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Baloži, Ķekava, DaugmaleĶekavas novada pašvaldības izdevums 

30. jūlijā Ķekavā norisinājās ik-
gadējie Ķekavas novada sporta 
svētki, dalībniekiem sacenšo-
ties 13 sporta veidos un sadalot 
63 medaļu komplektus. 

Ķekavas sporta klubā un līdzās 
esošajos laukumos notika sacen-
sības novusā, pludmales volej-
bolā, florbolā, ielu basketbolā, 

svarbumbas celšanā, šautriņu 
mešanā, basketbola soda metie-
nos, dažādās stafetēs, spaikbolā 
un virves vilkšanā, savukārt Dau-
gavā pie Dārznieku ielas ievēro-
jamu skaitu dalībnieku pulcēja 
laivošanas sacensība.

Komandu sporta veidos kopu-
mā startēja 80 komandu, sadalot 
29 medaļu komplektus. Pēc dalīb-

nieku skaita visiecienītākais spor-
ta veids bija ielu basketbols, kurā 
startēja 34 komandas, savukārt 
visvairāk dalībnieku individuāli 
startēja šautriņu mešanā – 127.

Sporta svētku ietvaros norisi-
nājās arī Ķekavas novada čem-
pionāts un vienlaikus arī Latvi-
jas kausa 13. posms svaru stieņu 
vilkmē no zemes, kā arī Ķekavas 

atklātais čempionāts loka šaušanā 
veterāniem.

Futbola līdzjutējiem par prieku 
sporta svētku laikā notika arī „Ko-
manda.lv” 1.  līgas 16. kārtas spēle, 
kurā tikās mājinieki FK „Auda” un 
SK „Babīte”. Diemžēl FK „Auda” 
šajā mačā atzina pretinieku pārāku-
mu, zaudējot spēli ar rezultātu 0:4.

Turpinājums 7. lpp.

Ķekavas novada sporta svētkos 
noskaidro labākos 13 disciplīnās Ķekavas novada pašvaldība, 

balstoties uz publiskā iepirkuma 
rezultātiem, 29. jūlijā noslēgusi 
līgumu ar uzņēmumu „Siguldas 
Būvmeistars” par Ķekavas parka 
pirmās kārtas būvniecību.  Būv-
darbus plānots pabeigt 2017. ga- 
da rudenī, un pašvaldībai tie iz-
maksās vairāk nekā 188 tūksto-
šus eiro bez PVN.

Kā informē pašvaldības ainavu 
plānotāja Lauma Muceniece, šo-
gad tiks uzsākta Ķekavas parka 
pirmās kārtas būvniecība, kuras 
laikā labiekārtos aptuveni 1,5 ha 
lielu teritoriju, kas atrodas starp 
Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo sta-
dionu un Ķekavas upi.  

Pirmās kārtas ietvaros izbūvēs 
bruģētus gājēju ceļus un koka laipas, 
ierīkos teritorijas apgaismojumu, 
veiks izskalotā Ķekavas upes karsta 
nostiprināšanu, ierīkos dekoratīvus 
ziemciešu un kokaugu stādījumus 
un izvietos solus, atkritumu urnas, 
kā arī informācijas stendu.

Pēc pirmās kārtas izbūves novada 
iedzīvotājiem un viesiem būs ērti 
pieejama, līdz šim maz izmantota 
atpūtas teritorija upītes krastos. Bet 
pēc visu Ķekavas parka būvniecī-
bas kārtu pabeigšanas ciems iegūs 
mūsdienīgu, arhitektoniski vienotu 
rekreācijas telpu ar atpūtas iespējām 
dažādām sociālajām grupām.

Par parka vadmotīvu var uz-
skatīt līkumoto Ķekavas upīti, gar 
kuras krastiem tiks būvēti jauni 
un pārbūvēti vecie gājēju ceļi, 
veidojot vienotu pastaigu mar-
šrutu. Nākotnē maršrutu būs ie-
spējams pagarināt gan upes iete-
kas virzienā, gan uz dambja pusi, 
kur atrodas atpūtas vieta.

Vineta Bērziņa

Noslēdz līgumu par 
Ķekavas parka pirmās 
kārtas būvniecību

Ķekavas novada domes apvie-
notajā Attīstības un uzņēmēj-
darbības atbalsta, Īpašumu un 
vides jautājumu komitejā 27. jū- 
lijā tika izskatīti lēmumu pro-
jekti par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un or-
ganizēšanu Lapenieku ciemā. 

Atbilstoši izskatītajam lēmuma pro-
jektam plānots pilnvarot un slēgt 
līgumu ar SIA „Zeltenieki” par sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakal-

pojumu sniegšanu Lapenieku cie-
mā – Āraišu, Vizuļu, Tērvetes, Pils, 
Magnoliju, Arāju, Austrumu un 
Vecpiebalgas ielā – uz pārejas perio-
du līdz 2016. gada 31. oktobrim.

