoga darba izvērtējumu.
Šo konkursu rīko Ķekavas novada pašvaldība, astoņiem labākajiem pedagogiem
izglītības iestādē piešķirot balvu 100 latu
apmērā, bet labākajai skolotājai novadā
pagājuša mācību gadā – 200 latus.
Turpinājums 3. lpp.

Dzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā. Tas aicina katru dienu
iepazīt arvien ko jaunu. Ceļā sastaptais, redzētais un atrastais
kļūst par ceļotāja neatņemamu daļu, par avotu, kurš, nerimtīgi
plūstot, nes iegūto nākamajām paaudzēm. (A. Zarāns)

Sveicam visus novada pedagogus
Skolotāju dienā!
Ķekavas novada Domes vārdā
Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis
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2 viedokļi

Foto: no andras vanagas personīgā arhīva

Kādas ir bijušā dzīvokļa
īpašnieka un tā ģimenes locekļu
tiesības un pienākumi, ja
dzīvoklis ir pārdots izsolē?
Atbild
Andra Vanaga,
Ķekavas novada
pašvaldības Īpašumu daļas vadītāja

Ja dzīvoklis ticis
atsavināts, pārdodot
to izsolē, jaunajam
dzīvokļa īpašniekam tiesības reģistrēt dzīvokli
zemesgrāmatā rodas uz apgabaltiesas lēmuma
pamata, ar kuru apstiprināms izsoles akts.
Ar kādiem termiņiem būtu jārēķinās bijušajam dzīvokļa īpašniekam? Pēc izsoles ir
noteikts termiņš viens mēnesis, kurā dzīvokļa
nosolītājam jāsamaksā nosolītā cena. Tad aptuveni viena mēneša laikā jautājumu par izsoles
akta apstiprināšanu izskata apgabaltiesa. Līdz
ar izsoles akta apstiprināšanu jaunais īpašnieks
var prasīt apgabaltiesai pieņemt lēmumu par
jaunā īpašnieka ievešanu valdījumā. Lēmumu
par īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā zemesgrāmatu tiesnesis pieņem trīsdesmit dienu laikā pēc nostiprinājuma lūguma
saņemšanas.
Savukārt tiesu izpildītājs, atbilstoši Civilprocesa likumam, vispirms piedāvā izpildīt nolēmumu labprātīgi, nosakot termiņu – desmit
dienas. Ja šajā termiņā persona labprātīgi telpas neatbrīvo, tiesu izpildītājs sāk piespiedu
izpildi, kuras ietvaros personas var izlikt no
telpām saskaņā ar Civilprocesa likumu. Tiesu
izpildītāja prasības un rīkojumi, izpildot tiesu
spriedumus un citus nolēmumus, ir obligāti fiziskajām un juridiskajām personām visā
valsts teritorijā.
Dzīvokļa īpašnieks ir fiziskā vai juridiskā
persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu mājā, kurā dzīvokļi pieder
vairākiem īpašniekiem, un reģistrējusi šo īpašumu zemesgrāmatā.
Savukārt par dzīvokļa īpašnieka ģimenes
locekļiem normatīvo aktu izpratnē atzīstams
laulātais, abu laulāto bērni, kamēr viņi dzīvo nedalītā saimniecībā, kā arī personas,
kuras dzīvokļa īpašnieks iemitinājis viņam
piederošajā dzīvoklī un kuras viņam vai
viņa laulātajam jāuztur uz likuma, līguma vai
testamenta pamata.
Ja bijušajam dzīvokļa īpašniekam ir zudis
tiesiskais pamats uzturēties dzīvoklī, tad arī
dzīvokļa īpašniekiem nav tiesību ilgāk lietot
dzīvojamās telpas, ja vien ar jauno dzīvokļa
īpašnieku nav panākta cita vienošanās.
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Iedzīvotāju vērtējums – svarīga atgriezeniskā saite
Egils Štāls,
Kultūras aģentūras
direktors

Foto: vineta bērzņa

Iedzīvotāji jautā

Ķekavas
novada
pašvaldības Kultūras
aģentūras elektroniskajā
pastā bieži vien pienāk
iedzīvotāju vēstules, par kurām mēs ļoti priecājamies. Reizēm tie ir priekšlikumi kultūras
dzīves bagātināšanai, reizēm – kritika vai arī
pateicības par Kultūras aģentūras pakļautības iestāžu darbu un rīkotajiem pasākumiem.
Paldies visiem rakstītājiem – atsauksmes un
priekšlikumi ir īpaši svarīga atgriezeniskā saite,
jo vēlamies, lai mūsu darbs ir maksimāli kvalitatīvs, jo tas veltīts jums – Ķekavas novada
iedzīvotājiem!
Tā kā atbildes uz vairākiem man uzdotajiem
jautājumiem par kultūras darba organizāciju,
perspektīvām novadā, par mūsu kultūras iestāžu piedāvātajiem pakalpojumiem un servisu
būtu noderīgas arī citiem novada iedzīvotājiem,
vēlos dažus jautājumus un atbildes publiskot.

Ar ko nodarbojas Kultūras aģentūra?

Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra nav kaut kāds jaunizveidots atsevišķs birojs vai institūts. Kultūras aģentūrā strādā visi
mūsu novada kultūras darbinieki – Ķekavas
un Baložu kultūras namos, Katlakalna un Doles tautas namos, Daugmales kultūras daļā,
Ķekavas, Baložu, Katlakalna un Daugmales

bibliotēkās, Ķekavas novadpētniecības muzejā
un Tūrisma informācijas centrā.
Šo struktūrvienību vadītāji atrodas aģentūras
direktora vadībā, un katra Kultūras aģentūras
darbinieka galvenais uzdevums neatkarīgi no
ieņemamā amata, iestādes profila, tradīcijām
vai ģeogrāfiskā novietojuma ir profesionāli strādāt, lai nodrošinātu vislabāko kultūras servisu
atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un
interesēm.

Kādas ir kultūras attīstības perspektīvas
novadā?

Šī gada vasarā pēc manas iniciatīvas Ķekavas novada pašvaldības Kultūras, izglītības un
sporta daļa tika pārveidota par Izglītības daļu,
novada kultūras pārvaldību pilnībā nododot
Kultūras aģentūrai, bet sporta lietas – Sporta
aģentūrai. Manuprāt, kultūras jomas administrēšanai un menedžmenta nodrošināšanai pašvaldības aģentūras modelis ir vislabākais – tas
sevi veiksmīgi pierādījis arī citviet. Protams, ne
jau iestādes juridiskajā statusā vien meklējama
efektivitāte vai rezultāti – skaidrs, ka galvenais ir ieguldītais darbs un attieksme. Kopīga
komandas darba modelis aģentūrā ir mūsu
iespēja ne tikai kultūras jomas nosargāšanai
un saglabāšanai, bet arī attīstībai un integrācijai
kopējā novada attīstības procesā. Tas ir arī ļoti
labs instruments, lai īstenotu lielus lokālus un
starptautiskus sadarbības projektus, kā arī lai
piesaistītu papildu finansējumu novada kultūrai.
Galu galā – līdzās kultūras centru, muzeja

Valdlauču ceļš uz attīstību
Arnolds Keisters
Īpašuma lietu komitejas
vadītājs

Dzīvojot Valdlaučos,
man kā Ķekavas novada
Domes deputātam īpaši
rūp šīs teritorijas attīstība
un iedzīvotāju problēmu risināšana. Lai uzklausītu vēlmes, ierosinājumus un arī kritiku, ikdienā
tiekos ar saviem Valdlauču iedzīvotājiem.
Katrs priekšlikums par Valdlauču dzīvojamā
masīva uzlabojumiem Ķekavas novada pašvaldībā tiek nopietni izvērtēts un risināts, ņemot

vērā novada kopējā budžeta un pašvaldības
kompetences iespējas. Neviena ideja nav aizmirsta vai nolikta malā.

Jāattīra Olektes upīte

Viens no sāpīgākiem jautājumiem, kas skar
visus Valdlaučus un apkārtējos iedzīvotājus, ir
Olektes upīte. Ar 1987. gadu, kad sāka darboties uzņēmuma Rīgas ūdens attīrīšanas stacija
Daugava, sākās Olektes upes problēma – upīte
tika piesārņota ar ūdens attīrīšanas nogulšņu
biezo nosēdumu dūņām, kas izplūda no stacijas.
Dzīvā, ar zivīm bagātā Olektes upīte, kura
bija arī iedzīvotāju iemīļota peldvieta, kļuva par

Opozīcijas deputāti protestē!
23. septembrī pēc karstām debatēm frakcijas Savam Novadam deputāti Andis Adats un
Pēteris Geks protestējot pameta Domes sēdi, jo
sēdes kārtībā netika iekļauts laikus iesniegtais
lēmuma projekts par Domes priekšsēdētāja
vietnieka Jura Krūmiņa atlaišanu no darba un
Domes priekšsēdētājs, klaji ignorējot frakcijas
rakstisko priekšlikumu, atteicās to nodot uz
balsošanu.

Jebkura darbība uz citu rēķina nevar
nest svētību!

Kaut arī neiebilstam pret Pareizticīgās baznīcas celšanu novadā, mūs – Andi Adatu, Pēteri
Geku un Valtu Variku – pārņēma sašutums par
veidu, kā pašvaldībai piederošās zemes, kuras
pirms gada labiekārtoja par pašvaldības kredīta
līdzekļiem un līdz šim izmantoja sabiedrības aktivitātēm, piemēram, Jāņu svinēšanai, piknikiem,

bērnu ziemas priekiem, gatavo iznomāšanai
Pareizticīgo baznīcas celtniecībai Baložos. Arī
publiskā apspriešanā bija saņemti iedzīvotāju
iebildumi, kuri aicināja baznīcu būvēt kādā citā
piemērotākā pašvaldības īpašumā.
Deputāts Ivans Pihtovs Domes sēdē skaidroja, ka uz šī konkrētā zemesgabala varot izvietot
dievnamu ar lūgšanas zāli ~36 m2, bet politiskās apvienības Saskaņas Centrs Vidzemes
biļetenā norādījis, ka tiks būvēta Katedrāle.
Mums radās aizdomas par apspriešanas gaitas atbilstību likumdošanai, bet varas deputāti
norādīja – publiskajā apspriešanā viedokli var
izteikt arī citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji.
Vai tas ir pareizi?

Meliem īsas kājas!

Radās aizdomas par šī objekta celtniecības ieceres izmantošanu kā slēptu politisko

vai bibliotēku ikdienas darbam ar cilvēkiem mēs
visi strādājam, lai ar kultūras palīdzību veidotu
Ķekavas novadu par radošu, aktīvu, interesantu
un pievilcīgu vietu tā iedzīvotājiem un viesiem!

Kur iespējams atrast vienotu informāciju
par kultūras pasākumiem?

Ieejot interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Kultūra, atvērsies Kultūras aģentūras
iestāžu – kultūras un tautas namu, muzeja
vai bibliotēku – organizēto pasākumu saraksts.
Tāpat tuvāko mēnešu pasākumu afiša tiek
publicēta novada avīzē. Pašlaik aktīvi darbojamies, lai drīzumā visi pasākumi, tostarp, Sporta
aģentūras un novada Domes rīkotās aktivitātes,
būtu apkopoti un publicēti vienuviet – vienā
afišā, skrejlapās un internetā.

Vai pašdarbnieku pulciņos var iesaistīties
ne tikai jaunieši? Kur var atrast informāciju
par pulciņiem un kolektīviem?

Vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā Kultūra ievietota jaunākā informācija par visiem
pulciņiem un kolektīviem, interešu centriem un
citām nodarbībām dažādām vecumu grupām –
aktualizēti arī nodarbību laiki, vietas, vadītāju
kontaktinformācija. Atliek tikai spert pavisam
nelielu solīti, lai piedalītos, un jūsu dzīve var
kļūt daudz, daudz krāsaināka, interesantāka
un aktīvāka!
Aicinu visus jūsu novērojumus, ierosinājumus
un idejas par kultūru Ķekavas novadā sūtīt uz
e-pasta adresi kultura@kekava.lv.
smilšu un netīrumu grāvi. (Pēdējo reizi upes
gultni tīrīja 1992. gadā.)
Lai novērstu šo ekoloģisko noziegumu, gan
iedzīvotāji, gan pašvaldība vērsusies pie piesārņojuma radītāja Rīgas ūdens un citām valsts
atbildīgajām instancēm, kas vēstulēs pauž dažādus cerīgus solījumus. Taču joprojām kaitīgās
vielas turpina nonākt Olektē.
Upes problēmas risinājums, manuprāt, ir tikai
viens – jāpārtrauc skalojamo ūdeņu novadīšana
no ūdens attīrīšanas stacijas Olektes upītē un
jāveic upes gultnes tīrīšana.Novada Dome nav
vienaldzīga šai ilggadējajai problēmai un meklē
risinājumu.
Turpinājums 6. lpp.
pirmsvēlēšanas reklāmu 10. Saeimas deputātu
kandidātam I. Pihtovam, kurš kopā ar ģimenes
locekļiem ir šīs baznīcas draudzes locekļi un arī
idejas autori. I. Pihtovs Domes sēdē apgalvoja,
ka baznīcas būvniecības iecere nav pieminēta
nevienā pirmsvēlēšanu reklāmas kampaņā,
kas pretrunā arī viņa pausto viedokli partijas
apvienības izdevumā.
Tieši viņš debatēs aktīvi iestājās pret šī jautājuma izskatīšanu nākamajā Domes sēdē pēc
Saeimas vēlēšanām un pret apšaubāmo anketu
nodošanu pārbaudei, ko ierosināja opozīcijas
deputāti (skatīt Domes sēdes protokolu Nr. 17).
Koalīcija klaji ignorēja opozīcijas vairākkārtējos
ierosinājumus nepieļaut likuma pārkāpumus.
Mēs neatbalstām likuma normu neievērošanu
un izmantosim katru iespēju, lai vērstu sabiedrības
uzmanību uz varas deputātu centieniem izmantot
dienesta stāvokli pašlabuma gūšanai.
Opozīcijas deputāti Andis Adats
un Pēteris Geks
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Stiprina sadarbību ar Pleskavu

Vīzītes noslēgumā
Pleskavā norisinājās
gadatirgus, kurā potenciālos sadarbības
partnerus un vietējos
iedzīvotājus ar saviem
ražojumiem varēja iepazīstināt arī mūsu
Ķekavas novada uzņēmēji – konditorejas
ražotne Baltās naktis, uzņēmums Īstās
Jāņa ziepes, Amatnieku centrs LINUM
un Daugmales kera- Ķekavas novada pārstāvji iepazīstas ar dzīvojamo mikrorajona celtniecību.
miķi Inta un Laimonis
Radziņi. Savukārt dejas mākslu demons- nodomu protokolu pagājušā gada nogalē,
trēja deju grupa Mirāža no Baložu pilsētas. lai veicinātu sadarbību starp pašvaldībām
Vizītes laikā mūsu delegācija nodibināja un nodrošinātu līdzsvarotu teritoriju attīstību,
lietišķus kontaktus ar Braslavas rajonu apgūstot Eiropas Savienības finansētās LatBaltkrievijā. Saņemot ielūgumu, jau sep- vijas–Igaunijas–Krievijas pārrobežu sadarbītembra nogalē Ķekavas novada Domes bas programmas līdzekļus. Protokols paredz
pārstāvji devās uz kaimiņvalsti, lai ap- pašvaldību sadarbību dažādās jomās –
kultūrā, izglītībā, drošībā, sportā, uzņēmējspriestu sadarbības iespējas.
Ķekavas novada pašvaldība un Ples- darbībā.
Vineta Bērziņa
kavas apgabala administrācija parakstīja
Foto: ginta logina

Lai turpinātu veiksmīgi attīstīt
Ķekavas novada un Pleskavas apgabala
sadarbību uzņēmējdarbībā un izglītībā,
septembra vidū darba vizītē Pleskavā
viesojās Ķekavas novada pašvaldības un izglītības pārstāvji, deputāti un
uzņēmēji.
Ķekavas novada delegācija piedalījās
konferencē Starptautiskā sadarbība un
investīciju iespējas Pleskavas apgabalā,
kurā dalībnieki sprieda par investīciju
piesaistes politiku Pleskavas apgabalā,
tūrisma industrijas attīstību, realizētajiem
un plānotajiem attīstības projektiem, par
problēmām un iespējamiem risinājumiem
Eiropas Savienības projektu realizēšanā.
Konferencē Pleskavas apgabala pārstāvji
savus starptautiskos sadarbības partnerus iepazīstināja ar realizētajiem investīcijas projektiem – dzīvojamo mikrorajona
celtniecību, putnu fabriku un cūkkopības
kompleksu.
Savukārt izglītības pārstāvji devās uz
skolām Pleskavā, lai klātienē ar izglītības
iestāžu vadību pārrunātu sadarbības un
pieredzes apmaiņas iespējas.

Lai pārrunātu kopīgi īstenojamā starptautiskā projekta norisi, problēmas un
iespējamos risinājumus, Ķekavas novada
pašvaldības speciālisti septembrī Šauļos tikās ar Šauļu rajona pašvaldības
pārstāvjiem.
Abas pašvaldības sadarbojas starptautiskajā projektā Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta programmā Pārrobežu
sadarbība apakšprojektā Ķekavas un Šauļu
pašvaldību darbības efektivitātes paaugstināšana un pārrobežu sadarbības attīstība,
uzlabojot pakalpojumu pieejamību, veicinot
vienmērīgu un ilgtspējīgu reģionu attīstību
ietvaros.
Lai plašāk apspriestu konkrētās jomas
darbību, problēmas, risinājumus un identificētu iespējamos sadarbības jautājumus,
vizītes laikā Ķekavas novada pašvaldības
speciālisti tikās arī ar konkrētās nozares
pārstāvjiem no Šauļu rajona pašvaldības
un iestādēm, piemēram, Sociālo dienestu
un Valsts policiju, kas Šauļu rajonā uzrauga
sabiedrisko drošību. Savukārt par turpmāko
sadarbību uzņēmējdarbībā, diskusija notika ar Šauļu Tirdzniecības, rūpniecības un
amatniecības kameru.
Abu pašvaldību sadarbības projekta
ietvaros šobrīd norit vairākas aktivitātes, lai
paaugstinātu darba efektivitāti un veicinātu
pašvaldības pakalpojumu pieejamību nova-

Foto: no šauļu pašvaldības arhīva

Pārrunā starptautiskā projekta norisi

Turpinājums no 1. lpp.

Lai nokļūtu laureātu vidū, pedagogu darbu rūpīgi vērtēja gan katras izglītības iestāžu
skolotāji, gan vecāku un skolēnu pārstāvji.
Izglītības iestādes administrācija un metodisko komisiju vadītāji analizēja pretendentus
pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, mācību

Dome lēma
Baložos cels
pareizticīgo baznīcu

Ķekavas novada Dome 23. septembrī,
izskatot Latvijas Pareizticīgās baznīcas
Sinodes lūgumu piešķirt zemesgabalu
Dievnama celšanai, atbalstīja ieceri būvēt
baznīcu Baložos, Purva ielā 2/4.
Par šīs ieceres atbalstīšanu nobalsoja divpadsmit Domes deputāti, pret – trīs deputāti.
Saskaņā ar minēto lēmumu Dome iznomās zemi ar apbūves tiesībām 0,1129 m²
platībā reliģiskajai organizācijai Baložu
Vissvētās Dievmātes Bogoļubskas ikonas
pareizticīgo draudze. Zemes nomas līguma
termiņš – 2021. gada 31. decembris.
Dome norāda, ka zemesgabals tiek iznomāts baznīcas būvniecībai, kas atbilst
Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas
plānojumam 2008.–2020. gadam, kurā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta jauktas sabiedrisko un darījumu objektu
apbūves teritorijas, zemesgabala lietošanas
mērķis – reliģisko organizāciju ēku apbūve.
Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību,
lemjot par īpaši svarīgiem vietējās nozīmes
jautājumiem, Ķekavas novada Dome rīkoja
publisko apspriešanu, aicinot iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes ieceri būvēt baznīcu
Baložu pilsētā, zemesgabalā Purva ielā 2/4.
Publiskā apspriešana notika šogad no
10. augusta līdz 10. septembrim. Tās laikā
saņemti 269 iesniegumi ar iedzīvotāju viedokļiem par baznīcas būvniecības ieceri.
233 iedzīvotāji atbalstīja šo nodomu, 23 bija
pret, bet 13 iesniegumi – bez personu identificējošiem datiem.
Vineta Bērziņa

Atbalstīs Ķekavas
novada jauniešus

Sadarbības partneri Šauļu rajona pašvaldībā pārrunā kopīgā starptautiskā projekta norisi.
da iedzīvotājiem. Viens no būtiskākajiem
projekta ieguvumiem ir trīs jaunu klientu
apkalpošanas centru izveide Ķekavas novadā – Baložos, Daugmalē un Ķekavā, kas
nodrošinās iedzīvotāju tiešu kontaktu ar
pašvaldību, klātienē informējot un sniedzot
visus nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk cilvēka dzīvesvietai.
Tāpat pašvaldībā tiks ieviesti vairāki
e-pakalpojumi, kurus iedzīvotāji varēs saņemt attālināti – no jebkuras vietas pasaulē,
kas aprīkota ar interneta pieslēgumu.
Kā trešais nozīmīgais solis pašvaldības
darba uzlabošanā ir vienotas Dokumentu
vadības sistēmas ieviešana visās pašval-

dības institūcijās. Tas paātrinās dokumentu
apriti, samazinās dokumentu saskaņošanas
laiku, uzlabos izpildes kontroli un samazinās izdevumus papīra iegādei. Pašvaldības vadībai būs iespēja efektīvāk plānot un
kontrolēt savu padoto darbu, tā optimizējot
izmaksas un spējot identificēt konkrētus
vājos punktus pašvaldības darbībā. Pasaules prakse liecina, ka pēc Dokumentu
vadības sistēmas ieviešanas divu gadu
laikā darbinieku produktivitāte pieaug par
20–30 %. Šobrīd šāda sistēma ieviesta vairāk nekā desmit pašvaldībās, piemēram,
Liepājas, Valmieras un Jelgavas novados.
Vineta Bērziņa

procesa organizēšana mācību stundā un sasniegtie rezultāti; pedagoga ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstīšanā; audzēkņu
sagatavošana olimpiādēm, konkursiem un
skatēm, līdzdalība pedagoģiskās padomes
darbā, profesionālās ētikas normu ievērošana
un dalība Ķekavas novada sabiedriskajā dzīvē.
Lēmumu par nominācijas piešķiršanu pie-

ņēma konkursa komisija, kurā piedalījās pārstāvji no Ķekavas novada Domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas un pašvaldības
Izglītības daļas.
Ķekavas novada izglītības iestādes
pedagogu konkurss notiek jau piekto gadu.
Konkursa laureātus tradicionāli paziņo
oktobra sākumā, kad visā valstī tiek svinēta
Skolotāju diena.
Vineta Bērziņa

Labākie pedagogi novadā

aktuāli 3

Lai atbalstītu Ķekavas novada jauniešu
iniciatīvas, nodrošinot viņu vajadzībām
atbilstošu neformālās izglītības pasākumus un piedāvājot lietderīgi pavadīt brīvo
laiku, Ķekavas novada Dome nolēmusi
izveidot Jaunatnes iniciatīvu centru.
Centrs plāno piesaistīt dažādu Eiropas fondu finansējumu, lai nodrošinātu Jaunatnes
iniciatīvu centra darbību ilgtermiņā un iegādātos nepieciešamo aprīkojumu. Arī pašvaldība
sniegs savu artavu, piešķirot līdzfinansējumu
Eiropas fondu projektu īstenošanai.
Saskaņā ar nolikumu Jaunatnes iniciatīvu
centrs nodrošinās jauniešiem lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas, sekmēs zināšanu
un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, atbalstīs jauniešu iniciatīvas,
piesaistot papildu finansējumu dažādu pasākumu, projektu un programmu īstenošanai.
Tāpat centra ietvaros plānots sekmēt
sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu
vienaudžu vidū; līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā
darbā, kā arī veicināt jaunatnes iesaistīšanos reģionāla, valsts un starptautiska mēroga projektos.
Centrs rīkos arī individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām
tēmām un motivēs jauniešus iesaistīties
Ķekavas novada sabiedriskajā dzīvē.
Darbošanās centrā ir brīvprātīga. Iestādes
direktora pienākumus bez atlīdzības veiks
Linda Zaķe, pašvaldības Izglītības daļas
vadītājas vietniece.
Vineta Bērziņa
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Lai veicinātu iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd strādā
pie aktīvās atpūtas laukuma izveides Katlakalnā.
Aktīvās atpūtas laukums atradīsies Daugavas krastā – uz pašvaldības zemes gabala Nēģīši. Tajā varēs
bez maksas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un publiski būs pieejams aprīkojums šo aktivitāšu īstenošanai.
Laukumā tiek veikta teritorijas grunts izlīdzināšana,
teritorijas labiekārtošana, pludmales volejbola laukuma
un automašīnu stāvlaukuma izveidošana.
Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts
programmas 2010. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Vineta Bērziņa

Ķekavā – gājēju celiņš

Lai, sakārtojot satiksmes organizāciju, nodrošinātu gājējiem un velobraucējiem drošu pārvietošanos
Ķekavā pa Gaismas ielu, posmā no Latvenergo līdz
Ķekavas vidusskolai izbūvēts jauns gājēju celiņš.
Gājēju celiņš sākas pie Latvenergo klientu apkalpošanas centra un noslēdzas pie Ķekavas vidusskolas.
Būvdarbus veica a/s Ceļu pārvalde.
Vineta Bērziņa

Atpūtas vieta aprūpes
centru iemītniekiem

Ķekavā labiekārtota zaļā zona un izveidots atpūtas laukums ilgstošas sociālā aprūpes centra un
dienas centra Gaismas iela iemītnieku vajadzībām.
Atpūtas laukums, kuru vēl plānots apzaļumot ar
dažādiem košumkrūmiem un puķēm, atrodas Ķekavā,
pie Gaismas ielas 19, k-8 ēkas.
Lai īstenotu šo ieceri, Ķekavas novada Dome
piešķīra 4500 latus.
Vineta Bērziņa

Noslēdzas
pirmie gidu kursi

Veiksmīgi noslēgušies pirmie ekskursijas vadītāju kursi, kurus organizēja Ķekavas Tūrisma
informācijas centrs sadarbībā ar Ķekavas Novadpētniecības muzeju.
Ekskursijas vadītāji guva ieskatu Ķekavas novada
vēsturē, noklausījās lekcijas par gida darba un grupu
vadīšanas metodiku un kultūrtūrismu. Iegūtās prasmes un iemaņas tika pielietotas praksē, veidojot savu
maršrutu un novadot ekskursiju pa Ķekavas novadu.
Jaunie ekskursiju vadītāji patīkami pārsteidza ar centību
un uzņēmību popularizēt Ķekavas novadu.
Tūrisma informācijas centrs pateicas novadpētniecības muzeja darbiniekiem un lektoriem par sadarbību
un atbalstu.Arī šosezon Ķekavas Tūrisma informācijas
centrs piedāvā dažādus maršrutus pa Ķekavas novadu,
kā arī aicina iepazīt tuvākos kaimiņus.
Karīna Saveļjeva

Fakti par Saeimas
vēlēšanām

10. Saeimas vēlēšanās Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 11 275 Latvijas iedzīvotāji:
Ķekavā – 4694, Baložos – 2962, Katlakalnā – 1574,
Valdlaučos – 1310, Daugmalē – 735 vēlētāji.
Ķekavas vēlēšanu iecirknī meitas pavadībā ieradās
vecākā vēlētāja Marcjanna Grauduže, kurai šobrīd
ir 99 gadi.
Vēlētāji visvairāk savas balsis atdevuši par šādiem
politiskajiem spēkiem: par Vienotību – 4926, Saskaņas
Centru – 2016, Zaļo un Zemnieku savienību – 1844,
Visu Latvijai! un TB/LNNK – 1146.
Ķekavas novadā Saeimas vēlēšanu iecirkņos reģistrēta 221 tukša aploksne – iedzīvotāji piedalījušies
vēlēšanās, bet nav nobalsojuši par kādu politisko spēku.

Lai nodrošinātu Ķekavas novada
iedzīvotājiem ērtāku un pēc iespējas
tuvāk savai dzīvesvietai pašvaldības
pakalpojumu saņemšanu, Ķekavas novada pašvaldībā izveidoti trīs klientu
apkalpošanas centri – Baložos, Ķekavā
un Daugmalē.
Jebkurā no šiem klientu apkalpošanas
centriem ikviens novada iedzīvotājs klātienē var saņemt informāciju par pašvaldības
jautājumiem, kā arī pieprasīt un saņemt
vienādas kvalitātes pašvaldības pakalpojumus. Proti, lai iesniegtu vēstuli vai
iesniegumu, cilvēkam vairs nav jādodas uz
konkrēto pašvaldības pārvaldi, kurā viņš
ir deklarēts, bet gan to var izdarīt jebkurā novada klientu apkalpošanas centrā.
Minētais iesniegums, izmantojot elektronisko dokumentu vadības sistēmu, tiks
nosūtīts pašvaldības speciālistam.
Klientu apkalpošanas centru izveidi
šobrīd paredz valsts noteiktā virzība uz
vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldības pakalpojumu
nodrošināšanā. Vienas pieturas aģentūras
princips ļauj iedzīvotājiem saņemt pieprasītos pakalpojumus vienuviet klātienē vai
elektroniski, fiziski nevēršoties institūcijā
pie atbildīgās amatpersonas, kura izskata
iesniegto pieteikumu, to saskaņo un pieņem lēmumu par pieprasītā pakalpojuma
izpildi.
Klientu apkalpošanas centri uzlabos pašvaldības darba efektivitāti, ietaupīs laiku
iedzīvotājiem, jo nebūs vairs jāmēro tāls
ceļš uz noteikto pārvaldi, bet pakalpojumu
varēs saņemt pēc iespējas tuvāk savai
dzīvesvietai.