Ar domes lēmumu plānots no-
teikt arī maksu par sniegtajiem 
sabiedriskajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem Lapenieku 
ciemā pārejas periodā līdz 2016. 
gada 31. oktobrim, proti, 2,69 
eiro/m3, ieskaitot PVN, apmērā, 
kas ir līdzvērtīga Sabiedrisko pa-

kalpojumu regulēšanas komisijas 
2013. gada 29. maijā SIA „Zelte-
nieki” noteiktajam tarifam. 

Tāpat apvienotajā komiteju sēdē 
tika skatīts jautājums par ūdens-
saimniecības pakalpojumu organi-
zēšanu Lapenieku ciemā. Atbilstoši 
tam plānots uzdot Ķekavas novada 
pašvaldības izpilddirektoram līdz 
šā gada beigām izstrādāt saistošos 
noteikumus saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības likuma 6. panta ceturto 
daļu un izstrādāt maksas aprēķi-

nu, bet līdz minētā pārejas perioda 
beigām iegūt pašvaldības īpašumā 
ārējo kanalizācijas tīklu un būvju 
kopumu Lapenieku ciemā.

Šie lēmumu projekti tiks virzīti 
izskatīšanai Ķekavas novada do-
mes sēdē 11. augustā. Lēmumi par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un organizēšanu Lape-
nieku ciemā tiks detalizētāk izklāstīti 
pašvaldības informatīvajos kanālos 
pēc to pieņemšanas domes sēdē. 

Vineta Bērziņa

Izskata ūdenssaimniecības pakalpojumu jautājumu Lapenieku ciemā
Lai dzīvība nepārtrūkst!
Kļūsti par asins donoru!

DONORU DIENA ĶEKAVĀ, 
Doles Tautas namā,

10. augustā 
plkst. 10.00–14.00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un 
bankas konta numurs.
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Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.

Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.

Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,

Lai no tevis tie neaiziet.

Ķekavas novadā 
2016. gada augustā

ĶEKAVAS PAGASTĀ
96 gadu jubileju svin

Jevgenija Larčenko

95 gadu jubileju svin
Nellija Stalbova

90 gadu jubileju svin
Ilmārs Treimanis

Iraīda Karahtinceva
Marija Mērija Smilga

85 gadu jubileju svin
Aina Podiņa

Ērika Mālniece
Gaida Vītoliņa
Ausma Pāvula
Maiga Īvāne

80 gadu jubileju svin 
Zinaida Verdeļmane
Konstancija Pilvere

Modris Rītiņš

BALOŽU PILSĒTĀ
95 gadu jubileju svin

Eugenija Skrastiņa

85 gadu jubileju svin
Ausma Jankovska

80 gadu jubileju svin
Leonarda Alencinoviča

Klāra Guļajeva

Vēlot veselību, izturību un 
dzīvesprieku,  

gaviļniekus sveic  
Ķekavas novada dome

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,

Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Ķekavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2016. gada jūlijā 

reģistrēti 15 jaundzimušie, 
tajā skaitā viens dvīņu pāris.

Vecāki izvēlējušies vārdus: Līga, 
Izabella, Kendija, Šarlote, Gustavs, 

Alise, Kristers Mareks, Linda, 
Roberts, Paula Matilde, Adrians, 
Karlīna, Karola, Dāvis, Timurs.
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic 

mazuļus un viņu vecākus!

***
Šī vasara caur balto dienu krācēm 

kā zaļa cerība,
Kā zaļa laiva slīd, – uz apsolīto zemi 

ceļš jums sācies,
Un zelta gredzenos tas ierakstīts.

Lai vienmēr tā – lai plaukstu sajūt 
plauksta,

Lai mūžs kā šodien saules krāsā zied,
Lai jūsu vasara zem debess augstās 

uz rudens augļu bagātību iet!

Ķekavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  

2016. gada jūlijā reģistrētas 
15 laulības, tajā skaitā divas 

noslēgtas baznīcā.
APSVEICAM! 

Ķekavas novada dome

***
Viņš aiziet atvieglots un brīvs,

kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs

zem ziedu segas, smaržu šūpās.
(V. Brutāne.)

Ķekavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  

2016. gada jūlijā reģistrēti  
pieci mirušie:

Valdis Deičs (1947)
Inta Krasovska (1936)
Anna Stojane (1923)
Zigurds Šulte (1926)

Anatolijs Ždanko (1925)
Ķekavas novada dome  

izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtības
Saņem, labā Zemes māte,

Manu mīļu bāleliņu.
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm.
 

Skumju brīdī esam kopā ar Aiju Dambergu,  
brāli Aivaru aizsaulē aizvadot.

Sieviešu kora „Daugaviete” kolektīvs

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.

Vēji šalciet, vēji dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.

(A. Krūklis)

Skumjā brīdī, mammu pavadot mūžībā, esam kopā ar kolēģi 
Vitoldu Krieviņu.