Foto: vineta bērzņa

Top aktīvās atpūtas
laukums Katlakalnā

Izveido klientu apkalpošanas centrus

Jaunais klientu apkalpošanas centrs Daugmalē
Veidojot klientu apkalpošanas centrus
pašvaldības pārvaldēs, padomāts arī par
vides pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem un jaunajiem vecākiem,
kuri pašvaldībā ierodas ar mazuli ratiņos.
Baložos un Ķekavā šim mērķim izbūvētas
un pielāgotas uzbrauktuves, bet Daugmalē
ierīkots pacēlājs.
Klientu apkalpošanas centri tapuši Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas Pārrobežu sadarbība
apakšprojekta Ķekavas un Šauļu pašvaldību darbības efektivitātes paaugstināšana
un pārrobežu sadarbības attīstība, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, veicinot
vienmērīgu un ilgtspējīgu reģionu attīstību
ietvaros.
Pēc projekta vadītāja Jāņa Ruško teiktā, drīzumā iedzīvotāji varēs izmantot arī
piecus pašvaldības elektroniskos pakalpojumus, kas ļaus saņemt pakalpojumus,

Pirmais Ķekavas goda aplis

Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros
22. septembrī pirmo reizi Ķekavas novadā
notika velobrauciens – Ķekavas goda aplis
2010, kas veltīts Eiropā rīkotajai akcijai
Diena bez auto.
Velobrauciena Ķekavas goda aplis mērķis
bija popularizēt alternatīvas privātajam auto
un akcentēt šādu alternatīvu risinājumu pozitīvo ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi. Tā
starts tika dots pie Ķekavas novada Domes.
Lai motivētu cilvēkus atteikties no ieraduma
vienmēr pārvietoties tikai ar auto, ikvienam
bija iespēja sniegt savu ieguldījumu sabiedrības vides apziņas veidošanā. Velobraucienā šoreiz piedalījās pašvaldības darbinieki,
Domes vadība, deputāti, Kultūras un Sporta
aģentūru pārstāvji un citi interesenti. Kopumā
29 dalībnieki, veidojot 47 metru garu velosipēdu ķēdi. Mērījums tika veikts sākumskolas
stadiona sporta laukumā, visiem velosipēdiem
sastājoties ciešā rindā vienam aiz otra.
Dalībnieki un līdzjutēji ierosināja šādu
pasākumu rīkot arī turpmāk. Atsaucoties
lūgumam, pašvaldība velobraucienu Ķekavas
goda aplis rīkos katru gadu 22. septembrī un
aicina ikvienu, līdzi ņemot divriteni un ķiveri,
tajā piedalīties.
Eiropas Mobilitātes nedēļas laikā Ķekavas
novadā notika arī citi pasākumi. 18. septembrī

Drošības dienā iedzīvotāji varēja iegūt pirmās
praktiskās iemaņas nūjošanā, iepazīties ar
velodrošības noteikumiem, pirmās palīdzības
sniegšanu un videi draudzīgiem laika pavadīšanas veidiem. Bet Baložu pilsētā notika
Latvijas mēroga velopasākumi – velokrosa
Baloži 2010 3. posms un Baložu velodrošība
3. posms 3.–5. klašu skolu komandām.
Lai mudinātu iedzīvotājus pārvietoties kājām, 19. septembrī, Ražas svētku gadatirgus
laikā tika slēgta satiksme Skolas ielā, Ķekavā.
Bet, aicinot cilvēkus rūpēties par savu veselību, 22. septembrī Ķekavas ambulancē ikviens
varēja bez maksas noteikt holesterīna līmeni.
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucī-

neizejot pat no savas dzīvesvietas vai
darba telpas.
Kādi būs šie e-pakalpojumi? Autorizējoties
ar elektronisko parakstu vai izmantojot savu
interneta bankas kodus, iedzīvotājs varēs
elektroniski nosūtīt iesniegumu pašvaldībai,
pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādei
un skolai, pierakstīties vizītei pie amatpersonas un apskatīt savu iesniegto elektronisko
pakalpojumu izpildes statusu.
Minētie elektroniskie iesniegumi automātiski nonāks pašvaldības dokumentu
vadības sistēmā, kur tos reģistrēs un nodos tālākai izpildei klientu apkalpošanas
speciālisti.
Pašvaldības sniegtie elektroniskie pakalpojumi būs pieejami interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv vai arī www.latvija.lv.
Vineta Bērziņa
bu, un ceram uz kuplāku velobraucēju skaitu nākamajā velobraucienā Ķekavas goda
aplis 2011!
Eiropas Mobilitātes nedēļa notiek kopš
2002. gada no 16. līdz 22. septembrim.
Nedēļas kulminācija parasti ir Diena bez
auto visā Eiropā – 22. septembris. Katru
gadu Mobilitātes nedēļai ir sava tēma. Ar
2010. gada kampaņas moto – Ceļo gudrāk,
dzīvo labāk! – tiek pievērsta uzmanība tam,
cik kaitīga ir pašreizējo pilsētu transporta ietekme uz iedzīvotāju veselību. Mobilitātes
nedēļa vērsta uz cilvēku pārvietošanās paradumu mainīšanu, piedāvājot videi nekaitīgas
alternatīvas autotransportam. Sabiedrībai tiek
dota iespēja izmēģināt alternatīvus pārvietošanās līdzekļus.
Līva Benete, Sigita Varika

Foto: iveta skuļevska

Īsumā

Pirmā velobrauciena Ķekavas goda aplis 2010 dalībnieki
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Pensionāri apspriež nākotnes plānus

Īsumā

Bērnudārzos
darbosies
konsultatīvie punkti

Foto: vineta bērzņa

Septembra vidū Ķekavas pagasta pensionāri rīkoja sanāksmi, lai apspriestu
nākotnes ieceres, tām nepieciešamo finansējumu, kā arī atskaitītos par padarītajiem
darbiem pensionāru padomē.
Sanāksmē, kuru vadīja Ķekavas novada
apvienotās pensionāru padomes priekš
sēdētāja Aldona Zundure, piedalījās Ķekavas
pagasta pensionāru padomes pārstāves un
Ķekavas novada Domes Sociālo lietu komitejas vadītājs Igoris Malinauskas.
Kā viens no galvenajiem jautājumiem tika
izskatītas nākamā gada padomes aktivitātes
un to īstenošanai nepieciešamais finansējums, ko apvienotā pensionāru padome lūgs
Ķekavas novada Domei atvēlēt nākamā gada
pašvaldības budžetā.
Tāpat pensionāri plāno ierosināt deputātiem
atbalstīt ideju sveikt novada sirmgalvjus arī
85, 95 gadu jubilejā un pēc tam katru gadu
dzimšanas dienā.
Ķekavas novada pensionāri augustā izveidoja apvienoto pensionāru padomi, un pirmais
kopīgais iepazīšanās pasākums notika 20. un
21. septembrī, kad aktīvākie pensionāri devās

Ķekavas pensionāri diskutē par nākotnes iecerēm.
ekskursijā uz Liepāju un Lietuvu.
Arī šogad pašvaldība budžetā atvēlējusi
līdzekļus 6000 latu novada pensionāru aktivitāšu nodrošinājumam – transporta pakal-

pojumu apmaksai braucieniem, veselības
uzlabošanai uz peldbaseinu, teātra izrādēm,
ekskursijām un pasākumu organizēšanai.
Vineta Bērziņa

Dienas centrs gaida apmeklētājus

Pedagogi paaugstina
kvalifikāciju

Foto: vineta bērzņa

Ķekavas sociālās aprūpes centra
dienas centrs Gaismas iela joprojām
atvērts un gaida jaunus klientus.
Tā ir iespēja cilvēkiem ar funkcionāliem un
kustību traucējumiem pabūt ārpus mājas domubiedru vidū, lai parunātos, kopīgi dziedātu,
lasītu, attīstītu savas radošās spējas, uzturētu
možu garu un ķermeni vingrojot, spēlētu galda spēles, kopīgi svinētu svētkus un varbūt
pat iemācītos kaut ko jaunu. Šo iespēju noteikti novērtēs vecāki, kuru pieaugušie bērni
kāda iemesla dēļ spiesti savu laiku pavadīt
mājās, bet labprāt būtu sabiedrībā, un bērni,
kuru vecāki slimības vai vecuma dēļ vairs nav
atstājami vieni bez uzraudzības.
Dienas centrā ir telpas atpūtai, nodarbībām, kā arī datorklase ar interneta pieslēgumu un divas radošās darbnīcas, no kurām
viena aprīkota ar visu, kas nepieciešams
darbam ar mālu, bet otrā paredzēts apgūt
aušanas un šūšanas iemaņas. Datorklase
pieejama ne vien dienas centra pastāvīgajiem klientiem, bet arī Ķekavas novada
pensionāriem.
Oktobrī datorzinību pamatu apguves kursi
turpināsies tām divām grupām, kas tos bija
iesākuši ziemā un vasarā. Ja būs pieprasījums, janvārī organizēsim jaunas grupas.
Liels paldies Ramonai Brālis, kura brīvprātīgi ziedoja savu laiku, lai kopā ar dienas
centra un aprūpes centra klientiem veidotu

Vasaras datorkursu grupa, kas, neņemot vērā lielo karstumu un dārza darbus, tomēr atrada laiku
tos apmeklēt.
dažādus keramikas izstrādājumus. Cilvēkiem
ar funkcionāliem un kustību traucējumiem
darbošanās ar mālu ir īpaši ieteicama, tādēļ
grbētos šīs nodarbības turpināt. Ja kāds jūt
aicinājumu un šo lietu prot, būsim ļoti pateicīgi
un priecīgi, ja atsauksieties. Telpa aušanai un

Aprūpes centrs saņem dāvinājumu
Ķekavas sociālās aprūpes centra
iemītnieki septembrī saņēma dāvinājumu no Sarkanā Krusta Pārdaugavas
komitejas pārstāvjiem.
Sarkanais Krusts sniedza sociālo palīdzību aprūpes centra iemītniekiem un
dāvāja apģērbus, kruķus, spieķus un staiguļus. Sociālās aprūpes centra vadītāja

Lai atbalstītu Ķekavas novada ģimenes,
kuru bērniem nav iespējams apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, visos novada bērnu
dārzos darbu uzsāks konsultatīvie punkti.
“Mums novadā vēl ir ļoti daudz bērnu, kuriem
šobrīd pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē, tāpēc mums bija svarīgi
palīdzēt vecākiem, piedāvājot viņiem speciālistu
konsultācijas pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un sagatavošanā skolas gaitām,” uzver
pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos Aija
Āre, izsakot cerību, ka vecāki šo iespēju izmantos
un novērtēs.
Konsultatīvā punkta speciālista padomus bez
maksas varēs saņemt vecāki, kuru atvases jau
sasniegušas divu gadu vecumu, kā arī to piecgadīgo un sešgadīgo bērnu vecāki, kuriem bērniņš slimības dēļ nevar apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi un tāpēc izmanto mājmācību.
Šajos konsultatīvajos punktos ģimenes varēs
iegūt arī metodiskās rekomendācijas atbilstoši
dažādām bērnu attīstības pakāpēm un darbības
veidiem.
Līdz ar šādas idejas īstenošanu, pēc pašvaldības speciālistes domām, tiks nodrošināta arī
vecāku un pedagogu vienota pieeja pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, kas ir būtiski, jo
vienotu mācību metožu un prasību pielietošana palīdzēs bērnam vieglāk adaptēties, uzsākot
skolas gaitas.
Nākotnē šajos konsultatīvajos punktos plānots
rīkot dažādu lekciju un praktisko nodarbību ciklus, kā arī vecāki varēs pastāvīgi saņemt logopēda, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.
Arī šobrīd, iepriekš piesakoties, var uzklausīt šo
speciālistu padomus.
Konsultatīvie punkti darbosies darba dienās
visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kā
arī plānots, ka tuvākajā laikā šis pakalpojums
vecākiem būs pieejams arī Daugmales pamatskolā. Par konkrētiem pieņemšanas laikiem informāciju var saņemt pirmsskolas izglītības iestādē.
Vineta Bērziņa

Ingūna Zirne pateicas labdarības
organizācijai par sarūpētajām
veltēm.
Šobrīd aprūpes centrā mīt vairāk nekā 30 cilvēku, kuri lielākoties ir vientuļi pensionāri.
Vineta Bērziņa

šūšanai tiek iekārtota, līdz ar to paplašinot
klientiem piedāvāto nodarbību klāstu.
Interesenti var pieteikties pie dienas centra
Gaismas iela vadītājas Silvijas Puisānes pa
tālruni 29173695.
Antra Martinsone

Lai pilnveidotu savu profesionalitāti un
veicinātu konkurētspēju, jaunajam mācību
gadam sākoties, 44 Ķekavas novada pedagogi iesaistījušies Eiropas Sociālā fonda
projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos.
Projekta laikā pedagogi var pieteikties vairākām kvalitātes pakāpēm. Izpildot nepieciešamos nosacījumus, kas paredz savas pedagoģiskās darbības profesionālu izvērtēšanu
visās piecās pamatjomās un pedagoga portfolio
izveidi, lai iegūtu noteiktu kvalitātes pakāpi.
Atšķirībā no iepriekšējām projekta norises kārtām šoreiz skolotāji var pieteikties arī 4. un
5. kvalitātes pakāpei, bet pirmo reizi 1. līdz
3. pakāpei – arī sociālie pedagogi un logopēdi.
Darbojoties projektā, skolotāji četrus mēnešus saņem arī ikmēneša stipendiju 100 latus,
kas finansēta no Eiropas Sociālā fonda.
Līdz šim šo iespēju izmantojuši ~ 70 Ķekavas novada skolotāju.
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Tikai pāris nedēļas Depkina muižai
Rāmavā ir jauna saimniece Ilze Berga,
kura ar aizrautību klāsta muižas nākotnes
attīstības ieceres, īpašu akcentu liekot uz
atbalsta sniegšanu novada bērniem no
sociālā riska ģimenēm.
Pēdējos piecus gadus Ķekavas novada
pašvaldības īpašumā esošo muižu pārvalda
Jēzus draudze, to galvenokārt izmantojot
draudzes vajadzībām un uzņemot draudzes ārvalstu sadarbības partnerus. “Piecu
gadu laikā sapratām, ka muižai būtu jākalpo
plašākā mērogā. Vēlamies veicināt muižas
atpazīstamību, liekot uzsvaru uz sabiedrību,
nevis uz tūristu piesaisti. Mūsu iecere ir veidot bērnu un jauniešu centru. Tiem, kuriem
ģimenes nav tik stipras un labvēlīgas, kuriem
nepieciešams līdzcilvēku atbalsts un vieta,
kur kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,” skaidro
Ilze Berga.
Iecerēto jauniešu centru varētu apmeklēt
aptuveni piecpadsmit bērnu – tik daudz, lai
“viņi nejustos kā bars, bet kā viena vesela
ģimene”. “Vēlos ēku padarīt daudz mājīgāku,
izveidojot vietu, kurā bērni saņemtu sirds
siltumu un mīlestību, kurā mēs kopīgi darītu daudz aizraujošas lietas,” stāsta muižas
saimniece.
Kādas nodarbības bērniem ir plānotas?
Viena no idejām ir veidot radošo laboratoriju, kurā ar muzikālām, radošām un citām
atraktīvām nodarbībām atvērtu bērnus un
liktu pašiem sev noticēt, noticēt savām
spējām. Muižai pieder arī liela parka teritorija, kurā bērni nākotnē varētu ierīkot mazu
dārzniecību, lai audzētu un koptu puķes.
Šīs aktivitātes bērni un jaunieši varētu veikt
pēc mācībām skolā, bet atsevišķos gadījumos – arī brīvdienās.
Lai īstenotu šo ieceri, Depkina muižas pārstāve tikusies ar Ķekavas novada Domes
vadību un speciālistiem, kuri savu iespēju
robežās centīsies atbalstīt šo muižas ideju.
Pēc Ilzes Bergas teiktā, finansējumu šīs idejas realizēšanai, visticamāk, būs jāmeklē, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Ņemot vērā ilgo Eiropas Savienības projekta iesniegšanas un izvērtēšanas gaitu,
viņa aicina Ķekavas novada uzņēmējus
būt atsaucīgiem un sniegt palīdzīgu roku,
lai novada bērni no sociālā riska ģimenēm
varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt radošās
nodarbes Depkina muižā. Tāpat muižas
saimniece aicina iedzīvotājus izteikt savu
viedokli un priekšlikumus par bērnu un jauniešu centra izveidi muižā, rakstot uz e-pasta adresi info@ramavasmuiza.lv vai zvanot
pa tālruni 67916202.
Joprojām Depkina muižā katra mēneša
otrajā trešdienā darbojas Svētdienas skola,
kuru šobrīd apmeklē desmit muižas apkārtnē
dzīvojošie bērni. Ikviens aicināts pievienoties
Svētdienas skolas dalībnieku pulciņam.
Tāpat muižas telpas var izmanot dažādu
semināru, bērnu nometņu un saviesīgo pasākumu rīkošanai.
Vineta Bērziņa

Ķekavas novada iedzīvotājiem, kurus
aizrauj plašā mākslas pasaule, kopš
augusta radusies iespēja piepildīt savu
sapni un apgūt dažāda veida mākslas
tehnikas jaunizveidotajā mākslas studijā
Valdlaučos.
Mākslas studiju Valdlaučos, Ērgļu ielā 1,
vada pieredzi bagātais mākslinieks, mūsu
novadnieks Valērijs Makovojs, kurš ir gatavs
dalīties ar ikvienu mākslas mīļotāju un topošo
mākslinieku savā profesionālajā pieredzē un
noslēpumos.
Jau šobrīd šo iespēju izmanto divdesmit
cilvēku trijās vecumu grupās – bērni, pusaudži
un pieaugušie. Pašam mazākajam māksliniekam ir tikai četri gadiņi. Studijā viņi apgūst
glezniecību dažādās tehnikās, piemēram,
akrils, akvarelis un aerogrāfija, kas ir diezgan
rets mākslas paveids Latvijā.
Kā stāsta pats studijas vadītājs, tad cilvēku
motīvi studijas apmeklēšanai ir dažādi – jaunieši vēlas iegūt profesionālo pieredzi, lai studētu

Latvijas Mākslas akadēmijā, dāmas vēlas
izrauties no ikdienas
rutīnas un piepildīt savu
sen loloto sapni, bet
pašus mazākos vecāki ved uz studiju, lai ar
praktiskām zīmēšanas
nodarbībām aizrautu
viņus burvīgajā māk
slas pasaulē un attīstītu
gaumes, estētikas un
krāsas izjūtu.
Valērijs Makovojs Mākslas studijas dalībnieki iepazīst akvareļa noslēpumus.
savā profesijā darboMākslinieks izskata pateicību Ķekavas
jas jau divdesmit septiņus gadus, ar saviem
darbiem piedalījies vairāk nekā četrdesmit novada pašvaldībai par sniegto atbalstu māksizstādēs, no kurām sešas – plašas personāl- las studijas izveidē.
V. Makovoja akvareļa darbus līdz 18. noizstādes un septiņas starptautiskās izstādes,
kā arī saņēmis vairākas atzinības par saviem vembrim var aplūkot izstādē Dabas noskaņas
darbiem, jo īpaši par tiem, kas veidoti plakātu Ķekavas kultūras namā.
Vineta Bērziņa
tehnikā.
Foto: no Valērija Makovoja parsonīgā arhīva

Depkina muiža
atvērta bērniem

Tapusi mākslas studija Valdlaučos

Atklāj jaunas zupas virtuves
Sākot ar 1. oktobri, Valdlaučos un
Rāmavā darbojas zupas virtuves, kur tuvākās apkaimes maznodrošinātie un trūcīgie
iedzīvotāji divas reizes nedēļā var saņemt
brīvpusdienas.
Valdlauču, Rāmavas, Kaļķa cepļa un
Rudzāju maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji
brīvpusdienas līdzņemšanai var saņemt katru
pirmdienu un piektdienu pulksten 12.00 pie
Depkina muižas, Rāmavā un pulksten 13.00
Meistaru ielā 1, Valdlaučos (SEB bankas
teritorijā).
Šīs zupas virtuves tapušas pēc Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes
iniciatīvas, kas šobrīd apmaksā brīvpusdienas.
Arī Ķekavas novada Dome, atbalstot šo iedzīvotājiem būtisko sociālo palīdzību, nepieciešamības gadījumā piešķirs papildu finansējumu
un zupas virtuves tālākai darbībai paredzēs
līdzekļus nākamā gada budžetā.
Atklājot zupas virtuvi, Dieva svētību deva
Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Māris Ziemelis, bet pateicību draudzei

par sociālo atbalstu
trūkumcietējiem izteica Ķekavas novada
Domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis un Sociālā dienesta vadītāja
Ņina Timermane.
Sākotnēji, lai apspriestu zupas virtuves
iespējamo atrašanās
vietu un uzklausītu sabiedrības viedokli šajā
jautājumā, Ķekavas novada pašvaldība sep- Pavāre Natālija Rāmavā izsniedz pirmās brīvpusdienas.
tembra vidū aicināja uz
tikšanos Valdlauču iedzīvotājus. Pašvaldības Ķekavā un zupas virtuve Baložos, kur ik mēiecere bija izvietot zupas virtuvi kādā no paš- nesi darbadienās ietur maltītes vairāki desmitu
valdības esošajām mītnēm Valdlaučos, taču trūcīgo novada iedzīvotāju. Tiem, kuri nevar
sanākušie šo piedāvājumu noraidīja. Ievērojot ierasties, Sociālais dienests sarūpē pārtikas
iedzīvotāju izteiktos argumentus, Ķekavas no- paku, tajā iekļaujot tādus nepieciešamos pārvada Dome meklēja citas iespējamās zupas tikas produktus kā, piemēram, sviestu, makaronus, zirņus, eļļu, miltus un citus produktus.
virtuves atrašanās vietas.
Vineta Bērziņa
Novadā šobrīd darbojas sociālā virtuve
Foto: vineta bērzņa

Attīstība

Valdlauču ceļš uz attīstību
Turpinājums no 2. lpp.

Atpūtas ielas rekonstrukcija
Pēc iedzīvotāju ierosinājuma šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts Atpūtas ielas rekonstrukcijai. Savulaik tā bija Valdlauču dzīvojamā
masīva iedzīvotāju sportošanas vieta, kā arī iela,
pa kuru devās uz Daugavu peldēties vai sakopt
tuvinieku kapus Katlakalna kapos.
Ja spēsim papildus piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, tad nākamā
gada pavasarī sāksim Atpūtas ielas asfalta seguma klāšanu un apkārtnes iekārtošanu, piemēram, apgaismojuma atjaunošanu, soliņu izbūvi,
bērnu laukuma izveidi pie Olektes upītes tiltiņa.
Pieturas Dārziņi nojumes izveide
Dārzkopības sabiedrības Ziedonis dārziņu
īpašnieki, kā arī Valdlauču iedzīvotāji aicinājuši
pašvaldībai risināt jautājumu par 12. autobusa

pieturas Dārziņi Rīgas virzienā nojumes izbūvi.
Strādājot pie šīs idejas, nosūtījām vēstuli par
valsts autoceļiem un autobusu pieturām atbildīgajam uzņēmumam Latvijas Valsts ceļi, kurā
pamatojam pieturas paviljona izbūves nepieciešamību. Pirms tam, ievērojot Autobusu pieturu
projektēšanas noteikumus, kompleksi bijām izvērtējuši – vai ir nepieciešamā platība paviljona
izbūvei, vecāka gadu gājuma cilvēku skaits, kuri
izmantos pieturu; piesaistes objektu tuvums un
pieturas nojumes iekļaušanās apkārtējā vidē.
Šajā gadījumā pašvaldībai ir saprotams
konstruktīvais iedzīvotāju ieteikums par esošās
autobusa pieturas Dārziņi nojumes izveidi. Pastāv
arī daži priekšlikumi, kurus pašvaldībai objektīvu
un juridisku apsvēru dēļ nav iespējams īstenot.
Vai būt Valdlauču centra pieturai?
Viens no iedzīvotāju vairāku gadu pieprasījumiem ir atjaunot vēsturisko autobusa pieturas

atrašanās vietu Valdlauču centrs valsts 2. šķiras
autoceļā V1 Valdlauči–Rāmava.
Izbūvējot jauno autoceļu, ceļu projektētājs SIA
Ceļuprojekts tehniskajā projektā, ievērojot visus
pieturvietu izvietojuma kritērijus, piedāvāja nedaudz izmainīt autobusu pieturvietas, lai visiem
mikrorajona iedzīvotājiem būtu līdzīgi attālumi
līdz savām mājām.
Tā kā projekta pasūtītājs, realizētājs un ceļu
valdītājs ir Latvijas Valsts ceļi, pašvaldībai nav
iespējams pieprasīt vai veikt grozījumus projektā.
Arī saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta
noteikumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
šajā pilsētas nozīmes maršrutā par autobusu
pieturvietām var lemt tikai Rīgas Dome, Rīgas
pilsētas Plānošanas reģiona attīstības padome
un Autotransporta direkcija.
Tomēr pašvaldība nākotnē meklēs iespējas,
kā atbalstīt iedzīvotājus šajā jautājumā, un rūpīgi
sekos līdzi attīstības projektiem, kuros nepieciešama sabiedriskā apspriešana.
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Ķekavas vecākā aptieka svin jubileju

Normatīvie akti

un viņu mazuļiem, kā
arī cilvēkiem ar glutēna
nepanesību.
Jubilejā pulcējās esošie un bijušie aptiekas
darbinieki, ārsti, deputāti
un sadarbības partneri.
Aptiekai veiksmīga sadarbība izveidojusies ar
Ķekavas Mākslas skolu,
kuras audzēkņu darbi
darīja krāšņāku aptiekas
izskatu. Jau jubilejas reizē
skolas direktore nolūkoja
iespējamās mākslas darbu
demonstrēšanas vietas.
Vineta Bērziņa Aptiekas kolektīvs un viesi, svinot aptiekas 36. pastāvēšanas gadadienu
Foto: vineta bērzņa

Saulainā 1. oktobra pēcpusdienā Ķekavas vecākā aptieka svinēja savu 36. pastāvēšanas gadadienu, sarūpējot sev jubilejā
skaistas pārmaiņas.
Kā stāsta aptiekas vadītāja Dace Rudzīte,
tad šī bijusi vērienīgākā rekonstrukcija aptiekas
pastāvēšanas laikā, kad “beidzot atvadījāmies
no aptiekas vecajām mēbelēm, kas bija saglabājušās kopš aptiekas atklāšanas laikiem”.
Lai arī, šķiroties no senajām lietām, kādā sirds
nostūrī tomēr ietrīsējās nostalģijas stīga, tomēr
aptiekas jaunā seja ir mūsdienīga un ērta gan
klientiem, gan farmaceitiem.
Pateicoties rekonstrukcijai, Ķekavas vecākajai aptiekai bija iespējams arī paplašināt
medikamentu un medicīnas preču klāstu,
īpaši parūpējoties par jaunajiem vecākiem

Rudenī slimo arvien vairāk

Karsto vasaru strauji nomainījis rudenim
raksturīgs vēss laiks, kas sev līdzi atnesis arī
dažādas slimības. Pēdējo nedēļu laikā cilvēki
vairāk šķauda, klepo un slimo ar iesnām.
Šādas slimības, ko parasti izraisa vīrusi,
dēvē par augšējo elpceļu vīrusinfekcijām
jeb saaukstēšanās slimībām. Slimošanas
biežumu palielina arī bērnudārza un skolas gaitu atsākšana: par to liecina fakts, ka
visbiežāk sasirgst bērni vecumā līdz četriem
gadiem. Arī Ķekavas novada mediķi novērojuši strauju saslimstības skaita palielinājumu.
Vairāk slimo bērnudārzu audzēkņi, īpaši tie,
kuri pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē
pirmo gadu.

Izplatīšanās ceļi un saslimšanas pazīmes

Akūto augšējo elpceļu infekcijas izplatās
pilienveidā pa gaisu vai tiešas saskares laikā
ar slimnieku, kā arī ar dažādiem priekšmetiem, kurus lietojis vai pieskaroties inficējis
slims cilvēks, piemēram, atbalsta stieņus vai
sēdekļu rokturus sabiedriskajā transportā, durvju rokturus, margas, iepirkumu grozu un ratiņu
rokturus veikalos, ūdens krānus, rotaļlietas
bērnudārzos.
Pirmais slimības simptoms bieži ir deguna
sausums vai kairinājums. Dažu stundu laikā sākas stipras, ūdeņainas iesnas, aizlikts
deguns un šķaudīšana. Vairums gadījumos
simptomi ir arī iekaisusi vai kairināta rīkle,
nespēks, galvassāpes, klepus un aizkaitināmība. Zīdaiņiem un pirmsskolas vecuma
bērniem biežāk iespējama paaugstināta temperatūra, kas var būt pat virs 38 °C. Pārējiem

cilvēkiem drudža parasti nav vai ir nedaudz
paaugstināta temperatūra. Aizlikts deguns
parasti traucē gulēt un neļauj sajust smaržu
un ēdiena garšu.
Slimnieks var inficēt citas personas uzreiz
pēc simptomu parādīšanās un vēl 5–7 dienas
no saslimšanas sākuma, kad turpina izdalīt
vīrusus lielā daudzumā. Bērni parasti vīrusus
izdala ilgāk nekā pieaugušie. Smagāk slimo
cilvēki ar novājinātu imunitāti.
Saslimšana parasti ilgst septiņas dienas,
kulmināciju sasniedzot otrajā trešajā slimības
dienā.