Kolēģi no Ķekavas novada pašvaldības

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA  
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 7. jūli-
ja lēmumu Nr. 2. § 2. p. (protokols Nr. 20) „Par lokāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķeka-
vā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokāl-
plānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, 
kadastra numurs 8070 008 1287.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 
2009.–2021.  gadam teritorijas plānotā (atļautā) iz-
mantošana ir lauksaimniecības teritorijas (L), atklāto 
telpu (zaļās) teritorijas parku un rekreācijas teritorijas 
apakšzonējums (ZA2), satiksmes infrastruktūras teri-
torijas (TL). 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpa-
šuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz publiskās ap-
būves (P), dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un 
transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo 
zonējumu.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada 
pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plā-
notājs Andris Lācis.

Papildu informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos 
(pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 
14.00–19.00) Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas 
novadā, LV-2123. Tālr. 67847161.

Informācija pieejama pašvaldības interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās infor-
mācijas portālā www.geolatvija.lv.

REĢIONĀLĀ PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
(REĢ. NR.90002707314, ADRESE: GAISMAS IELA 19,  

K. 9, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS 
NOVADS, LV-2123) ORGANIZĒ NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA NOMAS PROCEDŪRU.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, ar asfaltētā 
ceļa pieslēgumu pie autoceļa A7, lai varētu nodrošināt 
policijas un medicīniskā transporta iebraukšanu un iz-
braukšanu.

Nomas objekta lietošanas mērķis
Reģionālās pašvaldības policijas izvietošana, ar īslai-

cīgās aizturēšanas izolatoru un ieroču glabātavu.
Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2016. gada 22. augusts (ieskaitot).
Vairāk informācijas par nomas procedūru un ēkas 

tehniskajām prasībām interneta vietnē www.kekavas- 
novads.lv, sadaļā „Ziņas”.

Kontaktpersona dokumentācijas un administratī-
vajos jautājumos – Reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Bomiņš: tālrunis 67847172, e-pasta 
adrese maris.bomins@pp.gov.lv.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Re-
ģionālās pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks 
Germans Ivanovs: tālrunis 67847173, e-pasta adrese  
germans.ivanovs@pp.gov.lv.

PAZIŅOJUMS PAR ĶEKAVAS APVEDCEĻA 
BŪVNIECĪBAS IETEKMES UZ VIDI 

NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO 
APSPRIEŠANU

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa 
A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 
7,90. km līdz ~25,0. km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) 
būvniecība.

Ierosinātājs:  VAS „Latvijas valsts ceļi” (reģ.  
Nr. 40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050; 
tālr. 67028169).

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķekavas novads, 
Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta.

Datums, kad pieņemts biroja  lēmums  par paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:   
Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 20. maija lē-
mums Nr. 129.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti” sadarbībā 
ar SIA „Projekts 3”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un 
vieta: izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.  gada 
25. augustā plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā Gaismas 
ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņoju-
mu un citiem sagatavotajiem dokumentiem: Ķekavas no-
vada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaismas 
ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un 
Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā, to dar-
ba laikā, kā arī tīmekļa vietnē www.kekava.lv; SIA „Vides 
eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosi-
nātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai vie-
dokļus: rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību 
līdz 2016. gada 9. septembrim var iesniegt Vides pārrau-
dzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV-1045, tālr. 67321173,  fakss 67321049, e-pasta adrese 
vpvb@vpvb.gov.lv).

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
„DĀRZNIEKI” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai 
tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 
21.07.2016. lēmumu Nr.  2.  §  2.  p. (prot. Nr.  21) „Par  
detālplānojuma „Dārznieki” projekta nodošanu publis-
kajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība 
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1) atbilsto-
ši spēkā esošajai Ķekavas novada Ķekavas pagastā noteik-
tajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas 
laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža informa-
tīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ķekavas no-
vada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv –  
no 2016. gada 9. augusta līdz 2016. gada 30. augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.  gada 
25.  augustā plkst.  18.00 Ķekavas novada pašvaldībā – 
Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā, 24. kabinetā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšliku-
mu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 
2016.  gada 29.  septembrī plkst.  17.00 Ķekavas nova-
da pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas  
pagastā, Ķekavas novadā, 35. kabinetā.

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazī-
ties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa 
pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k.9, 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Ne-
skaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada 
pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pie-
ņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdie-
nās plkst. 14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšliku-
mi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja 
priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbil-
di, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda:  
fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, 
juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas 
numurs.

SPORTA DIENA 
DAUGMALĒ

27. augustā  pie 
Daugmales pamatskolas, 

sākot no plkst. 10.30, 

Daugmales un citiem Ķekavas novada 
iedzīvotājiem visas dienas garumā būs iespēja 
izmēģināt spēkus dažādās sporta disciplīnās – 

gan komandu, gan individuālajās. 

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Diena noslēgsies 
ar apbalvošanas ceremoniju. 
Visi laipni aicināti piedalīties! 

plašāka informācija par pasākumu – 
interneta vietnē sports.kekava.lv.