Kā izvairīties?

Daži ieteikumi, lai mūs nesaķertu nepatīkamie vīrusi.
§ Pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, kur
uzturas daudz cilvēku, piemēram, masveida
pasākumi telpās, sabiedriskais transports.
§ Vēdināt telpas un mitrināt iekšējo telpu
gaisu. Ģērbties piemēroti laika apstākļiem.
§ Rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas
reizes dienā un vēl biežāk slimošanas laikā,
jo vīrusi un baktērijas intensīvi izplatās arī
ar rokām. Roku mazgāšanā priekšrocība ir
šķidrām ziepēm, jo vīrusi un baktērijas ilgstoši
saglabājas uz ziepju gabaliem.
§ Palīdzēt stiprināt organismu var ar vitamīniem un imunitāti stiprinošiem līdzekļiem.
Ja ļoti traucē saslimšanas simptomi var lietot simptomātisku terapiju – deguna pilienus,
sūkājamas tabletes, kakla aerosolus, temperatūras mazinošus līdzekļus, kas atvieglos
stāvokli un uzlabos pašsajūtu.

Rūpējas par tūristu piesaisti novadā
Jauna tūrisma karte

Oktobra vidū plānots laist klajā jauno
Ķekavas novada tūrisma karti. Tas būs
pirmais šāda veida izdevums, un tajā būs
apraksti par vairāk nekā 45 kultūrvēsturiskiem un 15 tūrisma komercobjektiem novadā. Tūrisma kartē būs jauns kartogrāfiskais
materiāls un ielu plāni ar objektu atzīmēm.
Karte paredzēta divos variantos – latviešu,
angļu valodā un latviešu, krievu valodā.
Katra varianta metiens – 1000 eksemplāru.
Karte domāta Ķekavas novada viesiem un
iedzīvotājiem, un to varēs saņemt Tūrisma

informācijas centrā, Doles tautas namā,
Rīgas ielā 26, Ķekavā.

Jauni informācijas stendi

Veicinot Ķekavas novada atpazīstamību un
domājot par piemērotas tūrisma infrastruktūras veidošanu, oktobra vidū plānots atklāt
pirmo no desmit informatīviem āra stendiem
tūristiem. Par stendu pamatu ņemti līdz šim
jau novadā esošie septiņi informācijas stendi,
kuri tiks apgādāti ar atbilstoša formāta kartogrāfisko materiālu, objektu aprakstiem un
vietu atzīmēm kartēs. Stendu tapšanā lielu

Gripa tuvojas

Gripa ir viena no augšējo elpceļu saslimšanām, ko izraisa gripas vīrusi. Tā noris parasti
epidēmiju veidā.
Šobrīd Latvijā ar gripu saslimšanas gadījumi
vēl nav reģistrēti. Arī Eiropas reģiona valstīs
gripas aktivitāte ir zema, pagaidām tikai Nīderlandē laboratoriski apstiprināts gripas gadījums.
Vēlos atgādināt, ka gripa ir ļoti lipīga un
nopietna augšējo elpceļu vīrusinfekcija un tās
attīstības gaita ir ļoti līdzīga saaukstēšanās
slimību attīstībai.
Pret gripu iespējams arī vakcinēties. Jāpotējas katru gadu, jo izplatās dažādi gripas vīrusu paveidi, līdz ar to vakcīna tiek
izgatavota atbilstoši cirkulējošam vīrusam.
Gripa Latvijā izplatās rudens un ziemas
periodā, un parasti saslimstības pacēlums
ilgst 8–12 nedēļas, tādēļ šobrīd ir labākais
laiks veikt vakcināciju, neatliekot to uz brīdi,
kad gripa jau būs sākusi izplatīties. Imunitāte
pret gripu izveidojas aptuveni septiņu dienu
laikā pēc vakcīnas saņemšanas.
Īpaši nozīmīga vakcinācija ir riska grupas
pacientiem, proti, tiem, kuri sirgst ar hroniskām plaušu un sirds slimībām, cukura diabētu, imūnās sistēmas vājumu, kā arī bērniem
vecumā līdz diviem gadiem un pacientiem
virs 60 gadiem.
Sākot ar oktobri, Ķekavas ambulancē
un pie ģimenes ārstiem varēs vakcinēties pret sezonālo gripu. Vakcīna atbilst
šoziem prognozētajam sezonālās gripas
paveidam.
Daiga Āboltiņa, ģimenes ārste
paldies par uzticēšanos un atbalstu sakām
vietējo tūrisma uzņēmēju vadītājiem.

Turpinās iedzīvotāju aptauja

Jau divus mēnešu interneta lapā
turisms.kekavasnovads.lv Ķekavas novada
iedzīvotāji un viesi aicināti aizpildīt aptaujas
anketu par tūrisma iespējām Ķekavas novadā. Aptauja ir anonīma, un tās mērķis –
uzzināt iedzīvotāju viedokli, lai varētu labāk
sekmēt Tūrisma informācijas centra darbību.
Aptaujas termiņš pagarināts līdz 31. oktobrim.
Aptaujas rezultāti apkoptā veidā tiks publicēti
novembra sākuma centra interneta lapā.
Juris Žilko

Saistošie noteikumi Nr. 34/2010
Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2010. gada
26. augusta sēdes
lēmumu Nr. 9. § 9.1. (protokols Nr. 16.)

Pašvaldības nodeva par
suņu un kaķu turēšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par
pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 15. punktu un
likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās
daļas 5. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa un kaķa turēšanu (turpmāk –
Nodeva) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
2. Nodevas maksātāji ir suņu un kaķu īpašnieki
(valdītāji).
II Nodevas apmērs un samaksas kārtība
3. Nodevas likmes:
3.1. Ls 2 (divi lati) par vienu suni gadā;
3.2. Ls 1 (viens lats) par vienu kaķi gadā.
4. Nodevu jāsāk maksāt, kad suns vai kaķis sasniedzis 3 (trīs) mēnešu vecumu vai 2 (divu) nedēļu laikā
pēc suņa vai kaķa iegādes.
5. No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
5.1. pirmās un otrās grupas invalīdi;
5.2. redzes un dzirdes invalīdi;
5.3. lauku mājsaimniecībās turēto suņu īpašnieki.
6. Nodeva samazināta 50 % apmērā:
6.1. ģimenēm vai personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātā statuss;
6.2. nestrādājošiem pensionāriem.
7. Nodeva maksājama Baložu pārvaldes, Daugmales
pārvaldes, Ķekavas novada pašvaldības kasē vai ar
pārskaitījumu uz pašvaldības kontu kredītiestādē.
8. Līdzekļi, kas iegūti no suņu un kaķu turēšanas
nodevas, tiek izlietoti klaiņojošo un bezsaimnieka suņu
un kaķu izolācijas pasākumu finansēšanai, suņu reģistrācijas organizēšanai, vienota parauga žetonu iegādei.
III Noslēguma jautājumi
Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
Baložu pilsētas Domes 2004. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2004 Nodeva par dzīvnieku turēšanu,
Ķekavas pagasta padomes 2005. gada 15. jūlija saistošie noteikumi Nr. 5/2005 Nodeva par dzīvnieku turēšanu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Krūmiņš

Noslēgusies dienas
centra rekonstrukcija

Pēdējā septembra dienā pašvaldības pārstāvji
devās uz Daugmali, lai novērtētu dienas centra
Adatiņas rekonstrukcijas darbus, ko līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Lai izveidotu jauno dienas centru Daugmalē, kuru
plānots atklāt gada beigās, lielākais darba apjoms
paveikts, un tagad jārūpējas par centra telpu labiekārtošanu.
Projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais
aprīkojums, kā arī izveidoti jauni alternatīvās aprūpes
pakalpojumi.
Dienas centrs nodrošinās sociālo prasmju attīstību,
izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas
vecuma bērniem, bērniem no sociālā riska grupas
ģimenēm, cilvēkiem pensijas vecumā un personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Dienas centra izveidei kopumā būs nepieciešami
aptuveni 50 000 latu, no kuriem 42 000 latus sniedz
Eiropas reģionālās attīstības fonds, 7000 latu – Ķekavas
novada pašvaldība un 734 latu – valsts budžeta dotācija.
Vineta Bērziņa
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8 dažādi
Sveicam
Pie bērnības ezera krasta
Tev laiviņa piesieta.
Pa dzīves ūdeņiem peldot,
Tev novēlu laimīgam būt.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada SEPTEMBRĪ
reģistrēti jaundzimušie

Līdzjūtības
Mīļotais cilvēks neaiziet,
tikai pārstāj līdzās būt.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada SEPTEMBRĪ
reģistrēti mirušie

Akims Gļebovs,
Dominiks Daugišs,
Estere Orniņa,
Felikss Hitka/Chittka,
Kentisa Sāra Keršteine,
Kirils Čvarkovs,
Laura Reke,
Lote Žēlastība,
Monta Vasaraudze,
Nellija Ruķere,
Olivers Belickis,
Patrīcija Kronberga,
Roberts Vilks,
Santa Kristiāna Ezeriņa
Vendija Madara Vīksniņa.

Aleksejs Andrejevs (1938),
Anastasija Lukača (1926),
Antoņina Goruzo (1926),
Biruta Vanaga (1950),
Emīlija Strautiņa (1933),
Jānis Jansons (1933),
Jānis Leperis (1944),
Jegors Makarevičs (1935),
Juris Pļavinskis (1961),
Juris Šenbergs (1961),
Kirils Kondratjevs (1936),
Leokādija Kokina (1946),
Lidija Rande (1942),
Mihails Lotko (1937),
Uldis Andrejs Lībietis (1934),
Uldis Lehtla (1933),
Vladimirs Ogņevs (1964).

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Ķekavas novada Dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Gadi ir dīvaini dārgumi,
Birst tie kā ziedi no ābeles salnām.
Un šķiet, Tev sētuvē viņu tik daudz,
Ka vari tos kaisīt bez skaita.

Ķekavas novadā OKTOBRĪ
80 gadu jubileju svin
Baložu pilsētā

Dmitrijs Poļetajevs;

Ķekavas pagastā
Alberts Bušs,
Anastasija Glizdova,
Haralds Birkentāls,
Skaidrīte Veisa,
Tekla Razgale.

90 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā
Rasma Kalniņa,
Zenta Šļūka.

95 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā
Anastasija Pekše,
Antoņina Upīte.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.

Interesanti!
Gribi redzēt akmens vardi, kura spļauj ūdeni,
vienīgo Baltijā kupolveidīgo baznīcu,
sameklēt, kur paslēpta Napoleona laika lode,
izpeldēties Dāliju jūrā un izstaigāties pa
gleznaino salu kompleksu Daugmalē,
nogaršot gardās pankūkas un sarīkot pikniku?

Piesakies uz

ekskursijām
pa Ķekavas novadu
16., 23., 30. oktobrī.

Lūgums pieteikties 4 dienas iepriekš pa
tālr. 27017333, 67935826.
Ekskursijas piedāvājumu var apskatīt
turisms.kekavasnovads.lv.
Vietu skaits ir ierobežots.
Novēlam jauki pavadīt brīvo laiku!
Ķekavas Tūrisma informācijas centrs

Paziņojums par detālplānojumu grozījumu izstrādes
uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada
Domes 23. 09. 2010. sēdes
lēmumu Nr. 2 § 2.5. (protokols
Nr. 17) Par detālplānojumu
grozījumu izstrādes uzsākšanu
daļā projektētās Kūdras ielas
sarkano līniju koriģēšanai
un zemes robežu izmaiņām,
uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Kūdras iela
(kadastra numurs 8007-002-1433) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem
8007-002-1433 un 8007-003-4644, Kūdras iela 1 (kadastra numurs 8007-0021427), Ezeru iela 10 (kadastra numurs 8007-002-1501), Ezeru iela 14 (kadastra
numurs 8007-003-4601) un Ezeru iela 22 (kadastra numurs 8007-003-4651)
Baložos, Ķekavas novadā.
Atbilstoši Ķekavas novada, Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–
2020. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Līnijbūvju izbūves
teritorijas (L) un Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).
Detālplānojumu grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības
Telpiskās plānošanas vadītājs Juris Križanovskis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā
iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos (pirmdienās 9.00–13.00 un ceturtdienās
14.00–19.00) vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV 2123, vai Uzvaras
prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV 2128. Tālrunis uzziņām – 67935861.

Ķekavas Mākslas skola
aicina uz

vizuālās
mākslas
studiju
pieaugušajiem,
lai atslābinātos krāsu pasaulē
un radošā gaisotnē,
realizējot gleznošanas
un tekstila darbus kopā ar
mākslinieci Ilonu Korņilko.
Nodarbības no novembra līdz aprīlim
ceturtdienās plkst. 19.00–21.00.
Pieteikties var līdz 25. oktobrim
Ķekavas Mākslas skolas
administrācijā Gaismas ielā 17
vai pa tālruni 67937444.

SIA Ķekavas nami informē!
Ar oktobri Ķekavas namu klientiem
iespējams paziņot ūdens skaitītāju rādījumus, reģistrējoties un ievadot rādījumus interneta vietnē www.kekavasnami.lv
izvēlnē Ūdens skaitītāju rādījumi.

Mēness aptiekas
kolektīvam Ķekavā!
Sveicot aptiekas 36. gadu
jubilejā, novēlu aptiekai
veiksmīgu attīstību
un darbiniekiem izturību
un dzīvesprieku!
Igors Malinauskas,
Sociālo lietu komitejas vadītājs

Biedrība Cita Ķekava piedāvā

fotokursus
 Digitālās fotogrāfijas pamati
 Fotoattēla apstrāde un fotogrāfija studijā
Norises vieta: Nākotnes iela 2 (Ķekavas centrā, pretī Doles tautas namam)
Kursu vadītājs: fotogrāfs Gatis Vanags
Plašāka informācija: www.citakekava.lv, kursi@citakekava.lv, 26579466 (Inita)

Meklējam domubiedrus!
Aicinām atsaukties Baložu pilsētas iedzīvotājus, kuri savā brīvajā laikā
vēlētos iemācīties kaut ko jaunu un savās zināšanās, prasmēs dalīties ar
citiem!
Katru trešdienu Baložos, Jaunatnes ielā 1 (pagrabtelpā), no 13.00 līdz 17.00
baložnieces Monikas Brālis vadībā jau vairākus gadus darbojas neformāla interešu grupa, apvienojot katoļticīgos Baložu iedzīvotājus.
Taču pārējās dienās šeit mēs varētu kopīgiem spēkiem veidot vietu, kur cilvēkiem pulcēties, sniegt viens otram palīdzīgu roku, uzmundrinošu vārdu, neprasot
par to atlīdzību.
Lai dzīve kļūtu krāsaināka un priecīgāka, cilvēkam jānodarbojas ar to, kas sirdij
tuvs! Vēl lielāku prieku tas sagādās, ja būs kāds, kas tavu veikumu paslavē un
novērtē.
Ja tu labprāt darbotos kādā neformālā interešu grupiņā – kā, piemēram, adīšana
un rokdarbi, dambrete un šahs, dārzkopība un interesantu ēdienu gatavošana
vai kāda cita tevi interesējoša nodarbe – un vēlies savās prasmēs un zināšanās dalīties ar citiem, atsaucies, rakstot uz e-pasta adresi spdiana@inbox.lv vai
zvanot pa tālruni 29462197 (Monikai).
Baložu iedzīvotājas Monika Brālis un Diāna Špāka

Paziņojums!
Sākot ar 2010. gada 1. oktobri, SIA Baložu komunālā saimniecība kase no
Rīgas ielas 2 tiek pārcelta uz Jaunatnes ielu 1, Baložos.
Kases darba laiki paliek nemainīgi!

Kases darba laiks
K. Barona ielā 1

Jaunatnes ielā 1

Pirmdien 13.00–20.00

Otrdien 8.00–16.30

Trešdien 8.00–20.00

Ceturtdien 8.00–16.30

Piektdien 8.00–15.00
SIA Baložu komunālā saimniecība
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Pašvaldības policija uzlabo darbu

jā teritorijā, piemēram,
Rīgā, viņam, nonākot
mūsu redzeslokā, uzreiz varam uzzināt par
viņa izdarīto pārkāpumu
galvaspilsētā un saņemt
objektīvu informāciju
par cilvēka pārkāpumu
vēsturi. Ja elektroniskais notikumu žurnāls
nav ieviests, tad šādus
datus nav iespējams tik
operatīvi iegūt, un tas
apgrūtina policijas darbu,” skaidro Pašvaldības Policijas darbinieki ievada informāciju elektronisko notikumu žurnālā.
policijas priekšnieks.
Lai ieviestu šo sistēmu Ķekavas novada
Šī sistēma sasaistīta arī ar citiem valsts nozīmes reģistriem, piemēram, ar iedzīvotāju, Pašvaldības policijā, jau šobrīd policijas darbinieki apmācības veidā strādā ar elektronisko
adrešu un sodu reģistriem.
Līdz ar to policijas darbiniekiem tiks at- notikumu žurnālu un apgūst nepieciešamās
vieglots darbs ar sarežģītām atskaitēm un zināšanas un prasmes, lai sistēmā ievadītā
ietaupīts laiks to sagatavošanai, samazināti informācija atbilstu visiem kritērijiem.
Runājot par datu drošību, M. Bomiņš uzver,
izdevumi papīra iegādei, kā arī būs iespējams vieglāk analizēt datus par sabiedrisko ka sistēmas dati tiek uzglabāti pie sistēmas
kārtību novadā un identificēt problemātiskos izstrādātāja, kas garantē to drošību atbilstogadījumus, kad nepieciešams meklēt kādu ši visiem Informācijas drošības un kvalitātes
risinājumu. “Tā kā visi dati ir pieejami un vadības sistēmas atbilstības standartiem.
Ķekavas novada Pašvaldības policijas šefs
viegli apstrādājami, varam tos analizēt pēc
dažādām kategorijām, piemēram, notikuma izsaka pateicību kolēģiem no Rīgas Pašvalvietas, pārkāpumiem. Šādi izvērtējot sabiedris- dības policijas un Rīgas Domes Informācijas
kās drošības situāciju novadā, policija varētu tehnoloģiju centra par atsaucību un pieredzes
ne tikai operatīvi reaģēt, bet arī vairāk vērst apmaiņu elektroniskā notikumu žurnāla sistēuzmanību preventīvajam darbam,” klāsta mas ieviešanā Ķekavas novadā.
Vineta Bērziņa
M. Bomiņš.
Foto: vineta bērzņa

Lai uzlabotu darba efektivitāti un optimizētu izdevumus, Ķekavas novada
Pašvaldības policija šobrīd ievieš elektronisko notikumu žurnāla sistēmu, kurā
elektroniski tiek reģistrēti policijas izsaukumi, aizturēšanas, reibuma pārbaudes un
personu nogādāšanas gadījumi.
“Šobrīd esam pietuvojušies būtiskam pavērsienam, kas uzlabos Pašvaldības policijas
darbu. Ieviešot elektronisko notikumu žurnālu,
ko daudzas Eiropas valstis paveikušas jau
pirms vairākiem gadiem, mēs atsakāmies no
jau gadiem ilgi izveidotās birokrātiskās pieejas,
pārmērīgas dokumentu kalnu aizpildīšanas.
Mūsu mērķis ir policijas resursus izmantot
iedzīvotāju labā, nodrošinot sabiedrisko kārtību, patrulējot ielās, nevis atrasties iecirknī,
aizpildot daudzos žurnālus un dokumentus,”
skaidro Pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Bomiņš.
Viņš uzsver, ka šobrīd šāda sistēma ieviesta
vien Rīgas Pašvaldības policijā, kas sadarbības līguma ietvaros atļāva to izmantot arī
Ķekavas novadā. “Līdz ar to mēs būsim otrā
pašvaldība Latvijā, kur Pašvaldības policija
strādā ar elektronisko notikumu žurnālu,” sacīja
M. Bomiņš.
Pēc M. Bomiņa teiktā, ieviešot elektronisko
notikumu reģistrāciju, paveras plašas iespējas – informāciju var viegli iegūt, tā ir pārskatāma; cilvēkam, nonākot policijas redzeslokā,
darbinieki var operatīvi aplūkot šī cilvēka visu
pārkāpumu vēsturi par noteiktu posmu. “Ja,
kāds izdarījis pārkāpumu citā administratīva-

Ceļu satiksmes izmaiņas Katlakalnā un Rāmavā
drošāka pārvietošanās pa ceļu nomalēm,
jo teritorijā nav izbūvētas gājēju ietves.
Jāpiebilst, ka Ķekavas novada pašvaldība jau pagājušajā gadā izstrādāja projektu par gājēju ceļa izveidi, taču Satiksmes
ministrija, neredzot būvniecības lietderību,
priekšlikumu noraidīja.
Lai risinātu satiksmes organizācijas problēmas Katlakalnā un Rāmavā, pašvaldība
konsultējusies ar ceļu satiksmes drošības
ekspertiem no Latvijas valsts ceļiem un Ceļu
satiksmes drošības direkcijas, kuri par efektīvāko risinājumu atzina Dzīvojamās zonas
ieviešanu.
Arī vietējie iedzīvotāji
varēja izteikt savu viedokli par plānotajām ceļu
satiksmes izmaiņām. Saņemot pozitīvu atbildi no
sabiedriskajā apspriešanā
Katlakalnā sanākušajiem
iedzīvotājiem, šis jautājums
tika virzīts uz Domes sēdi.
Savukārt otra būtiskā izmaiņa nosaka, ka turpmāk
autovadītājiem no valsts
autoceļa A7 puses būs
aizliegts iebraukt Naudītes
ielā un Bērzu ielā, Katlakalnā. Saskaņā ar Domes lēmumu Katlakalnā un Rāmavā tiks izvietotas arī citas
norādījuma ceļa zīmes. Par
tām plašāku informāciju ie-

Ceļu satiksme dzīvojamā zonā

§ Visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums
nedrīkst pārsniegt 20 km/h.
§ Gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt
citu transportlīdzekļu braukšanu. Tāpat viņiem
atļauts pārvietoties pa ietvēm un brauktuvi visā
tās platumā.
§ Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās
atļauta tikai speciāli paredzētos stāvlaukumos;
ja tādu nav vai tie ir aizņemti, – vietās, kur tas
netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

Avots: Ceļu satiksmes drošības noteikumi

Lai sakārtotu satiksmes organizāciju
Katlakalnā un Rāmavā, Ķekavas novada
pašvaldība šajos ciematos izvietos vairākas jaunas ceļa zīmes. Šāds lēmums
pieņemts 5. oktobra Ķekavas novada
Domes ārkārtas sēdē.
Viena no būtiskākajām izmaiņām paredz
Katlakalnu un Rāmavu noteikt par teritorijām,
kurās darbojas ceļa zīmes Dzīvojamā zona
noteikumi.
Pašvaldība uzskata, ka, samazinoties
transporta intensitātei šajos ciematos, iedzīvotājiem, īpaši bērniem, būs drošāka
piekļuve Pļavniekkalna sākumskolai un

§ Dzīvojamā zonā aizliegts mācīt vadīt transportlīdzekli un stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par 5 minūtēm. Tāpat aizliegts
iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa
pārsniedz 5 t, kā arī traktortehnikai, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai, autobusiem,
kuru garums pārsniedz 6 m, izņemot gadījumus,
kad tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai
izkāpšanai no tā.
§ Izbraucot no dzīvojamās zonas, vadītājam
jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
gūsiet Ķekavas novada pašvaldības vietnē
www.kekavasnovads.lv.
Pašvaldības policija aicina autovadītājus
ievērot noteiktos ierobežojumus un informē
par regulāru braukšanas ātruma kontroli
šajās teritorijās.
Vineta Bērziņa

Kriminālziņas
VP Rīgas reģiona
pārvaldes
Baložu iecirknī
SEPTEMBRĪ

Reģistrēti 66 notikumi, no tiem 17 noziegumi, par
ko uzsākti kriminālprocesi.
ü Garnadži paveikuši piecas zādzības no privātmājām, divas no dzīvokļiem, viena no pagraba,
divas no juridiskām firmām piederošiem objektiem,
viena no automašīnām.
ü Reģistrēti trīs patvaļīgi koku ciršanas un bojāšanas gadījumi, viens miesas bojājumu nodarīšanas
gadījums. Dzīves vietā atrasta mirusi viena persona.
Atrasts viens šaujamierocis.
ü Pēc kriminālprocesa 264. panta aizturētas trīs
personas.
ü Atklāti četri noziegumi: par likumīgām darbībām
ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem;
par personas nolaupīšanu un personas dzīvokļa
neaizskaramības pārkāpšanu; par metāla zādzību no
īpašuma personu grupā; par automašīnas zādzību
personu grupā.
ü Pieņemti 32 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
ü Sastādīti 20 administratīvie pārkāpumu protokoli:
§ par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4;
§ par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 6;
§ par pasu režīma noteikumu neievērošanu – 4;
§ par tirdzniecības noteikumu neievērošanu – 2;
§ par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma
stāvoklim – 1;
§ par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām – 1;
§ par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšanu – 1;
§ par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes
noteikumu ievērošanas jomā – 1.

Ķekavas novada
Pašvaldības policijā
SEPTEMBRĪ

ü Saņemti 422 izsaukumi.
ü Par dažāda rakstura pārkāpumiem aizturētas
38 personas:
§ uz iesniegumu pamata – 6,
§ par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 20,
§ iedzīvotāju rakstiski iesniegumi, sūdzības – 12.
ü Sastādīti 59 administratīvo pārkāpumu protokoli.
ü Sastādīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli
un paziņojumi.
ü Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli, informācija: Valsts policijas iestādēm – 9, Rīgas rajona
tiesai – 4, sociālajam dienestam – 2.

Ievērībai!
Ķekavas novada Pašvaldības policija
§ DIENNAKTS TĀLRUNIS – 67937102.
§ E-pasta adrese: policija@kekava.lv.
§ Adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV – 2123.

Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Baložu iecirknis
§ Policijas dežūrdaļa – 67099200, 29175802.
§ Anonīmais diennakts uzticības tālrunis – 67917727.
§ E-pasta adrese: dd@balozi.vp.gov.lv.
§ Rīgas iela 20, Baloži, Ķekavas novads.
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10 sports
Sporta nodarbības
bērniem Ķekavā
Basketbols

Treneris: Andris Eglītis, Sarmīte Čapa
Kontakti: 67813034
aeglitis@inbox.lv

Florbols

FK Ķekavas Bulldogs
Treneris: Inguss Kampmanis
Kontakti: 26229090
ikampmanis@inbox.lv
Treneri: Ints Vancāns, Dace Ametere
Kontakti: 29653457
kekavabulldogs@inbox.lv

Futbols

FS Metta
Treneri: Andris Riherts, Ģirts Mihelsons
Kontakti: 26544377
info@fsmetta.lv, www.fsmetta.lv

Futbols

FK Auda
Treneri: Rihards Gorkšs
Kontakti: 26559594
rihards.gorkss@auda-fk.lv, www.auda-fk.lv

Mākslas vingrošana

Treneres: Vita Mikitānova, Aina Ancīte
Kontakti: 29543805
Trenere: Natālija Čekita
Kontakti: 26061117

Regbijs

Treneris: Uldis Bautris
Kontakti: 29257588
miesnieki@inbox.lv

Riteņbraukšana

Treneris: Uldis Puzaks
Kontakti: 29471404
puzaks@inbox.lv

Teniss

Treneris: Ilze Līviņa
Kontakti: 26149285

Panākumi
svaru bumbu celšanā

No 23. līdz 26. septembrim Luhovicos, Krievijā
notika Pasaules un Eiropas čempionāts svaru
bumbu celšanā septiņās disciplīnās, kurās piedalījās arī Latvijas komanda astoņu sportistu sastāvā.
Mūsu sportistu sasniegumi čempionātā:
§ Viesturs Gargurnis izcīnīja vienu pasaules un četras
Eiropas čempiona medaļas;
§ Eduards Trusevičs – vienu Pasaules un sešas 1. vietas
Eiropas čempionātā;
§ Antons Arnicāns – 2. vieta Pasaules čempionātā un
trīs pirmās vietas Eiropas čempionātā;
§ Nikolajs Ratuševs – 1. vieta Pasaules un četras pirmās
vietas Eiropas čempionātā;
§ Jevgēnija Prokopenko – divas 1. vietas Pasaules čempionātā un trīs 1. vietas Eiropas čempionātā;
§ Jūlija Prokopenko – divas 1. vietas Pasaules čempionātā un divas 1. vietas Eiropas čempionātā;
§ Ķekavieši – Inārs Beļinskis izcīnīja četras 1. vietas,
vienu 2. vietu Eiropas čempionātā, bet Kaspars Gargurnis
speciālajā grupā izcīnīja trīs 1. vietas Eiropas čempionātā.
Inārs Beļinskis

Aizvadīta velokrosa sezona Baložos

2. oktobrī Baložu meža masīvā norisinājās velokrosa Baloži 2010 4. posms, kas bija
9. sezonas noslēdzošās sacensības. Pasākumu
organizē Ķekavas Sporta aģentūras Baložu sporta
iniciatīvu centrs sadarbībā ar biedrību Kusties!.
Jau sen par tradīciju kļuvušais sporta pasākums pulcē kalnu divriteņu braucējus no visas
Latvijas. Sezonas laikā četrās sacensību kārtās
tiek noskaidroti labākie velokrosisti kopvērtējumā.
Šogad katrā posmā vidēji piedalījušies vairāk
nekā 280 sportistu. Sacensības guvušas atsaucību amatieru un profesionāļu vidū.
Mazo bērnu grupu (3 līdz 7 gadi) dalībniekiem organizatori piedāvā velosipēdu un ķiveri,
tamdēļ vienmēr aicināti arī tie, kuriem nav savu
velosipēdu. Apvidū un sacensību centra rajonā izveidotas vairākas trases, kas pielāgotas
atbilstošām vecuma grupām un spējām. Pašiem
mazākiem jāveic 60 m gara distance, savukārt
profesionāļiem šoreiz tika sagatavota 35 km
gara distance.
Sacensību ietvaros organizatori piedāvā interesantas un apvidum atbilstošas trases, operatīvus

Ķekavas novadā tiek veidota līnijdeju grupa.
Plašākai informācijai zvanīt Antrai
pa tālruni 29490270.
Līnijdejas – tas ir dzīves stils!

īpašu paldies mūsu atbalstītājiem – konditorejas
fabrikai Mario, veikalam Gandrs, Amigo, Egmont
Latvija, Energie, SIA Teiko kokapstrāde, SIA
Svani, autoskolai Berģi, VipSports, EthicSports,
kā arī Ķekavas Tūrisma informācijas centram
par informatīvo atbalstu.
Rezultātus, bildes, trases, kā arī dalībnieku
diskusiju iespējams skatīt pasākuma oficiālajā
interneta lapā www.velokross.lv. Uz tikšanos
2011. gadā – velokrosa jubilejas sezonā!
Juris Žilko

devīzi Uzvarēsim vai iekodīsim! – joprojām
vainagojas panākumiem.
Proti, tendence nemainīgi priecē – Ķekavas
bulldogs audzēkņu skaits palielinās, praktiski
iekāpjot trešajā piecdesmitniekā – 150 censoņu. Aizvadītajā 2009./2010. gada sezonā
komandas plūca laurus četrās vecuma grupās – zelts, sudrabs un divas bronzas (vienā
maisā liekot ij zēnu, ij meiteņu panākumus).
“Liels paldies Ķekavas novada Domei, kas
atbalsta finansiāli, ar sporta zāli,” turpina Ints
Vancāns. “Paldies Sporta kluba vadībai un
direktorei Dacei Cīrulei. Sporta klubā patiešām
jūtamies kā mājās.” Pieredzējušais treneris
slavē sporta namu, uzsverot, ka zālē ir silti un
mājīgi, bet telpas esot tīras. “Visi šie komponenti mums palīdz sasniegt labus rezultātus,”
uzsver galvenais treneris.
No kuplā florbolistu pulka izveidotas deviņas
komandas, kas Ķekavas vārdu kaldina dažā-

dās līgās un turnīros. Virknējumus vada treneri Dace Amatere, Ingus Kampmanis un Ints
Vancāns. Tāpat kā treneri piesaistīti vecākie
audzēkņi Matīss Ziemelis un Intars Labsvārds,
kuri māca un demonstrē, kā spēlēt.
Intars stāsta, ka abiem bukiem uzticēti paši
mazākie audzēkņi – pirmklasnieki. “Mums ar
Matīsu jātrenē sešgadīgie puikas. Meitenes
šajā grupā vēl gan nenāk,” situāciju skaidro
I. Labsvārds, kurš pats mācās 12. klasē.
Strostējot mazos, puisis sev cementē pamatus iecerētajām trenera studijām Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā. “Treniņi dažādi, spēlējam ar bērniem arī futbolu un citas
spēles. Vēl jau pārāk mazi, lai saprastu. Grūti
nav, svarīgākais – vajag pašūpot prātu, lai
izplānotu labu nodarbību,” piebilst topošais
speciālists.
Kāds aiz skolas stūra uzvelk pa biezākam
dūmam, cits nodarbojas ar sportu un audzē
smukus muskuļus...
Kristaps Zaļkalns

Bulldogs lec vēl augstāk

Ķekavas florbolistiem acis mirdz kā vilkiem. Profi čempionātā jau pierakstījušies,
bet plaukstošā florbola kluba Ķekavas
bulldogs 150 audzēkņi trin zobenus, gatavojoties jubilejas sezonai.
“Plāni vēl lielāki, un ir pamatotas cerības,
ka medaļu klāsts būs vēl lielāks nekā pērn,”
noskaņojumu Ķekavas bulldogs nometnē
komentē florbola kluba Ķekavas bulldogs valdes priekšsēdētājs un treneris Ints Vancāns.
Šoruden aprit apaļi pieci gadi, kopš akmenī
iecirsts Ķekavas bulldoga sporta kluba vārds.
Jāatceras, ka 2005. gadā galvas lika kopā
mūsu sporta matadori Ints Vancāns, Dailis
Skudrītis, Jānis Jansons, Kristens Rubens un
Linda Zaķe, lai dibinātu sporta klubu. Gaiši un
neapšaubāmi meistarīgi sporta funkcionāri:
galvenā ideja – izveidot bērniem un jauniešiem
florbola klubu, kura niknā emblēma iemieso
modernu, saistošu un psiholoģiju spēcinošu

Sporta sacensības oktobrī

9. oktobrī
9. oktobrī

10. oktobrī
15. oktobrī
16. oktobrī
17. oktobrī
23. oktobrī
23. oktobrī
24. oktobrī
24. oktobrī

Nāc uz līnijdejām!

rezultātus, sponsoru balvas, kā
arī virkni saistīto servisu –
piemēram, medpunktu, velopirti,
mantu glabātuvi, iespēju kārtot
teorētisko eksāmenu velosipēdista apliecības iegūšanai, bufeti, iespēju uzkāpt mākslīgajā
klinšu sienā, interaktīvu pasākuma interneta lapu velokross.lv.
Apbalvošanas ceremonijā piedalījās Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs
Roberts Jurķis, kurš kopvērtējuma uzvarētājiem pasniedza balvas un medaļas, kā arī
teica svētku uzrunu, paužot gandarījumu par
izdevušos pasākumu un aicinot dalībniekus
būt vēl aktīvākiem nākamajā – 10. velokrosa
jubilejas – sezonā. Ar savu klātbūtni pasākumu
pagodināja arī Baložu vidusskolas direktore
Vita Broka, kuras vadītā skola ir velokrosa
ilggadējs atbalstītājs, arī viņa pasniedza medaļas uzvarētājiem.
Organizatoru un dalībnieku vārdā vēlos teikt
Foto: svetlana anna Šauro

Īsumā

28. oktobrī
30. oktobrī
31. oktobrī
31. oktobrī

10.00 Ķekavas
Latvijas čempionāts Jauktajās
sporta klubs dubultspēlēs
2. kārta novusā
10.00 Daugmales Daugmales turnīrs telpu futbolā
pamatskola
16.00 Ķekavas
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas
sporta klubs novads–Valmiera/BSS
20.15 Ķekavas
Virslīgas (vīr.) Ķekava–Latgranula
sporta klubs (Līgatne)
10.00 Ķekavas
Latvijas čempionāts individuāli
sporta klubs vīriešiem
3. atlases kārta novusā
10.00 Ķekavas
Mettas Ziķeris
sporta klubs
19.00 Ķekavas
1. līgas spēle Ķekava2–Madona
sporta klubs
10.00 Ķekavas
Latvijas čempionāts Jauktajās
sporta klubs dubultspēlēs
Fināls novusā
13.00 Ķekavas
Virslīgas spēle (siev.) FK Ķekava/
sporta klubs AXA–RSU/Runway
16.00 Ķekavas
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas
sporta klubs novads–Rīgas Lauvas
16.00 Ķekavas
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas
sporta klubs novads- FK Ķekava/AXA
14.00 Stadionā
Latvijas čempionāta 1. līgas spēle
AUDA
futbolā
FK AUDA–FK Kuldīga
16.00 Ķekavas
Virslīgas spēle (siev.) Ķekavas
sporta klubs novads–Irlava/Tukums
13.00 Ķekavas
Virslīga (siev.) FK Ķekava/AXA–Rīgas
sporta klubs lauvas/ERREA

Galda spēļu maratons

TC “Liiba” kauss 2010
Sacensības notiks 4 posmos:
 3.novembrī plkst. 18.00 – novuss
 10.novembrī plkst. 18.00 – šautriņu mešana
 17.novembrī plkst. 18.00 – zolīte
 24.novembrī plkst. 18.00 – šahs

Esi aktīvs un piedalies arī tu šajā pasākumā,
kurš notiks TC “Liiba” telpās.
Pieteikšanās 30 min pirms pasākuma!
Uzvarētājiem balvas no TC “Liiba” un kafejnīcas “Ņamma”.
Sīkāku informāciju un Nolikumu lasi http://sports.kekava.lv.
Spēļu gaitu organizē un tiesā Ķekavas novada pašvaldības
sporta aģentūra.
Atbalsta:

Ķekavas Novads
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Mūziķi saņem ārvalstu finansējumu

Daiga Ventniece pieredzes apmaiņā Suzuki mūzikas skolā Reikjavīkā.
aģentūra piešķīrusi finansējumu Ķekavas
mūzikas skolas direktorei Daigai Ventniecei
izglītības darbinieku mobilitātes īstenošanai. Stipendija piešķirta pieredzes apmaiņas braucienam uz Suzuki mūzikas skolu
(Allegro Suzuki Tonlistarskoli) Reikjavīkā,
Īslandē, laikā no 20. līdz 26. septembrim.
Vizītes laikā notika iepazīšanās ar Suzuki

Tapusi pirmā izstāde Bitītē
Ķekavas novada Katlakalnā skan bērnu
smiekli un rosība. Šķiet, ka šogad pļavās un dārzos ziedi kļuvuši krāsaināki,
smaržīgāki, un starp rudenīgajiem saules stariem saskatāma lielā pirmsskolas
izglītības iestādes Bitīte saime.
Te, starp puķu ziedlapiņām, salaidušās
čaklas bitītes, kuras kopā ar skolotājām
izveidojušas pirmo bērnu darbu izstādi Mana
bitīte. Katrs pielicis savu rokas meistarību
un izdomu.
Katra jauna saime veido savas tradīcijas
arī mēs kopā svinam svētkus, skandinot tautas dziesmas, minam mīklas un godinām
senču atstātās vērtības.
Uzsākot jauno mācību gadu, gudrus vārdus un mīļas domas bērni ievija ar ziedu

daudzveidību un krāšņumu. Par labi padarīto
darbiņu, mums paldies
teica ciemos atbraukušais Sprīdītis, kurš
aicināja kopīgi iepazīt
pasauli, ņemot līdzi
draudzību, atsaucību,
izpalīdzību un cieņas.
Čaklā un rosīgā bērnudārza Bitīte saime
novēl, lai visiem – gan
lieliem, gan maziem –
pietiktu pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem.
Everita Petrova

Lai iegūtu un papildinātu izpratni par
Eiropas tautu kultūrām, Ķekavas vidusskolas skolotāji un skolēni septembrī uzsāka darbu pie COMENIUS projekta Būsim
radoši kopā.
Projekts ilgs līdz 2012. gada jūlijam, un tajā
iesaistītas tādas valstis kā Bulgārija, Lietuva, Polija, Itālija, Čehija, Ungārija un Turcija.
Projekta uzdevums ir veicināt angļu valodas
apguvi, izmantojot novatoriskas metodes un
informācijas tehnoloģijas mācību stundās.
Dalībai šajā projektā skolēni no 4. līdz 8. klasēm var pieteikties pie sava angļu valodas
skolotāja, kā arī pie citiem priekšmetu skolotājiem. Projekta koordinatore ir skolotāja
Valentīna Pakalne.
Aktīvākajiem skolēniem un skolotājiem būs
iespēja apmeklēt projekta partnervalstu skolas,
iepazīties un dalīties pieredzē ar vienaudžiem
un kolēģiem, izkopt angļu valodas prasmes.

Projekta laikā dalībnieki rakstīs stāstus un
pasakas angļu valodā, tos apkopojot vienā
stāstu grāmatā. Labākie stāsti, pasakas un
to radošie inscenējumi tiks ierakstīti DVD
formātā, bet pasaku un stāstu ilustrācijas
tiks apkopotas un izliktas izstādēs dažādu
valstu skolās.
Projekta dalībniekiem būs iespēja veidot
prezentācijas par Latvijas kultūru un vēsturi
un dalīties ar apkopoto informāciju ar citu valstu pārstāvjiem. Tādā veidā tiks nodrošināta
informācijas apmaiņa starp visiem projekta
dalībniekiem arī neatrodoties vienkopus vienā valstī. Tāpat skolēni izgatavos un zīmēs
apsveikuma kartītes dažādām svinībām –
Ziemassvētkiem, Lieldienām, Valentīna dienai,
ar kurām projekta dalībnieki viens otru apsveiks svētkos. Arī no citām skolām saņemtās
kartītes un zīmējumus Ķekavas vidusskolā
būs apskatāmas rīkoto izstāžu ietvaros.

Ķekavas Mākslas
skolai – 15
Jubilejas pasākums
2010. gada 30. oktobrī
Ķekavas kultūras namā

Foto: no d. ventnieces personīgā arhīva

Ķekavas mūzikas skola Nordplus
Junior programmas ietvaros saņēmusi
finansējumu audzēkņu un pedagogu
mobilitātei 2011. gadā sadarbībā ar
Tabasalu mūzikas skolu Igaunijā.
Ziemeļu Ministru padomes izveidotās
programmas mērķis ir stiprināt sadarbību izglītības jomā starp Dāniju, Igauniju,
Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju
un Zviedriju, atbalstot pedagoģiskā personāla un audzēkņu mobilitāti, projektus un
sadarbības tīklus starp izglītības iestādēm
un organizācijām.
Projekta ietvaros notiks trīs mobilitātes – janvārī Ķekavā viesosies Tabasalu
mūzikas skolas delegācija, aprīlī Ķekavas
mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi dosies uz Igauniju, bet jūlijā Igaunijā notiks
kopīga vasaras nometne. Projekta Mēs
radām kopā ietvaros Ķekavas un Tabasalu
audzēkņi kopīgi muzicēs, piedalīsies apvienotās mācību stundās, savukārt pedagogi
gūs pieredzi kopīgā darbā gan ikdienas
mācību procesā, gan iestudējot ar audzēkņiem kopīgu koncertprogrammu.
Savukārt Valsts izglītības attīstības

Īsumā

muzikālās apmācības sistēmu, kā arī tika
apmeklētas mācību nodarbības.
Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
Cilvēkresursu attīstība un izglītība Stipendiju grantu shēmas ietvaros.
Vineta Bērziņa

ü No 15.00 – dalībnieku reģistrācija
(kultūras nama foajē).
ü 15.30 – absolventu radošo darbu
izstādes Turpinājums atklāšana Mākslas
skolas izstāžu zālē (ieeja ar ielūgumiem).
ü 16.00 – Ķekavas Mākslas skolas
15 gadu jubilejas svinīgais pasākums
(kultūras nama lielajā zālē).
ü 18.00–21.00 – gaismas šovs, video
darbu projekcijas uz kultūras nama fasādes (mākslinieks Mārtiņš Ratniks).
ü 18.30–21.30 – absolventu un darbinieku (bijušo un esošo) atmiņu kamoliņš
(Mākslas skolā un kultūras nama zālē).
Aicinu bijušos un esošos audzēkņus,
skolotājus, darbiniekus, deputātus un
audzēkņu vecākus!
Direktore Inga Zālīte-Cērūze

Diskutēs
par jauniešu
iesaisti pašvaldībā

Iepazīs Eiropas tautu kultūras
Lai uzlabotu rakstītprasmi angļu valodā,
projekta laikā skolēniem būs elektroniski jāsarakstās ar dalībniekiem no citām projektā
iesaistītām valstīm.
Projekta ietvaros septembrī skolēnu vidū
sākās pirmais konkurss, skolēni veido Ķekavas vidusskolas vizītkarti nosūtīšanai partneru
skolām.
Turpmāk katra mēneša pirmajā otrdienā
notiks projektā iesaistīto skolotāju sapulces,
lai apspriestu projekta gaitu un uzklausītu jaunumus. Pirmā šāda sapulce notika
5. oktobrī.
Darbojoties projektā Būsim radoši kopā,
skolēni un skolotāji iegūs neatsveramu pieredzi, kas paplašinās zināšanas, ļaus iepazīt
citu valstu kultūras un paražas un dos iespēju arī turpmāk būt radošākiem gan mācību
stundās, gan dzīvē.
Vineta Bērziņa

Seši Ķekavas novada vidusskolēni no
8. līdz 13. novembrim piedalīsies Eiropas
Komisijas projekta Domā globāli, darbojies lokāli: Jauno pilsoņu iesaistīšanās
pašvaldību darbībā seminārā Spānijā.
Projekts norit Eiropas Komisijas programmā Jaunatne darbībā. Tā mērķis ir motivēt
jauniešus ar idejām iesaistīties vietējās pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanas
procesā, kā arī aktīvi piedalīties pašvaldības
sabiedriskajā dzīvē.
Kopumā šajā projektā iesaistījušas
divas pašvaldības no Latvijas – Ķekavas
un Salaspils novadi – un pa divām pašvaldībām no Spānijas un Norvēģijas.
Vineta Bērziņa

Novadnieki
saņem atzinību

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku izvērtējuma konferencē 30. septembrī izglītības un zinātnes ministre Tatjana
Koķe Ķekavas novada iedzīvotājai, sieviešu
kora Daugaviete mākslinieciskajai vadītājai, Dziesmu svētku koru projektu vadītājai
Ritai Platperei pasniedza Latvijas Republikas
Ministru kabineta Atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas
valsts un tautas labā.
Savukārt Ministru prezidenta Pateicības
rakstu par veikto ieguldījumu X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos saņēma
koru koncerta Mana zeme - zemīte skaistā!
mākslinieciskais vadītājs Arvīds Platpers.

Apsveicam!

Ķekavas Novads
2010. gada 12. oktobris

12 kultūra

Vīru korim – starptautiski panākumi

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
12. oktobris,
Mākslas terapija L. Hofmane lekcija – nodarbība Ls 5. Iepriekš
15.00–19.00
pieteikties vietu skaits ierobežots. Daugmales pamatskolā.
9. un 26. oktobris, 15.00 Masku darināšana – māja Alpi
24. oktobris, 12.00
Izrāde Leo, pēdējā bohēma, izbraukums uz Latvijas Nacionālo
teātri.
26. oktobris, 19.00
Izrāde Latgola.lv, izbraukums uz Latvijas Nacionālo teātri.
2. un 9. novembris, 15.00 Gatavojam puzurus – māja Alpi.
10. novembris
Masku gājiens – pulcēšanās centrā.
11. novembris
15.00 Klusuma brīdis Spieķu kalnā.
17.00 Lāpu gājiens uz Važu rāvēju.

5. novembris, 19.00

13. novembris, 12.00

14. oktobris, 19.00
16. oktobris,
14.00–18.00
23. oktobris, 18.00
6. novembris, 18.00

11. novembris, 19.00
17. novembris, 19.00
14. oktobris, 19.00
28. oktobris, 19.00

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Uz kopīgu Veļu vakaru aicina Katlakalna folkloras kopa.
Piedāvājam iespēju interesentiem pievienoties, piedaloties kopas
mēģinājumos ceturtdienās no plkst. 18.30.
Latviešu tautas Dzīvesziņa – tematiska tikšanās ar karavīru,
LR Aizsardzības ministrijas žurnāla Tēvijas sargs militāro
konsultantu, vīru kopas Vilki dalībnieku Jāni Kušķi.
Baltu karavīri gadsimtu gaitā, karavīra dzīvesziņa. Piedalās
Vīru kopas VILKI dalībnieki. Ieejas maksa – Ls 2, studentiem –
Ls 1,50, pensionāriem, skolēniem – Ls 1.
Interešu klubs Vecie draugi aicina uz pasākumu Tautasdziesma
skani klusi... Ieejas maksa – Ls 2.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Kultūras nama viesību zālē DĀMU KLUBIŅA tikšanās ar
dziednieku ZIEDONI KĀRKLIŅU.
Saruna par latviskajām zīmēm un to pielietošanas iespējām.
Pensionāri tiek aicināti uz Rudens ziedu balli. Spēlēs grupa ES,
TU UN SAKSAFONS.
Norise pie galdiņiem, līdzi ņemot groziņus.
Deju koncerts Rudens vēju virpulī. Jūs aicina Tautas deju
ansamblis ZĪLE un draugi.
Ieejas maksa – Ls 1, skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50.
Deju grupa SIDRABAINE sadancos Mārtiņos ar Ozolnieku,
Talsu, Siguldas, Saulkrastu dejotājiem līksmā programmā Kas
var būt labāks par šo!, ko vadīs Garšvielu Anniņa un Mārtiņš
Vakariņš.
Kultūras nama viesību zālē DĀMU KLUBIŅA tikšanās.
Ķekavas novada LR svētku svinīgais pasākums – koncerts.

Tautas deju ansamblis Zīle 25. septembrī jau ielocīja kājas Rīgas pilsētas Ābolu tirgū, bet sestdien,
23. oktobrī, 18.00 aicina ikvienu uz deju koncertu
Rudens vēju virpulī pašu mājās – Ķekavas kultūras
namā.
Spēcīgas vēja brāzmas būs gaidāmas no Rīgas, Cēsīm, Ērgļiem un Ķeguma, ugunīgas kā lapu zelts un
smeldzīgas kā skumjas par aizejošo vasaru, jo ir taču
rudens – laiks, lai apstātos un pārdomātu, kāda raža
šogad nobriedusi pašu prātos, salasītu sārtās un dzeltenās lapas, uzvilktu gumijas zābakus un mēteli un dotos
pastaigā lietū!
Neskumstiet – sagaidīsim kopā rudeni ar prieku!
Anda Kirilova

Rokdarbu pulciņam
Labieši – 30
25. septembrī uz savas darbības 30 gadu jubilejas
tikšanos aicināja rokdarbu pulciņš Labieši.
Tā sākās ar meistares Baibas Balodes stāstījumu par
šajos gados apgūtajām adījumu tehnikām, kas bija redzamas rokdarbu izstādē. Par piedzīvoto vēstīja Zintas
Ērgles sagatavotie foto stendi. Bet pulciņa vadītāja Veronika Beiermane uzteica ikkatras dalībnieces labos darbus
un no sirds pateicās Baibai Balodei par meistarklasēm
trīsdesmit gadu garumā.
Draudzīgā atmosfērā atmiņu kamoliņus ritināja bijušās
un esošās pulciņa dalībnieces, kuras iepriecināja Ķekavas
novada Domes priekšsēdētāja Roberta Jurķa un Kultūras
aģentūras direktora Egila Štāla apsveikumi.
Velga Kūkuma

Anda Kirilova

Zīle Rīgas pilsētas Ābolu tirgū

Ķekavas Mākslas skolas

15. jubilejas izstādes
Tirdzniecības centrā Liiba

Līdz 21. novembrim – Ķekavas Mākslas skolas 15. jubilejas gadam veltīta retrospektīva audzēkņu darbu
izstāde Dažādos materiālos.

Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē

Līdz 22. oktobrim – Mākslinieces Ivetas Franciskas
Gubkinas darbu izstāde Skaitīšana.
30. oktobra–29. novembrim – Ķekavas Mākslas
skolas iepriekšējo mācību gadu absolventu radošo darbu
izstāde Turpinājums.

Ķekavas novada Domē

7. oktobra–30. novembrim – Ķekavas Mākslas skolas
14. izlaiduma absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde.

Ķekavas Mūzikas skolā

6. oktobra–30. decembrim – Ķekavas Mākslas
skolas audzēkņu darbi kompozīcijā Bionika un vasaras
plenēra darbi.

DOLES TAUTAS NAMS
Kinopunkts! Filma, kara drāma Sapieris. Ieejas maksa –
Ls 0,01.
Kinopunkts! Filma, romantiska komēdija Svešiniece ciemā.
Ieejas maksa – Ls 0,01.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Latvijas karikatūrista Gunāra Bērziņa arvien populāro un aktuālo karikatūru izstāde līdz
3. novembrim.
Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem – Karikatūra kā vēstures avots, Simboli, to
pielietojums, Krāso, zīmē, piezīmē.

Atceļā mājup koris piestāja sadraudzības pilsētā
Bordesholmā un priecēja ar savu meistarību kuplā skaitā
sanākušos pilsētiņas iedzīvotājus.
Priecājamies līdz ar viņiem! Tas ir lielisks kora 40 gadu
jubilejas atzīmēšanas sākums!

Aicina uz Rudens vēju virpuli

Ķekavas sociālās aprūpes centrā

Foto: zinta ērgle

28. oktobris, 19.00

No 6. starptautiskā koru
mūzikas konkursa Tonen
2000 Roterdamā, Holandē, ar
labiem rezultātiem atgriezies
Ķekavas kultūras nama vīru
koris Ķekava.
Konkursā piedalījās 12 kori no
deviņām valstīm – Nīderlandes,
Ungārijas, Polijas, Slovēnijas,
Horvātijas, Serbijas, Itālijas,
Gruzijas un Latvijas. Uzstāšanās konkursā notika Roterdamas
priekšpilsētu baznīcās ar teicamu
akustiku.
Sakrālās mūzikas konkursā
Monsterā vīru koris Ķekava izcīnīja Zelta diplomu, laikmetīgās mūzikas konkursā Honselersdijkā un tautas mūzikas
konkursā Poeldijkā – sudraba diplomus.
Korim tas ir jau trešais nozīmīgākais panākums pēc zelta diploma iegūšanas 3. koru olimpiādē Vācijā 2004. gadā
un 1. vietas izcīnīšanas starptautiskajā sakrālās mūzikas
konkursā Sudraba zvani Daugavpilī 2007. gadā.

Foto: jurgens

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
13. oktobris,
A. Lingrēnas izrāde bērniem Pepija Garzeķe, Neatkarīgais teātris
10.00 un 12.40
Kabata.
Biļetes – Ls 2, pārdošanā vienu stundu pirms izrādes.
13. oktobris, 19.00
Dokumentālā filma Ģimenes lietas – 2010. g., Latvija.
Biļetes – Ls 1, pensionāriem – Ls 0,50, vienu stundu
pirms filmas.
25. oktobris, 19.00
Izrāde Henrijs VIII Karaliskais gambīts – nopietna komēdija
MAINĪTS DATUMS!
2 cēlienos.
Biļetes – Ls 3, 4, 5, 6. Iepriekšpārdošana kultūras nama kasē vai
Biļešu servisa kasēs visā Latvijā.
27. oktobris,19.00
Kinopunkts! Filma Atceries mani – 2010. g. romantiska drāma.
Ieejas maksa – Ls 0,01.
31. oktobris,
Filmu diena LATVIJAS KINO DIENA, programmā Latvijas kino
10.00–18.00
filmas un tikšanās ar filmu autoriem. Biļetes uz katru seansu Ls1; bērniem, pensionāriem – Ls 0,50.
10.00 Bērniem režisora Nila Skapāna animācijas filmu
programma.
12.00 Bērniem režisora Edmunda Jansona animācijas filmu
programma.
14.00 Dokumentālā filma Versija Vera.
16.00 Dokumentālā filma Jaguāra kakts.
18.00 Spēlfilma Medības.
6. novembris, 16.00
Kora mūzikas koncerts DZIEDAM LATVIJAI. Biļetes – Ls 0,50.
7. novembris, 18.00
Filma AMAYA – 2008. g. Latvija–Hongkonga, režisors Māris
Martinsons.
8. novembris, 14.00
Pensionāru klubiņa kārtējā sanākšana. Līdzi jāņem kāds
rokdarbs un labs garastāvoklis
11. novembris, 12.40
Filma BERTMONTIĀDA. Studija Centrums sadarbībā ar
Subjektiv Filma.
Scenārija autors un režisors Askolds Saulītis. Biļetes – Ls 1,
skolēniem, pensionāriem – Ls 0,70.
14. novembris, 18.00
LR un Baložu pilsētas svētku koncerts MANA TAUTAS
DZIESMA. Piedalās kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi.
15. novembris, 19.00
Izrāde Jautrā tandēmā. 1. cēliens – Šis un tas par laulības
dzīvi. 2. cēliens – Kā iemācīties vadīt auto neklātienē. Lomās:
Gunta Virkava un Jakovs Rafalsons. Biļetes – Ls 3, 4, 5.
17. novembris
Balle, spēlēs grupa SESTĀ JŪDZE. Biļetes iepriekšpārdošanā –
Ls 3, no 16. nov. – Ls 5.
18. novembris, 16.00
Latvijas jauno režisoru filmas LATVIJAS JAUNO REŽISORU
KINO CEĻOJUMS PA LATVIJU. Programmā: KK-2678
(2008, rež. U. Olte), KĀDS UN KĀDA (2008, rež. D. Eglītis),
GALAPUNKTS (2008, rež. L. Ābele), PAUKOTĀJS (2009,
rež. A. Zoldnere), ZELTRACE (2007, rež. I. Vēriņa), KUR
UPES PLŪST (2009, rež. K. Ābols), ŠODIEN VILMA
NESTRĀDĀ (2007, rež. A. Melece), APTUMSUMS (2010,
rež. K. Vītols).
Programma ilgst 2 stundas. Bezmaksas programma.

Foto: sandris rimovs

Afiša

Par gadu jubilejai rokdarbnieces rāda savu veikumu.

Līdz 22. novembrim – Ķekavas Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde tekstilā.

Ķekavas pagasta bibliotēkā

12. oktobra–30. decembrim – Skolas audzēkņu darbi
datorgrafikā un zīmēšanā.

